Optimall BI

Decizie inteligentă.
În timp util.

Noţiuni generale

Optimall BI - SISTEM DE INTELIGENŢĂ ÎN AFACERI
Soluţie pentru sprijinirea deciziilor manageriale
• Cei mai mulţi manageri nu sunt interesaţi de procesul
administrativ.
• Majoritatea managerilor nu au nevoie de date, ci de informaţii.
• Majoritatea managerilor nu au timp şi răbdare să adune
informaţiile relevante din diferite evidenţe ale unui sistem
integrat... vor să vadă CEEA CE ESTE IMPORTANT, IMEDIAT!
• Viaţa managerilor este un şir de decizii rapide. Deciziile corecte
şi responsabile pot fi luate numai pe bază de informaţii.

Soluţia noastră Bl îi sprijină pe manageri sau profesionişti
din domeniul afacerilor cu informaţii accesibile, actuale şi
de încredere, pentru a putea lua decizii rapide şi eficiente,
devenind tot mai buni în ceea ce fac.
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Noţiuni generale

CE REPREZINTĂ Bl PENTRU MANAGEMENT
În zilele noastre tot mai mulţi proprietari, manageri, superiori, administratori doresc să vadă cu ochii lor informaţiile şi dacă o chestiune le atrage
atenţia, doresc să intre în cele mai mici amănunte. Pentru a face posibil
acest lucru și a spori performanțele afacerii dumneavoastră, prin punerea
la dispoziție a unor informații indispensabile pentru un proces decizional
corect și rapid, am adăugat în portofoliul nostru și softul de Business
Intelligence Optimall BI, venind astfel în completarea gamei soluțiilor
de mobilitate dezvoltate de-a lungul timpului de Optimall – soluția de
automatizare a vânzăriilor și cea de automatizare a proceselor din depozite.

Sitemul nostru Bl redă managerilor senzaţia conducerii prin grafice, diagrame,
pe telefon, PDA, tabletă, orice dispozitiv pe care managerul îl foloseşte cu
predilecţie. În plus, conform cerințelor moderne, sistemul Optimall BI a fost
creat în mod independent de sistemul ERP. Fie vorba de orice sistem ERP
care operează cu orice fel de bază de date, sau de sistemele de tip insulă
aferente, soluţia noastră BI este capabilă să colecteze informaţiile prelucrate
de către sistem, iar în urma unei parametrizări adecvate poate începe munca
efectivă cu datele obţinute. Condiţia este ca Optimall BI să aibă acces la
bazele de date din sistemul ERP existent.
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Imporţanta BI

SPRIJINUL PROCESULUI DECIZIONAL
Inteligenţa în afaceri

O mai bună transparenţă, mai puţin timp pierdut
pentru căutarea răspunsurilor

Prin soluţia noastră BI vă oferim un sistem economic care poate fi pus
imediat în funcţiune pentru a servi interesele firmei. Vă ajută să observaţi
şi analizaţi mai bine factorii de importanţă cheie ai afacerii, care contribuie
cu adevărat la realizarea profitului.
Treceţi în revistă cei mai profitabili clienţi şi furnizori, sau faceţi paşi
preventivi pentru a evita eventualele probleme din cadrul afacerii.

Flexibilitate, rapiditate

Cu ajutorul sistemului Bl puteţi adapta cu uşurinţă noi procese, puteţi
monitoriza rezultatele sau puteţi testa noi strategii de afaceri.

... fiindcă este bine să colaborăm

Interfaţa utilizator contribuie semnificativ la munca în echipă.
Utilizatorii vor avea la dispoziţie exclusiv informaţiile dorite, la momentul,
locul şi sub forma solicitate.
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Cum funcţionează

CE FACE UN SISTEM BI?
DIAGNOSTICARE

Fiecare afacere se găseşte într-o anumită fază şi se îndreaptă
într-o anumită direcţie. Determinarea exactă a acestui stadiu nu este
uşoară dacă avem la dispoziţie exclusiv datele contabile. Soluţia
BI oferă posibilitatea comparării unor date din trecut, din domeniul
financiar, management, marketing, vânzări sau chiar HR, care oferă o
imagine exactă a funcţionării de până acum. Sistemul în sine nu
asigură răspuns la această întrebare, însă pentru un profesionist
sistemul oferă un instrument la fel de util şi precis, atunci când se
analizează perioadele trecute şi eficienţa acestora.

