Forte Business Intelligence
Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych
jeszcze nigdy nie było tak proste.

Większość ﬁrm na pewnym etapie rozwoju, dochodzi do takiego momentu,
kiedy potrzeba dostarczania właściwej informacji, właściwym osobom, we właściwym
czasie jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym podejmowanie ważnych decyzji
biznesowych. Pomagają w tym narzędzia Business Intelligence.
Te jednak często są kosztownymi rozwiązaniami, a ich wdrożenie bywa długie,
kłopotliwe i skomplikowane. Nie wszystkie ﬁrmy mają więc potencjał i możliwości,
żeby pomyśleć o wdrożeniu BI u siebie. Dlatego stworzyliśmy Forte Business Intelligence.

Niski całkowity koszt posiadania

Wiele form dostępu w standardzie

Forte BI jest modułem Systemu Zarządzania Forte.

Każdy użytkownik może korzystać z dostępu do danych

Jego głównym zadaniem jest wspieranie najważniejszych

wybierając najlepszy i najbardziej dopasowany

procesów zarządzania w firmie na podstawie analiz

do własnych potrzeb kanał. Dostęp do raportów i analiz

opartych na danych pochodzących z tego systemu.

jest możliwy bezpośrednio z aplikacji, ale także

Udostępniamy go w modelu abonamentowym, dzięki

za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz

czemu z powodzeniem może być wdrożony w firmach,

z poziomu MS Excel. Wyboru najlepszego sposobu

dla których istotnym czynnikiem decyzyjnym jest budżet.

uzyskiwania wyników analiz może dokonać każdy

Ten innowacyjny na rynku sposób licencjonowania

użytkownik, niezależnie od poziomu posiadanych

zapewnia ponadto bezpłatne aktualizacje w czasie całego

uprawnień.

okresu objętego abonamentem.
Dodatkowo, z Forte BI może korzystać nieograniczona
ilość osób. Każdej z nich można precyzyjnie nadać
uprawnienia dostępu do danych.

Łatwy i intuicyjny w obsłudze
Kokpity menadżerskie przygotowaliśmy tak, aby mogły
z nich korzystać osoby odpowiedzialne w firmie
za poszczególne procesy.
Kokpity: Menadżera, Finanse, Sprzedaż oraz Zakupy
umożliwiają dostęp do raportów, które są prezentowane
w sposób graficzny za pomocą przejrzystych wykresów.
Szybki dostęp do czytelnie przedstawionych informacji
ułatwia zgłębianie i analizowanie danych, sięgając
aż do dokumentów źródłowych.

Dlaczego Forte BI jest lepszy od innych systemów na rynku?
Licencja w abonamencie czyni
go unikalnym produktem:

Usługi dedykowane dają możliwość
wyboru optymalnego rozwiązania:

Usługa czasowego udostępniania oprogramowania

Forte BI Pilot umożliwia nawet czterotygodniowe

znacznie obniża całkowity koszt rozpoczęcia pracy

testowanie Forte BI na własnych danych jeszcze przed

oraz zmniejsza bieżące koszty utrzymania programu

podjęciem decyzji o zakupie

Gwarantowany krótki czas wdrożenia, wynoszący

Forte BI Standard jest wdrożeniem Forte BI w zakresie

3 dni robocze, daje wyraźną oszczędność czasu

jego standardowych funkcjonalności

od momentu zakupu do uruchomienia programu
Forte BI Extra zapewnia dopasowanie Forte BI
Precyzyjne nadawanie uprawnień umożliwia pracę

do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa

z systemem na wielu poziomach organizacji przy
jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych
dzięki możliwości elastycznego zarządzania prawami
dostępu do danych

System Zarządzania Forte
Forte to rozwiązanie ERP ułatwiające zarządzanie średnimi przedsiębiorstwami.
Swoim zakresem obejmuje strategiczne procesy i obszary biznesowe: ﬁnanse, informację
zarządczą, sprzedaż, zasoby ludzkie, majątek ﬁrmy.
Oparty na modelu wspólnej bazy danych, wspiera pracę

Natychmiastowy dostęp do wiarygodnej i spójnej

różnych struktur organizacji na każdym jej szczeblu:

informacji zarządczej pozwala elastycznie reagować

od zarządu, poprzez kadrę menadżerską po ekspertów

na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi

i specjalistów. Umożliwia planowanie i efektywne

wobec konkurencji oraz obniża ogólne ryzyko prowadze-

wykorzystanie zasobów oraz pełne wsparcie w procesie

nia działalności. Jest w pełni otwarty na rozwiązania

decyzyjnym. Automatyzuje wiele typowych czynności

zewnętrzne oraz zintegrowany ze środowiskiem pracy

biznesowych, przyspieszając pracę wielu osób.

(MS Office, Outlook, Lotus i in.). Może być dopasowany

Pozwala szybko i elastycznie reagować na zmieniające

do indywidualnych potrzeb firmy oraz rozwijać się wraz

się warunki rynkowe oraz dostosować do nich

z jej rosnącymi potrzebami.

strukturę firmy.
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