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Tableau

světová jednička v business intelligence
a data discovery

Společnost INEKON SYSTEMS poskytuje komplexní podporu manažerského řízení. Naše produkty a služby,
zaměřené na rozvoj firem, jsou určeny generálním, finančním i obchodním ředitelům, vedoucím controllingu,
firemním analytikům a útvarům IT.
Prostřednictvím produktů business intelligence (BI) dodáváme Tableau řešení pro analýzu a vizualizaci
dat. Vlastní manažerský informační systém BUSINESS NAVIGATION SYSTEM pak využívají společnosti pro
strategické projektování změn, taktické plánování a analýzu výsledků.
Zákazníkům poskytujeme softwarový nástroj Tableau, jehož producentem je společnost Salesforce (dříve
Tableau Software), jehož jsme od roku 2013 oficiálním Reseller partnerem v České republice. Nyní se blížíme
k první stovce spokojených zákazníků.
Tableau zůstává jedním z nejprogresivnějších nástrojů v oboru business intelligence a data discovery
a pravidelně si vysluhuje vysoké hodnocení analytické společnosti Gartner Group. Vyznačuje se intuitivními
vizualizacemi dat, maximální jednoduchostí ovládání a snadnou integrací s existujícími systémy a databázemi.
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Přínosy spolupráce s INEKON SYSTEMS:
Zkušená technická a konzultační podpora opřená
o dlouhodobou pozici předního dodavatele BI nástrojů.
Snadná a rychlá dostupnost služeb silného reseller
partnera Tableau se sídlem v Praze.
Zkušenosti a podpora od vlastního týmu BI specialistů.
Podpora při propojení se stávajícím provozním systémem.
Kompletní zprocesování zákaznických projektů.
Pravidelné webináře a akce pro zákazníky, asistenční
služby, školení a best practice.
Prémiová platforma INEKON Tableu Forum pro
uživatelské sdílení zkušeností, setkávání se a přednostní
informace o novinkách z oblasti BI.

Technologické přínosy Tableau:
Maximální jednoduchost a rychlost (dle provedených
studií je úspora času až 75% oproti klasickým nástrojům).
Vysoká dostupnost (snadný přístup k reportům
a dashboardům z mobilních zařízení).
Samostatnost uživatelů (self service - není zapotřebí
žádných specifických IT znalostí).
Rozsáhlá konektivita na existující datové zdroje
(množství on-line konektorů) - není potřeba sehrávat
data z původních zdrojů.
Krátká doba na zprovoznění a rychlá adaptace
nástroje uživateli.
Široká komunita uživatelů s rozsáhlou knowledge
base a možnost inspirace na webu Tableau Public
umožňujícího sdílení vlastních reportů.

Mezi naše zákazníky patří:
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Specifikace produktů Tableau Software
Tableau je vizualizační nástroj, umožňující snadno a rychle vytvářet analýzy nad firemními daty, bez nutnosti data předem sehrávat. K tomu, aby se uživatel Tableau mohl na data v různých datových zdrojích
a databázích napojit, využívá Tableau předpřipravené datové konektory na všechny známé a rozšířené
databázové systémy (Oracle, MS SQL Server, My SQL, Excel, Google Analytics, SAP BW, Access a další).
V současné době je k dispozici více než 50 datových konektorů.
Tableau je předpřipravený nástroj pro analytiky a vyžaduje pouze jednoduchou implementaci i bez
specifických IT znalostí. Po rychlé instalaci jej lze začít využívat doslova během několika okamžiků. K napojení
na zdrojová data slouží množství on-line datových konektorů. Při tvorbě analýz nebo dashboardů nabídne
funkce „Show me“ méně zkušeným uživatelům vhodné vizualizace na základě použitých dat.
Samozřejmostí je snadné propojení vizualizací, dashboardů, tabulek či jednotlivých listů. Vstupní data je
možné kdykoliv zobrazit v detailu přímo z databáze. Obrovskou předností Tableau je, že nevyžaduje sehrávání
dat z primárních datových zdrojů do dalšího úložiště, narozdíl od jiných BI nástrojů.
Tableau si pořizují společnosti, které chtějí být řízeny daty a potřebují podporu pro firemní analytiky,
ad-hoc analýzy, hledání skrytých souvislostí v datech atp. Tableau je produkt, který pomáhá zákazníkům
výrazně zvyšovat konkurenceschopnost a zrychlovat výstupy, které potřebuje management k podpoře
rozhodování.

