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d
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dedykowana dla
Dane

SIECI APTEK

✓

Dostępne od ręki.

✓

W laptopie, tablecie, smartphon’ie i

w modelu

innym urządzeniu z Internetem i
przeglądarką internetową.

BUSINESS

✓

Automatycznie aktualizowane.

✓

Zwizualizowane w formie kokpitów
menedżerskich i w innych formach,

INTELLIGENCE

ułatwiających podejmowanie decyzji.
✓

oparta na technologii

Dostępne dla całej załogi: właścicieli,
menedżerów, kierowników aptek i
personelu!

MICROSOFT

INFOFARM Spółka jawna; www.infofarm.pl; ul. Ochronek 5, 33-100 Tarnów

NARZĘDZIA I ROZWIĄZANIA
Firma Microsoft

zadebiutowała

DLACZEGO BI?
na rynku

Rosnąca ilość danych jest przetwarzana w

rozwiązań klasy Business Intellgence - Power

coraz większym zakresie, z coraz większą

BI (www.powerbi.com) w 2015 roku. Dzisiaj

częstotliwością, przez coraz większą liczbę

jest niekwestionowanym liderem tego rynku!

osób, w poszukiwaniu odpowiedzi na coraz

Trzy podstawowe przyczyny tego stanu rzeczy,
to:
➢

Olbrzymie możliwości analityczne.

➢

Pełna integracja z popularnym MS
Office, w szczególności z MS Excel i

bardziej dokładne odpowiedzi, otrzymywane
natychmiast! Zwykłe analizy już nie wystarczą.
Ich ciągłe przygotowywanie pochłania coraz
więcej

MS Power Point.
➢

większą liczbę pytań, w oczekiwaniu na coraz

cennego

czasu

menedżerów.

Bezpłatna wersja developerska oraz

Rozwiązania BI to raz opracowane raporty,

bezpłatna

aktualizowane

wersja

komercyjna,

automatycznie,

zoptymalizowane na szybkie podejmowanie

podstawowa.
Firma Infofarm działa na rynku rozwiązań

decyzji.

informatycznych dla sieci aptek od ponad 20 lat,
oferując program dla aptek i oprogramowanie
do zarządzania siecią aptek. Od dwóch lat
tworzy również, dedykowane dla sektora sieci
aptek,

rozwiązania

Intelligence,

oparte

w

klasie

Business

na narzędziach

STRUKTURA ROZWIĄZANIA
System
ZSA

System
F-K

Inne
źródła

(

firmy

Microsoft! Rozwiązania dedykowane są dla
wszystkich działów:
➢

Sprzedaży,

➢

Marketingu,

➢

Zakupów,

➢

Finansowego,

➢

Zasobów ludzkich.

Zapytania do baz danych

(SQL)

Query

Wykorzystujemy Power BI, jak i MS Excel. Tak,
by uzyskać optymalny efekt. . Oferujemy,
gotowe, sprawdzone rozwiązania, integrując je
z dowolnym źródłem danych. Jak i dedykowane,
opracowane na indywidualne zamówienie.

MS Excel

Power BI