MONITORIZARE

Luarea deciziilor în prezent este facilitată, în mare măsură, de
monitorizarea în timp real. Această moniztorizare poate fi focusată pe oricare
activitate a firmei, de unde sunt primite continuu date, fie că este vorba
de producţie, reţeaua de magazine, achiziţionări, etc. Pe o suprafaţă
dashboard, managerii diferitelor departamente sau directorul executiv pot
vedea cu exactitate evoluţia consumului de materiale, schimbările imediate ale raportului produs finit/rebut, ş.a. O caracteristică importantă a
soluţiei de monitorizare este faptul de a fi accesibilă şi online, de pe tabletă,
smartphone, astfel veţi putea vizualiza de oriunde şi oricând operaţiunile care
tocmai se desfăşoară în cadrul firmei.

www.optimallsfa.ro
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Cum funcţionează

ANALIZARE

Fără o analiză adecvată, datele sunt simple cifre. Suprafeţele Optimall BI oferă
specialiştilor din domeniul financiar posibilitatea analizării exacte şi sigure a datelor,
pentru a putea trage concluzii adecvate şi lua decizii benefice.
Tabelele de analiză pot fi salvate şi actualizate, pentru a nu reîncepe de fiecare dată
operaţiunile des folosite. Tabelele pot fi copiate întocmind, astfel, mai multe versiuni ale
unei analize şi luând în calcul concomitent setările diferiților parametri.

PREVIZIUNI

Înainte de a lua o decizie importană, un manager trebuie să analizeze întotdeauna
viitoare posibilităţi. Instrumentele sistemului Optimall BI fac posibilă testarea acestor
posibilităţi, setarea unor demo-uri în sistem, pregătindu-se astfel pentru eventualele
schimbări economice, ca de exemplu: majorarea preţurilor materiilor prime, utilizarea
soluţiilor de factoring, pierderea unui client semnificativ, stricarea unui utilaj important,
etc. Sistemul prelucrează aceste date, mai apoi le retransmite utilizatorului pentru a fi
analizate. Este foarte important şi indispensabil ca, în sistemul ERP în care operează
Optimall BI, datele şi documentele să fie încărcate cu strictețe și în proporţie de 100%
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De ce BI?

“dar noi nu avem nevoie de BI...”

Vă rugăm răspundeţi la următoarele întrebări, iar apoi
• Firma dvs. funcţionează bine?
• Aveţi o viziune de ansamblu bună asupra funcţionării firmei, sau de multe ori vă bazaţi
exclusiv pe informaţii primite de la manageri?
• Răsfoiţi cu plăcere rapoarte, evidenţe încărcate cu date şi cifre greu de interpretat?
• Doriţi câteodată să analizaţi mai departe o informaţie primită: de ce şi cum e atât...?
• Puteţi lua decizii de oriunde, chiar şi de pe malul mării, de pe telefon sau tabletă?
• Cum obţin colegii din cadrul firmei informaţiile necesare decizionării zilnice şi cum le
transmit mai departe?
• Cât durează să obţineţi informaţia adecvată? Cum puteţi şti dacă informaţia obţinută este
exactă şi de încredere?
• Cum obţineţi informaţii despre clienţi, despre procesele cheie sau procesele financiare?
• Cum identificaţi produsele cu cea mai puternică sau cea mai slabă cerere? Care sunt cei
mai prosperi clienţi?
• Cum obţineţi informaţii despre vânzări viitoare, legat de consumatori sau alte procese de
gestiune?
• Aţi dori să vă formaţi o imagine de viitor reală despre firma dvs.?

RĂSPUNSUL DVS. ESTE NESCHIMBAT?

www.optimallsfa.ro

7

Beneficii

CE VA OFERĂ SISTEMUL DE INTELIGENTĂ ÎN AFACERI Optimall BI?
Sprijin în optimizarea vânzărilor

• Analizarea evoluţiei posibilităţilor de vânzare într-o anumită perioadă
• Compararea previziunii vânzărilor cu performanţa efectivă
• Urmărirea încasărilor restante de la data comenzii şi până la încasarea efectivă
• Utilizarea pentru analiza cererii şi flexibilităţii preţului

