Power BI
Dosáhněte vyšších výsledků pomocí vizualizace dat!
Business Intelligence je klíčovou součástí
dlouhodobého fungování podniku. Spolu s
růstem společnosti roste i množství dat, které
je obtížné spravovat. Díky tomu manažeři
nemají přístup ke klíčovým informacím, které
by jim usnadnily rozhodování. Business
Intelligence poskytuje kvalitní a srozumitelné
výstupy na základě pokročilé analýzy
podnikových dat, podle kterých lze úspěšně
zvolit následující strategii podniku.

Vytvořte z dat přehlednou statistiku
během několika minut. Jakákoliv
data, jakýmkoliv způsobem, z
jakéhokoliv zdroje a kdekoliv. Vše v
jednom interaktivním zobrazení!

Co je Power BI?

Vizualizace dat

Řídící
panely

Samoobslužné
analýzy

Power BI
Kolaborace

Začněte s Power BI!

Reporting

Transformace dat

Microsoft Power BI je cloudová služba pro
tvorbu obchodních analýz a reportů, která
poskytuje rychlý přístup k datům a ucelený
přehled o firmě prostřednictvím přehledné
vizualizace a interaktivních řídících panelů a
sestav. Pomocí Power BI může kdokoliv
snadno vizualizovat a analyzovat data z
libovolného zařízení a sdílet je s kolegy.

Dokonalý nástroj pro manažery

Přehled o historické a
aktuální výkonnosti podniku,
predikční modely

Spolupráce na reportech s
ostatními uživateli, řízení
přístupových práv

Zrychlení rozhodovacího
procesu v oblasti strategie

Přizpůsobitelný řídící panel s
aktuálními přehledy na
jednom místě

Power BI
Vizualizace dat
Výběr z desítek různých grafů a jiných
vizualizací umožňuje správně interpretovat
firemní data.
Transformace dat
Power
BI
dokáže
pracovat
i s nekonzistentními daty a pomocí
jednoduchých funkcí je připravit na
analýzu.
Reporting
Tvorba jednostránkových i skupinových
interaktivních
reportů.
Možnost
automatické aktualizace dat v reakci na
změny několikrát za den.
Spolupráce
Možnosti sdílení sestav a řídících panelů,
přidávání poznámek, tvorba a sdílení
šablon.
Uživatelsky přívětivé prostředí

K užívání Power BI nemusíte zaměstnávat programátory či obchodní
analytiky, většina reportů lze sestavit pomocí drag and drop.

Široká konektivita

Čerpejte data z desetitisíců různých zdrojů dat včetně zdrojů třetích stran

Integrace s ostatními aplikacemi

Power BI lze efektivně propojit se ostatními Microsoft aplikacemi.
Můžete například zautomatizovat procesy přes Power Automate nebo
vytvořit report přímo z Microsoft Dynamics 365 for Sales.

Všechna data v jedné aplikaci

Využívejte jednotné přehledy využívající data z různých zdrojů.

Umělá inteligence

Pokládejte otázky v běžné řeči a jako odpověď získejte přehledné grafy.

Pokročilé zabezpečení
Verze pro mobilní telefony

Power BI využívá cloudovou službu Azure Active Directory k ověřování
identit uživatelů. Data jsou uložena v zabezpečeném cloudu Azure.
Sledujte vývoj vašeho podnikání kdykoliv přímo na vašem mobilním
zařízení

Kontaktujte nás, rádi se staneme vaším odborným poradcem!
Jako moderní, mezinárodně působící a certifikovaný partner ERP, CRM a M365 řešení
poradíme, jak komplexně nastavit nové celofiremní procesy. Aplikujeme Best Practices při
propojení financí, obchodních procesů i logistiky. Více 30 let působíme na trhu podnikových
informačních systémů a pomáháme zlepšovat hospodářský výsledek našich zákazníků nejen
v České a Slovenské republice, ale rovněž implementujeme softwarová řešení u zákazníků
v mnoha evropských zemích, v Jižní Africe a v USA.
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