Pro nejaktuálnější informace
navštivte náš web bnavig.cz
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Funkční součásti systému Tableau:
Tableau Prep - slouží k tvorbě efektivního datového modelu, úpravě
a čištění dat před jejich samotnou analýzou. Čistota dat je základním
předpokladem a analytikům zabírá většinu času právě jejich kontrola, čištění a úprava. Díky snadnému vizuálnímu editoru uvidíte spojování
i sumarizaci dat a to jak jednotlivých záznamů, tak i celých datových zdrojů.
Získáte detailní přehled o kvalitě dat, která budete následně dále zpracovávat.
Tableau Desktop - výchozí produkt pro firemní analytiky, controllery či kohokoliv, kdo
se potřebuje napojit na data a vytvářet reporty, interaktivní dashboardy nebo vizualizace.
Jedná se o klientskou aplikaci licencovanou na uživatele, jejíž součástí jsou předpřipravené datové konektory pro více než 50 datových zdrojů. Obsahuje sadu analytických funkcí
pro výpočet průměrů, klouzavých průměrů, YTD atd. a sadu statistických funkcí (medián, trendy,
forecasty a další).
Tableau Server (on-premise / cloud) - dovoluje sdílet a řídit přístup k datům či dashboardům, které
vytvořili jiní uživatelé v desktop aplikaci. Nabízí automatickou publikaci dashboardů do PDF a
především publikaci do HTML prostředí včetně podpory přístupů z mobilních zařízení. Tableau Server
je tak vhodný pro manažery nebo konzumenty analýz a dashboardů, kteří získají přístup k celé škále
firemních reportů, vytvořených jinými analytiky či uživateli. Tableau Cloud je cloudová služba této varianty, která je hostována přímo společností Tableau bez nutnosti zřizovat další HW prostředky. Licence
je poskytována ve 2 variantách - jako Viewer nebo Explorer (viz ceny licencí).
Tableau Data Management - doplňkový add-on vyvinutý společností Tableau software jehož cílem
je zlepšit přípravu a správu dat na Tableau Serveru a efektivně spravovat data ve vašem analytickém
prostředí. Tím zajistíte, že k rozhodování budou vždy používána aktuální data. Doplněk také zrychlí
samoobslužné analytické operace. Produkt je licencován na jméno uživatele.

Databáze

BIG data

Tabulky

Aplikace

Tableau Reader

Cloud

Tableau Server

Tableau Prep

Tableau Desktop

Tableau Public

Tableau Cloud
Rychlá analytická práce

Sdílení s kýmkoliv a zdarma

letak_Tableau_v2.indd 4

ˁ˔˦˧˔˩˘ˡ̿˔˨˧ˢˠ˔˧˜˭˔˖˘˔˭˔˕˘˭ˣ˘͝˘ˡ̿

29.9.2022 14:50:59

Ceny licencí
Creator
Pro uživatele, který má na přístup do databází, zná strukturu dat
v nich a vytváří buďto datový model pro další uživatele (pospojuje
správné tabulky, vyčistí data a nahraje model na sdílený prostor)
nebo tvoří finální analýzy, reporty, dashboardy (které ukládá na
sdílený prostor). Pracuje v desktopovém či webovém prostředí.
Licence je na jméno. Balíček obsahuje jednu licenci Tableau Prep,
Desktop a Server (nebo Server Cloud).

840 $ / rok
Explorer
Pro uživatele, který tvoří vlastní analýzy z již vytvořeného datového
modelu nebo zpracovává (konzumuje) obsah vytvořený někým
jiným. Pracuje pouze ve webovém prostředí Tableau serveru.
Licence je na jméno.

420 $ / rok
(504 $ / rok varianta cloud)

Viewer
Pro uživatele, který pouze zpracovává a prohlíží obsah vytvořený
někým jiným. Nevytváří vlastní data, datové modely ani dashboardy.
Licence je na jméno.

144 $ / rok
(180 $ / rok varianta cloud)

Tableau Data Management (add-on)
Pro uživatele, který potřebuje zlepšit přípravu a správu dat na
Tableau Serveru a efektivně spravovat data v analytickém prostředí a zajistit, že budou vždy používána aktuální data. Licence je
na jméno uživatele.

66 $ / rok

INEKON SYSTEMS, s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7

Uvedené ceny vycházejí z aktuálně platných cen výrobce
a jsou uvedeny bez DPH.
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Asistenční podpora
Cílem asistenční podpory je řešit požadavky uživatelů při rutinním využívání systému Tableau. V rámci
této služby může být předmětem podpory také zpětná vazba na vytvořené výstupy či uplatněné
postupy. Forma podpory může být vzdálená (e-mail, ON-LINE, telefon) nebo fyzická (v sídle dodavatele
či odběratele).
Asistenční podpora

na dotaz

Základní Školení Tableau Creator I.

3.000 Kč

Pokročilé Školení Tableau Creator II.

4.000 Kč

Individuální školení

na dotaz

Školení uživatelů
Nabízíme školení v našem vlastním školícím středisku
v Praze nebo ON-LINE. Školení je určeno pro uživatele,
kteří nemají s Tableau žádné zkušenosti. Již po absolvování základního školení je uživatel schopen s Tableau
samostatně pracovat a využívat většinu jeho funkcí.
Detailní a aktuální obsah jednotlivých variant školení
získáte na webu bnavig.cz v sekci služby - školení.

Pro nejaktuálnější informace
navštivte náš web bnavig.cz

INEKON SYSTEMS, s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Uvedené ceny vycházejí z aktuálně platných
cen výrobce a jsou uvedeny bez DPH.
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