
VISUALBI ADATOK EGY PILLANTÁSRA.

Integrálja ügyviteli szoftverével!
A VisualBI adatelemző közvetlenül össze-
kapcsolható a legnépszerűbb ügyviteli és 
kereskedelmi rendszerekkel, valamint adat-
importáló eszközének köszönhetően 
szinte bármilyen megoldással.

Legyen egy saját üzleti tanácsadója!
A VisualBI megoldásunkban beépített szak-
mai know-how és tudástár található, ame-
lyek segítségével a program nem csak fel-
tárni tudja a problémákat, hanem megold-
ást is javasol!

Beépített döntéstámogató eszközök
A cégvezetők döntéseinek megkönnyítése 
céljából számos beépített elemzési típus 
(pl.: ABC elemzés) megtalálható az al-
kalmazásban, hogy minél több szempont-
ból meg lehessen vizsgálni egy-egy kérdést.

Tapasztalt fejlesztői csapat
Cégünk több üzleti adatelemző szoftverrel 
rendelkezik, amelyek számos iparág 
számára bizonyítottak a legkülönbözőbb 
igények és adatmennyiség mellett.

www.visualbianalytics.com

Ismerje meg VisualBI vezetői adatelemző megoldásunkat,
amely segítségével azonnal átláthatja cége működését.

A VisualBI egy fejlesztés korai fázisában lévő adatelemző szoftver, amely a kis- és közepes vállalkozások 
számára készül, hogy a cégvezetők átlátható módon folyamatosan szemmel tarthassák cégük aktuális 

teljesítményét, így azonnal felismerhessék a vezetői beavatkozást igénylő pontokat.

Egyedülálló felhasználói felületének köszönhetően egyetlen pillantásra át tudja látni cége legfontosab 
folyamatait és a kívánt célértékektől eltérő pontokat azonnal felisverve utána tud járni az eltérések 

okainak és megtalálhatja a szükséges lépést az értékek javítására.

VISUALBI
QUICK LOOK. GREAT INSIGHT.
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Díjnyertes technológia
A VisualBI egy olyan díjnyertes technológián alapul, amely a legkönnyebb A VisualBI egy olyan díjnyertes technológián alapul, amely a legkönnyebb 
módon valósítja meg az adatok elérését és a riportok generálását. Me-
goldásunkkal elmentheti a riportsablonjait, de mindössze néhány 
egyszerű lépés segítségével teljesen személyre szabhatóvá válik az adott 
riport, hogy felfedezhesse az új összefüggéseket az adatok között a cége 
számára.

Nehéz vezetői döntések könnyedén
A VisualBI a cégvezetők számára segítséget nyújt, A VisualBI a cégvezetők számára segítséget nyújt, 
hogy könnyen átláthassák cégüket és üzletágukat 
egyetlen pillantással, amely értékes információt ad 
számukra arról, hol szükséges beavatkozniuk. Ebből 
az Áttekintő módból ezután könnyedén le tudnak 
fúrni az egyre pontosabb grafikonok és még akár az 
adatbázis szintjéig is. A beépített "Mi lenne ha" 
eszköz segítségével láthatóvá válnak a jövőbeli várt eszköz segítségével láthatóvá válnak a jövőbeli várt 
adatok és az aktuális cselekvések jövőbeli következ-
ményei.

Tiszta design. Tiszta elme.
A VisualBI úgy készült, hogy az emberi elme dönA VisualBI úgy készült, hogy az emberi elme dön-
téshozási folyamatával összhangban legyen és 
tükrözze azt, hogy felhasználóink ne csak grafikono-
kat és adatbázisokat láthassanak - hanem pontosan 
azt, amire szükségük van a döntéshozási folyamat 
adott lépése során. Ennek köszönhetően fel-
használóink könnyebben tudnak döntéseket hozni és 
gyorsan átlátnak összetett problémákat is.

www.visualbianalytics.com


