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Microsoft Dynamics NAV 5.0 – Üzleti analitika
ELŐNYÖK:
 A teljes szervezetnél biztosíthatja a
döntéshozatalhoz szükséges
információkat. A munkatársak valós
idejű áttekintést nyerhetnek az üzleti

A Microsoft Dynamics NAV rendszer hatékony üzleti adatelemzési
funkcióival a teljes szervezet számára tartalmas áttekintést biztosíthat az
üzleti adatokról. A valós idejű adatokhoz történő hozzáférés, valamint az
elemző- és jelentéskészítő eszközök széles választéka – például a grafikus
kijelzők, az online analitikus feldolgozási (OLAP-) kockák és a webes
megjelenítési lehetőségek – révén munkatársai megalapozott, magabiztos,
az üzleti sikert elősegítő döntéseket hozhatnak.

mutatószámokról, és megtekinthetik a
tranzakciók, az ügyfélrekordok és az
előzmények részletes adatait, így
folyamatosan nyomon követhetik a
vállalat működését.
 A lényeges információk és az
eszközök segítségével fokozható a
hatékonyság. A naprakész információk
elérhetősége és a hatékony elemző- és
jelentéskészítő eszközök révén a
munkatársak nyomon követhetik a
teljesítményt, elemezhetik az aktuális
trendeket, és még bekövetkezésük előtt
felismerhetik az esetleges problémákat.
 A megoldás gördülékenyen
együttműködik a Microsoft Office
rendszer programjaival. A Microsoft
Dynamics NAV rendszer és a már jól
ismert programok, például a Microsoft
Office Excel® szoros integrációja
megkönnyíti az információk elérését,
elemzését és megosztását, különböző
alkalmazásokkal való bűvészkedés nélkül.
 Fokozott gyorsaság és teljesítmény
az SQL Server-technológiák révén. Az
SQL Server 2005 rendszer és az SQL
Server Reporting Services szolgáltatások
segítségével eleget tehet az
adatkezeléssel és -elemzéssel szemben
támasztott magas követelményeknek, és
gyorsan készíthet egyéni jelentéseket.

A Microsoft Dynamics NAV rendszer nyers adatai könnyedén exportálhatók az Excel
programba a részletes elemzés érdekében.
Saját üzleti adatelemzési lehetőségek kialakítása
A Microsoft Dynamics NAV rendszerrel még az üzleti analitikával szemben csak
alapvető igényeket támasztó szervezetek is élvezhetik a valós idejű, integrált
adatok, valamint a beépített adatelérési és elemzőeszközök előnyeit. A vállalat a
nagy teljesítményű, fokozottan biztonságos Microsoft® SQL ServerTM 2005
platformra épülő, célorientált üzleti analitikai szoftver rendszerbe állításával az
üzleti adatok és a vállalati információk átfogó és összetett megjelenítése révén
kiterjedtebb adatelemzési lehetőségekkel élhet.
A teljes vállalat üzleti adatainak megosztása a Microsoft speciális eszközeivel
A Microsoft Dynamics NAV rendszer a Microsoft kifinomult alkalmazásaival
együttműködve segít abban, hogy a vállalat megfeleljen a szigorú analitikai és
jelentéskészítési követelményeknek. Az SQL Server 2005 Analysis Services
szolgáltatások biztosítják az üzleti adatok integrált megjelenítését a fejlett
jelentéskészítés, az OLAP-elemzés, a fő teljesítménymutatókat (KPI) tartalmazó
mutatószámrendszerek és az adatbányászat érdekében. Az SQL Server 2005
Reporting Services szolgáltatás segítségével a szervezet munkatársai gyorsan
kialakíthatják saját, teljesen új jelentéseiket, és megoszthatják azokat kollégáikkal.
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Az üzleti teljesítményről teljes körű áttekintést nyújtó speciális elemzőeszközökkel
egyszerűen dolgozhat. Lehetőség nyílik grafikus kijelzők és jelentések létrehozására és
vizsgálatára is. Elvégezheti a Microsoft Dynamics NAV rendszerben tárolt bármely
részletes információ célzott elemzését, így mélyebb betekintést nyerhet a vállalat
különböző területeibe.

Rugalmas információmegjelenítés

A megoldás lehetőséget nyújt az adatok rendezésére és szűrésére, a részletek
megjelenítésére, valamint grafikus kijelzők létrehozására a forgalmi és jövedelmezőségi
trendek, a készletmozgás, a megrendelések és a teljesítések, a marketingkampányok és
egyebek megtekintéséhez és elemzéséhez.

Együttműködés a Microsoft Office

A vállalat egészéből származó adatok előállíthatók, elemezhetők és megjeleníthetők a

rendszerrel

Microsoft Office rendszer népszerű programjaival, így az Excel, a Microsoft Office Word
és a Microsoft Office Outlook® alkalmazással. Az adatok a Microsoft Office nyílt XMLfájlformátumai segítségével tetszőleges formátumba is exportálhatók.

Alkalmazotti portál

A Microsoft Windows® SharePoint® Services szolgáltatásaira épülő webes felület, a
Microsoft Dynamics NAV rendszer Alkalmazotti portálja biztosítja a valós idejű adatok,
a jelentések és az együttműködési eszközök intranetes elérését.

Testre szabott jelentéskészítés

A lépésről lépésre segítséget nyújtó jelentéskészítő varázslókkal új jelentések hozhatók
létre egészen az alapoktól. Az SQL Server 2005 Reporting Services segítségével gyorsan
kinyerheti a szükséges információkat, a Jelentéskészítő eszközzel pedig
összefüggésekben gazdag jelentéseket hozhat létre.

Dimenziójellemzők

A napi munka során rögzített információkhoz jellemzőket határozhat meg és rendelhet
hozzá. A jelentéskészítési és könyvviteli igényeknek megfelelő dimenziók (például
termékvonal, értékesítés földrajzi területe, időszak) és értékhierarchiák állíthatók be.

OLAP-kockák

A könnyedén használható Outlook-kezelőfelületen az előre definiált vagy testre szabott
OLAP-kockák használatával célzott elemzéseket végezhet, majd az elemzések
eredményeit közvetlenül munkatársai számítógépére továbbíthatja..

Rekordhivatkozások

A Microsoft Dynamics NAV rendszer rekordjaiban külső információkra mutató
hivatkozásokat is szerepeltethet, az adatokat pedig a Microsoft Office SharePoint
Server kiszolgálón tárolhatja az egyszerű elérés és megosztás érdekében.

ODBC (nyílt adatbázis-kapcsolat)

A piacon elérhető legtöbb üzleti adatelemzési eszközt támogató ODBC-illesztőprogram
segítségével még fejlettebb jelentéskészítési és elemzési lehetőségeket hasznosíthat.

Integrált fejlesztőkörnyezet (IDE)

A speciális üzleti követelmények és a változó igények támogatására is alkalmas
beépített fejlesztőkörnyezettel egyszerűbbé válik a fejlesztés.

A Microsoft Dynamics NAV rendszer Üzleti analitika moduljával kapcsolatos további információért
keresse fel a következő címet: www.microsoft.com/dynamics/nav.
Ez a dokumentum kizárólag tájékoztatási célokat szolgál.
A MICROSOFT SEMMILYEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYEN ALAPULÓ GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN
DOKUMENTUMBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁÉRT.