Analize, rapoarte şi evidenţe uşor de întocmit, transparente

• Tabel analitic multifuncţional, cu ajutorul căruia putem extrage valori agregate (în dimensiunile dorite) şi diagrame
• Vizualizarea datelor - soluţia noastră sprijină toate tipurile de diagrame, începând cu cele mai simple diagrame 2D şi până la cele 3D care pot fi
redimensionate la vizualizare
• Sprijinul analizelor rapide cu posibilitatea modificării dinamice a nivelelor de detaliere, a criteriilor de selecţie, seturilor de valori analizate şi a altor setări

Câştigarea şi consolidarea loialităţii celor mai buni clienţi

• Aplicaţia se integrează în procesele zilnice ale firmei
• Posibilitatea creării unor diagrame cu setări funcţionale şi vizuale complexe, unde setările pot fi salvate sub formă de şablon, pentru a fi utilizate
ulterior pentru alte analize
• Analiza tip plan-realizare chiar şi cu date câştigate din diferite surse
• Formularea unor indicatori, sisteme echilibrate de indicatori
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Beneficii

CU AJUTORUL SOLUŢIEI NOASTRE OPTIMALL BI SUNT POSIBILE Şl URMĂTOARELE
• Extragerea de date din toate sistemele de baze de date cunoscute, respectiv analizarea acestora.
• Sisteme de tip insulă, datele cu caracter şi structuri diferite potfi analizate în mod cumulat.
• Crearea unui dashboard cu aranjare şi nr. de elemente diferite, prin care toate analizele importante pot fi organizate pe un singur ecran.
• Crearea unui set de date inteligent, uşor de utilizat, cu ajutorul căruia datele pot fi transferate fără a cunoaşte structura bazei de date sursă.
• Exportarea analizelor în nenumărate formate sau transmiterea lor prin e-mail sub formă de ataşament, fără a folosi un sistem de corespondenţă
extern. Dând click pe link, graficul apare imediat iar, dacă între timp au avut loc sincronizări, programul afișează setul de informații cu noile date.
• Posibilitatea de a primi alerte cu privire la direcția de evoluție și natura datelor, înainte de a se produce o situație dificilă, astfel putând fi prevenite
probleme de o reală importanță.
• Datorită interfeţei în mai multe limbi cu doar câteva click-uri analizele, rapoartele pot fi întocmite în limba dorită.
• Platforma B2B poate fi un serviciu suplimentar util pentru companiile care posedă parteneriate mai stricte. Un producător sau un comerciant are astfel
posibilitatea de a împărtăși informațiile pe care le găsește importante, precum inventare, top 10 produse, viteza de rotație, viteza mărfurilor returnate etc.

www.optimallsfa.ro
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Flexibilitate

INTELIGENȚĂ MOBILĂ
Informare chiar şi la drum
Pe măsură ce angajaţii firmei devin tot mai mobili, au
tot mai mare nevoie de informaţii esențiale şi uşor de
accesat. Utilizând soluţia noastră Optimall BI puteţi
fi mereu la curent cu cele mai actuale condiţii şi
trenduri din afaceri.

Soluţia noastră de Business Intelligence este accesibilă de pe
diferite platforme, astfel încât dumneavoastră puteţi accesa de oriunde
şi oricând informaţiile necesare unei decizionări rapide şi eficiente.
Diagramele pot fi vizualizate imediat online (pe web) sau pe dispozitive
mobile (Android, iOS), unde în funcţie de particularităţile aparatului se
pot crea dashboard-uri personalizate.
Puteți accesa cele mai actuale informații chiar și în timp ce conduceți.
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Flexibilitate

Optimall BI ÎN IMAGINI

Soluția noastră pentru sprijinirea procesului decizional este disponibilă și în
format descărcabil și poat fi încorporată oricărui sistem de gestiune a afacerii.

Optimall BI PE WEB

Soluția noastră Optimall BI poate fi
accesată și online, pe web.
Graficele sunt prezentate pe mai multe
categorii, putându-se crea chiar și o
afișare dashboard complexă.

www.optimallsfa.ro

Optimall BI ACCESIBIL ȘI DE PE
DISPOZITIV MOBIL

Am dezvoltat și o aplicație pentru mobil a soluției
noastre BI, cu ajutorul căreia informațiile care sprijină
procesul decizional pot fi accesate de oriunde și
oricând.
În prezent utilizatorii noștri pot folosi aplicația pentru
iOS, dar în curând aceasta va fi accesibilă și pentru
telefoanele Android.
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Optimall BI

Soluţia inteligentă a afacerii tale

Web: www.optimallsfa.ro
E-mail: optimall@arobs.ro
Tel: 0740 276 273

