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Reportingový 
a analytický nástroj
Arbes Reporting 
v.1.0
Kategorie: Podnikový software
Arbes Technologies
www.arbes.com
Přihlašovatel: Arbes Technologies
www.arbes.com
výrobce

Použití produktu: Řešení představuje univerzální reportingovou a analytickou platformu, která umožňuje tvorbu a následné sdílení 
 reportingových výstupů napříč společností. Je vhodné pro veškeré typy organizací v různých sektorech, které chtějí řešit reportingové 
a analytické procesy. Produkt významně zefektivňuje proces přípravy reportů, a to především automatizovaným zpracováním dat pod-
nikových systémů, standardizací a sjednocením terminologie (obsah reportů je přesně definován v datovém slovníku), on -line dostup-
ností reportů a podporou tvorby pokročilých analýz.

Popis produktu: Arbes Reporting funguje jako webová aplikace, která obsahuje intuitivní uživatelské rozhraní integrující hlavní repor-
tingové a analytické funkce (ad hoc analýzy, dashboardy a publikovatelné reporty). Zprostředkovává on -line přehled hospodářského 
 výsledku, pohledávek po splatnosti, cash flow, plnění plánu proti očekávání či jiných ukazatelů, které interpretuje v podobě grafů, indi-
kátorů a trendových křivek. Řešení je postavené na datové integraci různorodých systémů (včetně souborů XLS, XML apod.) do úrovně 
jednotného datového úložiště a následné prezentaci dat v prostředí reportingového a analytického nástroje.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Intuitivní webové prostředí
 ■ On -line přístup k reportům odkudkoliv včetně chytrých zařízení
 ■ Dlouhodobě podporovaná a otevřená platforma
 ■ Sjednocení názvosloví a katalogu reportů
 ■ Více datových zdrojů (včetně 

XLS, CSV apod.) – včetně dat 
neevidovaných v systému

 ■ Vlastní ETL nástroj pro auto-
matizované zpracování dat

 ■ Nízké pořizovací a provozní ná-
klady s dodávkou řešení v řá-
dech dnů/týdnů

Záruka: podle implementační 
smlouvy

Cena (bez DPH): od 50 000 Kč

Aplikace pro podporu 
prodeje
iSell
Kategorie: On -line nebo související 
služby
madeo ventures
www.madeo.cz
Přihlašovatel: madeo ventures
www.madeo.cz
vý   robce

Použití produktu: Cloudové řešení iSell slouží k efektivnímu řízení činnosti obchodních zástupců (OZ) firem. Tvoří jej mobilní aplikace 
pro práci v terénu a webové rozhraní určené pro manažery obchodních skupin, poskytující pokročilou analytiku aktivit jednotlivých OZ 
a KPI. Obchodním zástupcům dává do rukou přehledný CRM systém, kdy díky integraci s ERP či s účetním systémem umožňuje uskuteč-
ňovat objednávky přímo v místě zákazníka. Obchodník tak může okamžitě reagovat na obchodní příležitosti.

Popis produktu: iSell je nativní mobilní aplikace pro tablety a webový panel pro pohodlnou práci s datovými výstupy. Díky robustní API 
umožňuje integraci s dalšími systémy a současně disponuje již předpřipravenými datovými mosty pro nejčastěji využívané ERP systémy. 
iSell zjednodušuje činnost obchodních zástupců a pro manažery představuje efektivní nástroj k řízení OZ.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Přehledné provázání zákazníků, objednávek a skladových zásob
 ■ Robustní analytický nástroj umožňující generování přehledných reportů a grafů
 ■ Interaktivní mapa s polohou OZ, geolokace obchodní činnosti
 ■ Přímé propojení s e -mailovou schránkou a kalendářem OZ
 ■ Uživatelsky přívětivé rozhraní

Cena (bez DPH): od 55 000 Kč
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