Saperta Business Intelligence
pro Helios Orange

Co umí Saperta Business Intelligence (SBI)?
Mix vlastností, které ve standardu nenajdete!
Z hlediska funkčnosti:


Vyhodnocení jakéhokoliv údaje v databázi za libovolné období
Klouzavá období, hodiny v rámci týdne, měsíce a roku, průměrované dimenze v rámci měsíce, roku, týdne,
pondělí až neděle



Porovnávání dat dle libovolných kritérií
Porovnání dat k počítaným průměrům, zobrazení procentuálního vyjádření k celku, výběr údajů, které tvoří výše
než zadané % obratu, atd.



Interaktivní reporty
V reportech lze spouštět návazné akce (např. úkoly ze CRM, další výpočty, opravovat skladové karty,
organizace, zaměstnance, doklady, apod.)



Primární data přímo z reportu
Zobrazení primární dat (dokladů), z nichž se výpočty provádějí, přímo v reportu



Vyhodnocení libovolných dat i z více databází HeO nebo v externí DB



Zobrazení výsledků analýz i v přehledech různých modulů
(organizace, oběh zboží apod.)

Z hlediska provozu:


Práce v prostředí v HeO - umožňuje použít veškerých nástrojů IS - seskupování, třídění filtrace atd.



V ceně neomezené množství uživatelů



V ceně nástroje pro uživatelskou tvorbu reportu - ukazatele dokáže nakonfigurovat pokročilý uživatel



Nastavení práv na ukazatele, kopie a export mezi více databázemi



Tvorba reportů na uživatelské úrovni - není potřeba programování, znalosti SQL



Cena modulu je cca o 50% nižší než srovnatelné externí systémy



Nenáročné na hardware, rychlé zobrazení napočítaných dat
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Finanční a ekonomická analýza
SBI není jen lepší finanční analýza – dokáže provádět komplexní ekonomickou analýzu podniku.
Základem je definovaný ukazatel ekonomické analýzy, u kterého je nutno zadat minimálně 3 dimenze:
 datum pro vyhodnocení časového období - např. datum pořízení, DUZP, datum ukončení zakázky apod.
 údaj vyhodnocující ukazatel - např. tržby, nákup, výroba apod.
 údaje pro seskupení - např. regiony, skupiny organizací, jednotlivé položky zboží apod.
Do reportu je možno zvolit
jakýkoliv
údaj,
který
sledujete v IS - volí se
uživatelsky, není třeba
programování.
Ukazatel je možno omezit
uživatelským
filtrem,
způsobem
zaokrouhlení,
sledováním v jiných MJ např. v tunách místo v kg,
atd.

Tržby organizací podle roků a měsíců

Reporting v prostředí Helios Orange
Shodné ovládání s HeO umožňuje použít veškerých nástrojů IS - seskupování, třídění filtrace. Pro základní dimenze umí
navázat do přehledu jakýkoliv další údaj z návazných číselníků (organizací, zakázek, nákladových okruhů,
zaměstnanců, účetnictví, skladových položek apod.) Není třeba řešit způsob zpětného napojení výsledku reportingu do
HeO.

Externí datové zdroje

Jsme schopni Integrovat do reportů data z externích zdrojů a zobrazit v jednom
přehledu společně s interními podnikovými daty. Data lze importovat i exportovat - např. excel, různé externí
databáze, externí reportingové nástroje (zejména GIST), apod.

Jak to funguje?
Dokážeme evidovat, napočítávat a vyhodnocovat veškeré informace zavedené v systému – tzn. jakékoliv uživatelské
atributy, sloupce, tabulky apod.
Zobrazené údaje v reportu zůstávají v systému a lze s nimi dále pracovat.
Můžete skládat složité reporty a ukazatele vyhodnocovat dle různých dimenzí (tzn. vývoje ukazatele
lze hodnotit dle hodin, dnů, měsíců roku, seskupené dle středisek, dle regionu, apod.)
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SBI umí používat vestavěné algoritmy pro:


