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PREDSTAVITEV

BI Studio

Glavna prednost poslovne inteligence?
..Vedeti bistvene informacije o podjetju hitreje od drugih..

Glavni namen poslovne inteligence so zbiranje,
analiza in predstavitev podatkov, ki poslovnim
uporabnikom omogočajo analizo vseh vidikov
trenutnega poslovanja podjetja, redno spreml
janje napredka in poročil o delovanju podjetja
ter sprejemanje boljših temeljnih odločitev gle
de prihodnjega poslovanja.
Za doseganje čim boljših rezultatov potrebujejo
podjetja sistem poslovne inteligence, ki zagot
avlja enostaven dostop do pravih podatkov na
pravi način.
Da, poslovna inteligenca je danes nujen korak
vsakega podjetja in spodaj si oglejmo rešitev BI
Studio slovenskih strokovnjakov za IT iz podjetja
ININ, d. o. o.

BI Studio ali zakaj je
poslovanje takšno, kakršno je

odločitve v skupinah z orodji za sodelovanje ter
gledali v prihodnost z vključevanjem orodij za
napovedno analitiko.
Pri tem so dobljene informacije vedno aktualne,
saj avtomatiziran proces zagotavlja zajemanje
in prečiščevanje najnovejših poslovnih podat
kov iz različnih virov. Več različnih poročil je
mogoče združiti v smiselne sklope, ki so prika
zani na namizjih, kar zagotavlja preglednost, ki
je pri tovrstnih orodjih tudi zelo pomembna.
Uporabniki lahko z enostavnim grafičnim vmes
nikom izbirajo parametre poročil in v realnem
času izvajajo kompleksne operacije brskanja v
globino (drill down) in rezanja (slice and dice), in
to kadarkoli želijo, prek spletnih brskalnikov, pa
metnih telefonov, tabličnih naprav in tako na
prej. Omenimo še, da so take informacije varne,
saj sistem avtorizacije uporabnikov zagotavlja
večnivojsko dostopnost, odvisno od vloge up
orabnika.

Zakaj programska oprema InIn?
Poleg poslovne inteligence skrbi družba ININ,
d. o. o., še za druge rešitve, ki jih potrebuje vaše
podjetje, zato so kot taki celostni partner (www.
inin.si). Poslanstvo družbe so že 25 let izgradnja,
prenova in svetovanje pri računalniški podpori
poslovnim informacijskim sistemom. V skladu s
stalno rastjo je družba v teh letih izgradila ali s
svojimi lastnimi programskimi rešitvami sode
lovala pri izgradnji računalniških sistemov v vid

nih slovenskih podjetjih. Tako smo bodisi integ
rirali svoje sisteme v obstoječe centralne sis
teme, kot so SAP, NAVISION in drugi, ali pa v cel
oti pokrili poslovne procese trženja, financ, (ma
lo) prodaje ter drugih poslovnih segmentov v
najvidnejših podjetjih.
Glede na dejstvo, da so se njihovi sistemi
uspešno plasirali v državah s področja bivše Ju
goslavije, so v zadnjih letih povečali poslovne
aktivnosti na teh trgih. V skladu s tem pred
videvajo povečanje števila zaposlenih ter
razširitev osnovne dejavnosti na področje orga
nizacije in svetovanja.
Podjetje ININ svoje poslanstvo vidi v organizaciji in
apliciranju lastnih programskih rešitev ter nji
hovem povezovanju z vidnimi svetovno standard
iziranimi poslovnimi informacijskimi sistemi. Rav
no integracija standardiziranega centralnega po
slovnega okolja z na kožo definiranimi informacijs
kimi procesi v tem kriznem času zahteva vedno
več individualnih rešitev. Splošne, povprečne, uni
ficirane rešitve pomenijo nazadovanje, inova
tivnost in hitra tržna orientacija pa pomenita
možnost za napredovanje. Tako je njihov zadnji
poslovni moto – biti drugačen, biti uspešen – v ce
loti vodilo za razvoj informacijskih orodij, ki
omogočajo enostavno, hitro prilagoditev vedno
spreminjajočemu se poslovnemu procesu.
Več o BI Studiu in drugih rešitvah podjetja ININ,
d. o. o., si oglejte na www.inin.si ali stopite v stik
z njimi prek spodnjih kontaktnih podatkov.  (P. R.)

Po implementaciji sistema BI Studio boste lahko
spremljali in merili uspešnost poslovanja prek
poročil, sistemov kazalnikov (scorecards) in
namizij (dashboards). Z namenskimi orodji za
analizo in relevantnimi statistikami vam bo bolj
jasno, zakaj je poslovanje takšno, kakršno je. Z
orodjem BI Studio boste lahko sprejemali
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