Microsoft Power BI

získejte maximum informací z dat
Microsoft Power BI je skvělým analytickým nástrojem, který podporuje správné a rychlé rozhodování. Stačí se pouze napojit na datový zdroj, modelovat a prozkoumat svá data pomocí
vizuálních sestav, které můžete dále publikovat a sdílet. Power BI je plně integrovaný s dalšími
nástroji z ekosystému Microsoftu, včetně Microsoft Excelu, takže můžete pracovat i se svými stávajícími řešeními.

Přínosy spolupráce s INEKON SYSTEMS:
Zkušená technická a konzultační podpora opřená
o dlouhodobou pozici předního dodavatele BI nástrojů.
Snadná a rychlá dostupnost služeb silného Power BI
partnera se sídlem v Praze.
Zkušenosti a podpora od vlastního týmu BI specialistů.
Podpora při propojení se stávajícím provozním
systémem.
Kompletní vedení a zprocesování zákaznických projektů.
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Nabízíme vám:
Implementaci a napojení Power BI na stávající
infrastrukturu.
Analýzu vašich potřeb, nastavení ukazatelů
a reportů.
Přípravu datových zdrojů a služby ETL.
Vytvoření požadovaných reportů a jejich propojení
na data.
Realizaci BI projektů jakéhokoliv rozsahu.
Nastavení uživatelských práv pro celou strukturu
uživatelů.
Školení pro začátečníky i pokročilé uživatele.
Pomoc či asistenční podporou na míru.

Výhody a fukcionality Microsoft Power BI
Rozhodujte se na základě dat a ne na základě intuice
– poskytněte svým zaměstnancům přístup k rozhodovacím materiálům a analytickým reportům, abyste
podpořili jejich efektivitu a výkon.
Získejte přístup k datům v reálném čase, ať už ze
senzorů na montážní lince, nebo na sociálních
médiích. Jen tak se můžete opravdu rychle a správně
rozhodovat.
Sjednoťte všechny rozhodovací procesy ve vaší
společnosti tak, že budete mít data na jedné společné platformě. S Power BI vytvářejte profesionální
interaktivní zprávy a vizuální analýzy odkudkoliv.
Power BI vám umožňuje vizualizovat data v reálném
čase na libovolném zařízení. Získejte holistický pohled
na celou organizaci a poskytněte svému týmu řešení pro obchodní analýzu, které vám umožní
vizualizovat data a sdílet poznatky napříč vaší organizací. Přistupujte k datům uloženým v lokálních nebo cloudových úložištích včetně dat z Dynamics 365, Salesforce, Azure SQL DB, Excel,
SharePoint a mnohé další.

Rozhodujete se mezi více BI systémy?
Stojíte před rozhodnutím, jaký BI systém zvolit? Kontaktujte nás a zpracujeme vám srovnávací analýzu, která doporučí vhodný business intelligence systém právě pro vaši společnost
a zamýšlený účel použití.
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