Od planowania finansowego po
sprzedaż i marketing.
SAP Analytics Cloud to wysokiej
klasy narzędzie Business
Intelligence, które pomaga
firmom w podejmowaniu decyzji
biznesowych. Dzięki
zaawansowanej analizie danych,
daje możliwość śledzenia zmian i
wgląd w najważniejsze informacje
w czasie rzeczywistym.

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud
SAP Analytics Cloud jest podstawowym narzędziem pozwalającym odkrywać, monitorować, analizować, planować
oraz przewidywać zdarzenia w organizacji poprzez jedną aplikację.
Oprogramowanie jest przedstawione jako usługa SaaS, dzięki czemu do aplikacji mamy dostęp z każdego miejsca na
świecie poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikację mobilną. Ponad to system jest przygotowany do
narastającego trendu przechowywania danych w wielu miejscach naraz, dlatego że posiadamy sklepy internetowe,
statystyki strony internetowych, mocno rozwinięte strony na portalach społecznościowych, zewnętrzne specjalistyczne
systemy lub pliki excel, bez których firma w dzisiejszych czasach nie funkcjonuje.
Poprzez możliwości połączenia narzędzia z różnymi źródłami danych a następnie modelowania danych może dane
łączyć lub wykorzystywać do wykonania analiz. Aplikacja zapewnia połączenia z takimi środowiskami jak: SAP Business
One, SAP Business ByDesign, SAP S/4HANA, SAP HANA, SAP Cloud Platform, SAP SuccessFactors, SAP Ariba, APACHE HIVE
(narzędzie wspomagające zarządzaniem BIG DATA), ORACLE, TERADATA, AWS, MySql, Microsoft SQL Serwer i wiele innych.
System umożliwia dwa rodzaje połączeń:
Cykliczne pobieranie danych ze wskazanych źródeł do narzędzia BI
System w czasie rzeczywistym pobiera dane do narzędzia BI, dzięki czemu dane nie są przechowywane
bezpośrednio w aplikacji tylko u Państwa w bazach danych.
SAP Analytics Cloud jest wiodącym rozwiązaniem z rodziny SAP do przeprowadzania usług Self-Service. Dzięki
przejrzystym menu oraz narzędziom użytkownik może samemu tworzyć analizy oraz raporty potrzebne w swojej
organizacji.
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Korzyści biznesowe

Narzędzie gdzie zebrane zostaną wszystkie
najistotniejsze dane dotyczące organizacji
czy całej grupy kapitałowej a następnie
przedstawione w klarowny sposób.

Szybki dostęp do informacji
z każdego miejsca na ziemi.
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Prosty i przejrzysty interfejs
użytkownika.

Kompleksowe wsparcie przy
podejmowaniu decyzji.

Wsparcie w procesie
budowania budżetu organizacji.

Funkcjonalności
Przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym

Wbudowane funkcje planowania

System umożliwia poprzez system live data łączenie się
z wybranymi bazami danych, aby dane przedstawione
w raportach były ciągłe uaktualnione.

— Symulacje What if

Łączenie modeli danych
Poprzez możliwości połączenia się wielu nie baz system
umożliwia łączenie ich przez dwa oddzielne modele.

— Workflow – opisz prosty model akceptacji
— Odchylenia raportowe
— Dyskusja w sprawie pozycji
Współpraca w organizacji
— Udostępnianie planów i raportów,

Budowanie analiz
System przy budowanie analiz pozwala używać
wykresów kołowych, wykresów liniowych, kluczowych
wskaźników efektywności (KPI). Poprzez tworzenie
nowych wskaźników, wymiarów oraz obliczeń na
podstawie różnych źródeł danych.
Przekazywanie informacji na mapach
Wraz z zakupem licencji posiadamy dostęp do wielu
rodzajów map, dzięki którym możemy wykorzystywać
nasze dane do utworzenie infografiki.
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— Tworzenie i zapraszanie do dyskusji innych
użytkowników
— Tworzenie komentarzy a poziomie
raportu/wykresu/pojedynczej komórki
— Tworzenie zadań (np. wprowadzenie danych),
przydzielanie użytkowników do realizacji i zatwierdzenia

Funkcjonalności
Wbudowanie funkcji predykcyjnych
— Smart Insights – Poprzez przycisk na
wykresie uruchomi się funkcja, dzięki której
szybko będziemy mogli zrozumieć
skomplikowane aspekty danych
biznesowych. Przykład: Co wpływa na
przychód w sektorze sprzedaży
detalicznej? Funkcjonalność dostarczy
wniosków i wyjaśnień.
— Smart Discovery – Funkcjonalność, dzięki
której będziemy mogli wprowadzić np. plik
excel do systemu i wybierzemy miarę
(element który chcemy mierzyć np.
Wartość Netto z pliku) system sam
przedstawi kokpity. Gdzie będzie zostanie
pokazane główne czynniki biznesowe
a także ukryte relacje i związki pomiędzy
danymi.
— Search to Insights – Poprzez zadawanie
pytań biznesowych w systemie przy
pomocy języka naturalnego system
zademonstruje odpowiedzi w formie
wizualizacji
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Dowiedz się więcej
Zachęcamy do zgłębienia swojej wiedzy na temat oprogramowania
SAP Analytics Cloud i jego możliwości. Niewątpliwie jest to narzędzie
pomagające przewidywać i planować odpowiednie działania.
Dla Państwa zainteresowanych wdrożeniem możemy przygotować
ofertę, na którą składa się koszt:
—

zakupu licencji,

—

wdrożenia systemu,

—

opłaty abonamentowej,

—

wsparcia powdrożeniowego.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o:
wersję demo
prezentację SAP Analytics Cloud

KONTAKT

SPIS TREŚCI
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Obejrzyj webinar:

Od informacji do decyzji. 3 kroki optymalizacji
sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi analitycznych
SAP Business One i SAP Analytics Cloud.
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