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5
prodejních

dashboardů

finančních
dashboardů

7
skladových
dashboardů

Přehled o výkonnosti 
jednotlivých prodejců či 

plnění plánů jednotlivých 
obchodníků

Přehled o finančních 
a obchodních výsledcích 

společnosti 

Detailní přehled 
o skladových zásobách 

společnosti, který umožní 
dále optimalizovat váš 

provoz
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OBCHOD

FINANCE

SKLAD

Na základě bohatých zkušeností od našich zákazníků jsme sestavili 
3 SADY REPORTŮ s nejčastěji využívanými daty a rozdělili jsme je 
do balíčků podle hlavních činností uživatelů

Interaktivní grafické 
dashboardy, ve kterých 

se vyzná každý

Bezpečné sdílení dat, 
možnost nastavení podle 

uživatelských rolí

Klíčové informace 
pro vaše rozhodování 

najdete během několika 
vteřin

Plná kontrola nad 
vašimi daty

Nasazení během 
1 dne

Dodávka včetně  
datového modelu pro 

další využití v reportech 
na míru



BALÍČEK OBCHOD

BALÍČEK SKLAD

BALÍČEK FINANCE

Přehled o výkonnosti jednotlivých 
prodejců či plnění plánů jednotlivých 
obchodníků

Detailní přehled o skladových zásobách 
společnosti, který umožní dále 
optimalizovat váš provoz

Přehled o finančních a obchodních 
výsledcích společnosti, klíčové ukazatele 
graficky a na jednom místě 

5 pečlivě sestavených dashboardů
 meziroční porovnání prodejů 
 rozpad na jednotlivé zákazníky
 statistiku platební morálky
 analýzy zákaznické retence

7 unikátních dashboardů
hodnota skladu
ABC analýza
prodeje zboží 
analýza stárnutí skladu
interaktivní pohled na statistiku ležáků
desítky dalších ukazatelů

 7 unikátních dashboardů 
analýza stavu pohledávek, závazků, 

      výsledovky
finanční analýza středisek
vlastní ad hoc a prediktivní analýzy
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nasazení do 
jakékoliv verze D365 Business Central

Vyvinuto nad standartním řešením 
Business Central, implementovatelné 
ve všech zemích

Možnost navržení dashboardů na míru 
nebo zaškolení při vytváření dashboardů

S každým balíčkem získáte „podvozek“ 
–  komplexní datový model na kterém 
je možné vybudovat rozsáhlé analytické 
řešení na míru, podle vašich specifických 
požadavků, ať už vlastními silami, nebo s naší 
pomocí

Již brzy dostupné přes Microsoft AppSource

IMPLEMENTACE BALÍČKŮ

1 DEN

Zpřístupnění 
prostředí

Parametrizace 
D365 BC

Instalace 
Power BI 
komponent

Parametrizace 
Power BI  
reportů

Předání

Kontaktujte nás
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