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ADD, sodobne in celovite rešitve BI

Vaši podatki – vaša poslovna priložnost
..Ne glede na to, kako veliki ste ali v kakšni panogi nastopate, je količina vaših podatkov vsak dan večja. V podjetju ADD vam izkušeni
strokovnjaki pomagajo kopičenje podatkov iz stroška pretopiti v poslovno priložnost..

V današnjem svetu dnevno ustvarimo ogromne
količine podatkov. Poleg tega, da je podatkov ve
liko, so zelo raznoliki in se lahko dinamično spre
minjajo. Podjetja, tako velika kot majhna, se vedno
bolj zavedajo, kako velika in pomembna je lahko
vrednost teh podatkov, če le znajo iz njih izluščiti
bistvene informacije in jih pravilno uporabiti.
Vedno več podjetij si pri tem pomaga z infor
macijskimi rešitvami, od preprostih vrtilnih tabel
v orodju Excel do korporativnih rešitev BI
(Business Intelligence).

Celovite BI rešitve
Podjetje ADD d. o. o., že vrsto let sledi svetovnim
trendom na področju poslovne analitike in svo
jim strankam nudi najboljše rešitve s tega
področja. Ponujajo vam integrirane poslov
nointeligenčne sisteme, ki bodo v celoti podprli
vaše procese in vam omogočili učinkovito
planirati, spremljati in analizirati poslovanje.
Marko Škufca, vodja programa BI v podjetju ADD,
nam je povedal: »Eden glavnih izzivov poslovne
analitike je najti način, kako učinkovito transformirati relevantne podatke v uporabne informacije in jih
pravilno uporabiti. Na BI rešitve ne gledamo zgolj
kot na implementacijo tehnologije, temveč predvsem kot na vsebinski izziv, ki nas pelje od pravilno
opredeljenih poslovnih zahtev prek podatkov do
informacij in nato njihove uporabe v praksi – šele
takrat naše rešitve zaživijo.«
Ekipa strokovnjakov ADD vas lahko zanesljivo
vodi od zahteve do uporabe v praksi. S celovi
tim sistemom za poslovno analitiko add.BI, ki
temelji na orodjih in tehnologijah priznanih
partnerjev (Microsoft, Pyramid Analytics, Kepi
on), boste lahko zajeli katerekoli podatke iz kat

erekoli naprave ali sistema.
Ko bodo ti primerno urejeni in integrirani, pa
boste z njimi v nadzorovanem okolju enostavno
upravljali. Analitik bo aktivno raziskoval, vodstvo
bo dobilo hiter pregled poslovanja, vsi drugi pa
nepogrešljiv sistem za pripravo analiz in poročil.
Vse to v znanem okolju (Excel, Office), dose
gljivem preko intranet portala in pametnih
odjemalcev (tablic, telefonu).
»Implementacija add.BI pomeni za podjetje
izboljšano in hitrejše odločanje, saj se vodstvo, vodje
oddelkov ali analitiki dejansko osredotočijo na informacije in poslovne odločitve, in ne le na zbiranje podatkov ter pripravljanje poročil. Prav tako imajo
uporabniki z rešitvijo add.BI boljši pogled na informacije z različnih vidikov, kar omogoča nova
spoznanja in hitre odgovore na bistvena vprašanja.
Pomembna prednost je tudi zmanjšanje stroškov
poslovanja, saj nova platforma razbremenjuje tako
analitike kot informacijsko infrastrukturo,« je dodal
Škufca.

uveljavljenih rešitev, zbranih okoli podatkovnih
skladišč in skrbništva, na drugi fleksibilnost in hitrost
samopostrežnih pristopov. V obeh vidimo priložnost.
Zato ne nadomeščamo uveljavljenih pristopov tradicionalnega BI z vse bolj prodornimi tehnologijami
samopo
strežnega BI. Raje izkoriščamo prednost
obeh. Red uveljavljenih pristopov BI smo uspeli oplemenititi s hitrostjo in fleksibilnostjo novih okolij in prav
v tem je naša prednost,« je pojasnil Marko Škufca.

O podjetju ADD
Podjetje ADD d. o. o., je edino podjetje v
Sloveniji z doseženo Microsoftovo kompetenco
Microsoft Data Analytics Gold Partner in je eden
redkih partnerjev, ki je sprejet v program
Microsoft BlackBelt za BigData v regiji CEE. Ta
velja za eno izmed vodilnih platform za poslov
no odločanje. Več informacij: www.add.si. (P. R.)
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»V zadnjih letih področje BI hitro napreduje. Sodobna
rešitev BI se ne sme več omejevati s tipi podatkov in njihovo količino. Tudi ne sme zgolj odgovarjati, kaj se je
zgodilo, ampak tudi, kaj se bo in zakaj. Pri tem vseskozi
išče konsenz med hitrostjo in redom. Na eni strani red

april 2015

