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Η επιλογή του σωστού προϊόντος επιχειρηµατικής ευφυΐας
µπορεί να βοηθήσει στους διαχειριστές να πάρουν έξυπνες
επιχειρηµατικές αποφάσεις.

Το proXess BIS είναι το 1ο ελληνικό εργαλείο
παραγωγής αναφορών µε δεδοµένα τα οποία
αντλούνται µέσα από εφαρµογές ERP.

Πλήρες εργαλείο
πληροφόρησης

Η CyberArts από το 1999 µέχρι σήµερα, µε ένα
δυναµικό τµήµα ανάπτυξης, παράγει λογισµικό
για επιχειρήσεις και αποτελεί ένα από τα πιο
ανταγωνιστικά και πρωτοπόρα συστήµατα στην
ελληνική αγορά. Μια τέτοια εταιρία λοιπόν δε
µπορεί παρά να γνωρίζει πολύ καλά τις ανάγκες
των επιχειρήσεων και να είναι σε θέση να
προσφέρει στην αγορά λύσεις που θα αυξήσουν
την παραγωγικότητα και τα κέρδη τους.
Το proXess BIS, το µόνο που «απαιτεί» από τον χρήστη
είναι η διάθεση του για να «παίξει» µε τις δυνατότητες
του!
Μπορεί να συνδεθεί µε όλες τις γνωστές εφαρµογές
χωρίς να απαιτεί από τον χρήστη ιδιαίτερες γνώσεις αφού
δε χρειάζεται να κάνει τίποτα παραπάνω από το να
δηλώσει τα στοιχεία της βάσης από την οποία θα
αντλήσει τα δεδοµένα.
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Χαρακτηριστικά

Ένα Business Intelligence System (B.I.S) χρησιµοποιείται
για να βοηθήσει τις εταιρίες να βελτιώσουν τις λειτουργίες
τους και να αυξήσουν τα εισοδήµατα τους.

ευχρηστία
Το proXess B.I.S έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να
παρουσιάζουν τα δεδοµένα τους µε εύκολο και
γρήγορο τρόπο, χωρίς να απαιτούνται
εξειδικευµένες γνώσεις.
Οι χρήστες µπορούν µόνοι τους να
σχεδιάσουν την αναφορά που θέλουν,
επιλέγοντας µέσα από µια πλειάδα πεδίων και
φιλτράροντας τα δεδοµένα τους µέσα από
ειδικές φόρµες.

πρωτοπόρο
Εύκολη αναζήτηση, γρήγορη εισαγωγή
φίλτρων, πολλά διαθέσιµα πεδία προς
εµφάνιση, αποθήκευση των αναφορών,
έξυπνη οµαδοποίηση είναι µερικά από τα
χαρακτηριστικά το που το κάνουν µοναδικό.

αναλυτική πληροφόρηση
έξυπνες αναφορές
∆ιαθέτει ΟLAP Cubes µε τις οποίες ο χρήστης
µπορεί να σχεδιάσει δυναµικά την αναφορά
του.

Το εργαλείο proXess B.I.S διαθέτει εκτός
από τις απλές αναφορές (λίστες) και
αναφορές 3D (OLAP reports). Μέσα από
αυτή τη µεγάλη γκάµα αναφορών
µπορείτε να πληροφορηθείτε για όλα τους
τοµείς της επιχείρησης ξεχωριστά , πωλήσεις,
αγορές, πελάτες, προµηθευτές, προϊόντα
αλλά και συνδυαστικά.

έτοιµο προς χρήση
το proXess B.I.S δεν απαιτεί επιπλέον παραµετροποίηση από
τους χρήστες αφού είναι έτσι σχεδιασµένο να συνδέεται
αυτόµατα µε τη βάση δεδοµένων. Ο χρήστης χρειάζεται µόνο
να δηλώσει τα στοιχεία σύνδεσης και το όνοµα της βάσης του.
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∆υνατότητες:

• ∆εν απαιτεί επιπλέον παραµετροποίηση από τους χρήστες αφού συνδέεται αυτόµατα
µε τη βάση δεδοµένων και τους πίνακες του ERP.

• ∆ιαχειρίζεται πολλές βάσεις δεδοµένων.

• ∆ιαθέτει αναφορές λίστας για όλους τους τοµείς της επιχείρησης (πωλήσεις, αγορές,
προϊόντα, πελάτες κλπ).

• ∆ιαθέτει αναφορές 3D OLAP Cubes.

• Εµφανίζει γραφήµατα στις 3D αναφορές & συγκρίσεις στοιχείων (ποσοστά %).

• ∆υνατότητα drill down (εµφάνιση λεπτοµερειών) στις αναφορές Olap Cubes.

• ∆ιαθέτει πλειάδα πεδίων προς εµφάνιση (πεδία της κάθε εφαρµογής που συνδέεται).

• ∆υνατότητα αποθήκευσης αναφορών, εύκολη διαχείριση των αποθηκευµένων
αναφορών, δηµιουργία δέντρου µε τις αποθηκευµένες αναφορές για πιο εύκολη
αναζήτηση και σωστή οργάνωση.

• ∆υνατότητα προσθήκης συντοµεύσεων στην επιφάνεια εργασίας της εφαρµογής από
λειτουργίες που χρησιµοποιούµε συχνά.
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