Rozbor tržeb a prodejů dle jakékoliv
dimenze sledované v Helios Orange



Marže dle různých typů výpočtu, jakou
jsou např.:



o

Prodejní cena vůči nákupní ceně

o

Prodejní cena vůči aktuální nebo
průměrné skladové ceně

o

Prodejní cena vůči odhadované
nebo plánované nákupní ceně

o

Prodejní cena vůči průměrné
nákupní ceně propočítané za
určité období

Vývoj pohledávek a závazků
Vývoj pohledávek podle organizací

Práce s primárními daty přímo v reportu



Vyhodnocení nákladů
hospodářského výsledku



Vývoj objednávek zboží a jeho porovnání
za sledované období



Vývoj nákupních cen



Vývoj zmetkovitosti z výroby



Výtěžnost odpadů



Vyhodnocení libovolného množstevního či
finančního údaje



Vyhodnocení
obchodního
reklamací, neshod apod.



Vyhodnocení marketingových informací úspěšnosti newsletterů, identifikace nových
B2B/B2C zákazníků, úspěšnost PPC
kampaní, slevových akcí apod.

a

výnosů

procesu,

Libovolné časové dimenze Vedle základních časových dimenzí můžete tvořit libovolné časové dimenze
- např. klouzavé období anebo dekády, pololetí či jiné časové úseky.
Za jaké základní časové
dimenze lze vyhodnocovat?
Můžete např. definovat zobrazení za vybrané čtvrtletí anebo např. období za
posledních 365 dní anebo definovat libovolné vzorce mezi danými časovými
obdobími - takovou definici lze využít pro všechny uživatelem nadefinované
ukazatele:
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Pokročilé porovnávání dat
V rámci zobrazovaných přehledů lze porovnávat data k počítaným průměrům, případně zobrazit procentuální
vyjádření k celku, dále je možno vybírat ty údaje, které tvoří výše než zadané % obratu, apod.

Příklad: Výše pohledávek za prodejní střediska k pohledávkám za organizaci celkem
Řádek bez zaškrtnutých sloupců P a procenta je vývoj pohledávek v roce za příslušné středisko, řádek se zaškrtnutým P
je počítaný průměr a graf vykazuje odchylky od průměru, zaškrtnuté procento znamená, že v daném měsíci pohledávky
za toto středisko činily tuto výši v % z pohledávek organizace celkem.

Počítatelné sloupce/souhrnné ukazatele kdekoliv v systému

- z jakéhokoliv přehledu

můžete vytvořit ukazatel, resp. souhrnný ukazatel (ukazatel počítaný vzorcem z více ukazatelů), který přiřadíte k
příslušnému datovému zdroji (např. číselníku organizací) a můžete s ním pracovat jako s kterýmkoliv údajem z
číselníku organizací - můžete podle něj třídit, seskupovat data, filtrovat, tisknout, přenášet do mobilních aplikací apod.
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Návazné akce přímo v reportu

- přímo v

reportu lze spouštět akce.
Standardně je definováno založení aktivity/úkolu v CRM.
V tomto případě vložení firmy na kontaktní jednání (např.
obchodníkovi,
který
má
zákazníka
na
starosti,
že musí se zákazníkem řešit výrazný růst pohledávek za
posledních 5 měsíců).

Primární data přímo v reportu - na rozdíl od excelovských reportingů je možné zobrazení primárních dat,
např. z ukazatele tržeb za položky zboží zobrazit jednotlivé prodejní doklady, ze kterých se tento ukazatel sčítá:

Nad reportem zvolím zobrazení primárních dat a otevře se příslušný přehled – zde s prodejními doklady

Proč koupit SBI?
Garantujeme:


Jednoduchost a srozumitelnost pro uživatele



Dostupnost pro každou organizaci používající Helios Orange v ČR a SR



Velmi rychlé nasazení modulu včetně předpřipravených reportů



Více jak 50 předpřipravených reportů v rámci instalace



Zaškolení uživatele během jednoho dne

Kontakt:
Saperta s.r.o.
www.saperta.cz
saperta@saperta.cz
+ 420 732 860 708
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Pokročilé grafické zobrazení Saperta Dashboard – nadstavba nejen pro SBI

Saperta Dashboard - nejdůležitější funkce na jednom dashboardu - aplikace mimo HeO

Příklad reportu na míru – spouštěno ze Saperta Dashboard – zobrazení návštěvnosti webu

Příklad reportu na míru – spouštěno ze Saperta Dashboard – vyhodnocení úspěšnosti newsletterů
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