ROZWIĄZANIA

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU
Projektujemy i wdrażamy złożone rozwiązania hurtowni danych oraz
wspierające je oprogramowanie do integracji systemów i optymalizacji
procesów biznesowych. Wdrażamy zaawansowane mechanizmy
sprawozdawcze i raportujące. Tworzymy analityczne systemy, pozwalające
na zwiększenie sprzedaży, zysku ze sprzedaży oraz satysfakcji klienta.
Poprzez ułatwienie analizy danych znacznie usprawniają procesy
podejmowania decyzji na różnych szczeblach.
Nasze usługi obejmują:
●

●

●
●

●
●
●
●

projektowanie, implementacja interfejsów zasilających hurtownie danych
przy pomocy procesów ETL,
wdrażanie dedykowanych rozwiązań hurtowni danych oraz Business
Intelligence (- takie jak Microsoft Reporting Services oraz nowoczesne
narzędzie dla wymagających firm, jakim jest Tableau),
tworzenie zaawansowanych algorytmów wyszukiwania ( Data Science)
tworzenie zaawansowanych mechanizmów analitycznych z
wykorzystaniem narzędzi takich jak SAS/R
utrzymanie powdrożeniowe,
tworzenie raportów i analiz (Tableau, Qlick, SSRS, Power BI etc.)
Eksport/Import dużych ilości danych
realizacja dedykowanych projektów / zadań analitycznych z zakresu Data
Science / Big Data

Nasze kompetencje:
●

●

analiza, projektowanie, development interfejsów zasilających hurtownie
danych za pomocą procesów ETL, z wykorzystaniem narzędzi SSIS oraz
PL/SQL,
projektowanie i implementacja Data Mart’s – źródeł danych dla
systemów Business Inteligence,

●

wdrażanie zaimplementowanych rozwiązań,

●

utrzymanie powdrożeniowe,

●

●

tworzenie raportów przy użyciu różnych narzędzi, SSRS, Tableau, Crystal
Reports
analizy z zakresu Data Science / Big Data

Korzyści:
●

dane z wielu systemów są dostępne w jednej bazie danych - aby nowo
wdrożona hurtownia stała się jednym wiarygodnym źródłem informacji
dla wszystkich działów firmy,
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●

●

●

●
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usprawnienie procesów raportowania – raporty tworzone są z jednego
źródła,
dzięki nowej hurtowni danych oraz wdrożeniu nowych narzędzi
analitycznych zmniejsza się czas przeznaczony na przygotowanie analiz i
raportów, a jakość tych raportów znacznie się poprawiła.
poprzez dostarczenie lepszej, szybszej i bardziej wiarygodnej informacji
łatwiej zarządzać firmą i podejmować strategiczne decyzje,
nowoczesna i dostosowana do potrzeb firmy architektura pozwala na to,
by dane były dostępne praktycznie non stop.
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