
ANALIZIRAJTE SVOJE
POSLOVANJE

Poslovna inteligenca

Spoštovani uporabniki PANTHEON SE licenc

Ste razmišljali, da bi svoje poslovanje nadgradili s poslovno analitiko in da bi imeli v vsakem trenutku pregled nad tem, kako podjetje posluje, kje 
so rezerve, kako donosni so projekti, kakšna je likvidnost podjetja, … in na podlagi doseženih rezultatov prilagajali strategijo in načrte za prihodnost?

Datalab SI d.o.o., Koprska 92, 1000 Ljubljana, www.datalab.si

Načrtovanje
•poljubno podrobno načrtovanje po     
  najrazličnejših parametrih
•pregledna modularna zgradba  
   (prodaja, nabava, finance, plače)
•orodje Generator načrta za enostavno  
   ("avtomatsko") načrtovanje na podlagi       
   pretekle realizacije
•izvoz v Excel
•enostavne primerjave načrta z  
   realizacijo (razlike, indeksi, kumulative)
•povezave na ustrezne šifrante
•načrtovanje po mesecih, kvartalih, letih

Poročanje
Seznam nekaterih nadzornih plošč:
• Dobičkonosnost poslovanja 
• Ekonomičnost poslovanja 
• Hitri pregled kazalnikov poslovanja 
• Kje so naši kupci? 
• Kje so naši prejemniki? 
• Likvidnost podjetja 
• Pregled kadrovske evidence 
• Pregled proizvodnje 
• Pregled terjatev 
• Pregled zalog 
• Zadolženost podjetja

Analize
•enostavna uporaba (povleci in spusti)
•vrtilna tabela z vsemi OLAP funkcional  
   nostmi (drill down, pivot, filtriranje itd.)
•veliko možnosti nastavitev (sortiranje,  
   omejitve, indeksi, vsote itd.)
•analiziranje količine, vrednosti, RVC itd.
•grafični prikazi (stolpični, črtni, tortni,   
   ploščinski itd.)
•možnost 3D grafičnih analiz
•izvoz grafa v datoteko GIF
•analize po dnevih, mesecih, kvartalih,...

Za več informacij in predstavitev uporabe poslovne analitike v poslovnem programu PANTHEON kontaktirajte na 
01 25 18 950 ali po e-pošti info@datalab.si oz. svojega podpornega partnerja.

Z nadgradnjo, na verzijo PANTHEON ME, dobite podroben vpogled v vse 
segmente vašega poslovanja. Ker je temelj uspešnega poslovanja dobro 
načrtovanje, poročanje in analiziranje smo v sklopu poslovnega programa 
PANTHEON razvili poglobljen sistem za poslovno analitiko (Business Inteligence). 

Naredite lahko poljubno število nadzornih plošč, na voljo pa imate tudi predpriprav-
ljene nadzorne plošče. V slednjih so že pripravljeni različni parametri, formule in 
načini prikaza poslovanja podjetja, tako da jih je samo potrebno napolniti s podatki in 
že lahko pregledujemo poslovanje. Tako ključnih informacij ni več potrebno iskati po 
najrazličnejših lokacijah, jih prepisovati, kopirati in združevati na ločenih dokumentih.

Poročila je mogoče tudi natisniti, shraniti, 
izvoziti v MS Excel, MS Word ipd. Lahko so 
tabelarična ali grafična.

Za čimboljšo analizo vašega poslovanja vsem imetnikom licenc PANTHEON SE nudimo možnost nadgradnje na 
PANTHEON ME s 50% popustom.

Svetovalni paket za uvedbo “Poslovne analitike”
- pomoč pri izdelavi nadzorne plošče
- pomoč pri izdelavi poročil z avtomatičnim izvozom na e-mail
- pomoč pri vzpostavitvi delovanja ZEUS-a
- nasveti glede uporabe
- pomoč pri kakršnih koli težavah s poslovno analitiko

Cena svetovalnega 
paketa 4 ure 

270 EUR + DDV

vsaka nadaljna ura 
75 EUR + DDV

*Redna cena PANTHEON ME licence znaša 1.499 EUR, doplačilo za prehod iz verzije SE na ME znaša z vključenim 50% popustom za nadgradnjo 200 EUR + DDV.
*Podjetje ne more imeti mešanih licenc pač pa samo PANTHEON SE ali samo PANTHEON ME
*Za naročilo svetovalnih storitev mora podjetje poslati naročilnico na Datalab SI d.o.o.
*Akcija velja do 31.3.2012


