
SocrateBI este o soluţie de business intelligence de ultimă generaţie ce se adresează companiilor de
orice mărime care doresc să aibă un sistem integrat inteligent de raportare, analiză şi notificare.
SocrateBI a fost dezvoltat având la bază platforma nr. 1 de Business Intelligence din lume,
MicroStrategy.

Analiză, raportare şi
monitorizare 360 de
grade a companiei

Implementare
rapidă, în doar
câteva zile

Aplicaţie gata pentru
producţie într-un timp

foarte scurt

Rapoarte, scorecard-uri
şi tablouri de bord uşor

de folosit

Drilling avansat - navigare de
la un nivel agregat al datelor
în jos spre un nivel detaliat

Customizare conectori
specifici pentru orice sistem

ERP utilizat

Surse de date multiple din
sisteme ERP, cuburi OLAP şi

Excel

SocrateBI este o soluție BITSoftware

Mai mult de un milion de utilizatori din toată lumea şi mii de companii din toate industriile folosesc în fiecare
zi platforma de business MicroStrategy, pentru decizii mai bune.

Decizii mai bune de business cu

SocrateBI



Beneficii pentru manageri:
● Decizii mai bune, bazate pe răspunsuri
fundamentate și în timp real la întrebările de
business

● Eficiență și productivitate crescute
● Strategii optimizate pentru generarea de venituri
● Monitorizare tendințe și descoperire anomalii
● Previzionarea oportunităților de afaceri
● Îmbunătățirea relațiilor cu clienții

Beneficii pentru utilizatori:
● Curbă de învățare rapidă
● Uşurință în crearea de rapoarte cu un grad mare de
formatare şi interactivitate

● Acces la rapoarte, documente şi scorecarduri într-o
singură interfață

● Manipulări avansate ale datelor pentru uşurarea
procesului de raportare

● Colaborare şi comunicare între colegi
● Prezentare transparentă într-un singur loc a
informației obţinute din diverse surse de date

● Acces personalizat în funcţie de drepturile
utilizatorilor

Beneficii pentru administratorii IT:
● O singură interfaţă de dezvoltare, administrare
● Posibilitatea refolosirii obiectelor din metadata,
pentru crearea altora

● Timp scurt pentru dezvoltarea de obiecte noi sau
modificarea lor

● Dezvoltare rapidă de proiecte şi implementare facilă
● Curbă de învăţare rapidă
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Analiză și raportare financiară (FRAM)
Modul al suitei de raportare SocrateBI care furnizează
analize și rapoarte financiare detaliate și oferă o
flexibilitate crescută în procesul luării deciziilor.

FRAM include metrici și rapoarte, tablouri de bord,
scorecard-uri, previziuni și planificări, rapoarte
privind soldurile clienți, furnizori, rapoarte de bilanț,
rapoarte privind fluxul de numerar, costuri,
planificare și prognoză, analize de profit și pierdere.

Analiză Cash Flow
Oferă posibilitatea analizării încasărilor și plăților
incluzând rapoarte specifice operaționale și de
analiză a fluxului de numerar. Include funcții de
previzionare pentru a indica tendința pentru
perioadele următoare.

Analiză de vânzări și clienți (SCAM)
Oferă o perspectivă detaliată a comportamentului
clienților. Înțelegeți în profunzime comportamentul
consumatorilor. Această înțelegere la rândul ei
permite reducerea gradului de migrare a clienților,
îmbunătățirea loializării lor, optimizarea profitabilității
acestora și idenficarea oportunităților de vânzare.

Analiză și raportare stocuri (ISAM)
Informații cu privire la inventar şi stoc pot fi analizate
cu ajutorul modulului de analiză stocuri şi inventar
(ISAM) ce conţine un set de rapoarte operaţionale.
Unele dintre aceste rapoarte oferă informaţii
sintetizate pentru a putea observa tendinţe, în timp
ce altele afişează informaţii specifice, detaliate despre
stocul cantitativ, valoric, cantitatea medie vândută
precum şi tendințe legate de stocuri.

Analiză și raportare proiecte (PCAM)
Modulul este folosit de către managerii de proiect
pentru urmărirea și controlul proiectelor din
perspectiva îndeplinirii acestora (planificat / bugetat
versus realizat). PCAM oferă informaţii relevante
despre orele lucrate pe diverse activităţi, sesizări şi
faze ale proiectului, despre stadiul proiectelor din
punct de vedere al costurilor planificate, angajate și
facturate, despre timpul petrecut de angajați pe
diferite proiecte.

Funcționalități Beneficii


