TARGIT Decision Suite
MERE END DATA
Med TARGIT undgår du et puslespil af teknologier, værktøjer og licenser. TARGIT Decision Suite er én samlet løsning
der dækker alle behov uanset om det er avanceret self service BI eller nøgletal vist på en mobiltelefon eller i en månedlig
rapport. TARGIT kan vise data for alle virksomhedens afdelinger på tværs af virksomhedens systemer. Det er mere end
data. Det er sammenhængskraft.

TARGIT ER ET VÆRKTØJ TIL ALLE BRUGERE
Business Intelligence skal dække både simple og avancerede
behov.
Ledelsen, som skal have hurtigt overblik over
virksomhedens kritiske nøgletal.
Økonomiafdelingen, som har brug for kontinuerlige
analyser og rapporter samt ad hoc controlling.
Produktionen / fagområderne, som hele tiden skal have
fingeren på pulsen med nøgletal og tendenser.
Salg og marketing, som hele tiden skal kende status for
kundekampagner og produkter.
IT afdelingen, som typisk har et medansvar for løsningen,
og som selv kan bruge BI til overvågning og optimering.

SAML ALLE DINE DATA

SQ L , E RP, C RM

EXC EL ,
C SV m f l .

GO O GLE A N A LYTIC S,
SO C IA L MEDIA

DEL DINE DATA
Adgang overalt med Mobile BI
Beslutninger skal understøttes med fakta, også når du er på vej til det
næste møde. Med TARGIT følger løsningen med dig hvor du er og uden
at der skal investeres i yderligere værktøjer.
Skab tryghed og effektivitet med Embedded BI
TARGIT Anywhere placerer din BI i enhver browser eller applikation,
og muliggør f.eks. genbrug af TARGIT i intranettet, i jeres
forretningsapplikationer eller på virksomhedens hjemmeside.

STO R YB OA R DS
Motiver dine medarbejdere ved
at vise fælles målsætninger på
storskærme.

Nøgletal i Storyboards
Hvorfor ikke hænge en stormskærm op, som udstiller de nøgletal som
alle helst skal se? Storyboards inspirerer teams til at løbe i samme
retning og kan erstatte den statiske præsentation i power point.

B ATC H
SK EDULER IN G

MO B ILITY / WEB /
DESK TOP

Tilpas og distribuer dine
rapporter automatisk.

Tilgå dine data hvor og hvornår
du har brug for det. På mobilen
eller sågar i din SharePoint
portal eller CRM systemet.

LÆR AF DINE DATA
Overblik med Dashboards
Dashboards er det første trin i at opbygge en data drevet
organisation. Opsæt visualiseringer af dine KPIer eller nøgletal,
så alle ved hvilke mål der skal opfyldes. Design jeres egne
speedometre og målere med afsæt i virksomhedens visuelle
identitet.
Styr på sikkerheden (og brugerne)
Data kan være fortrolige og ofte er det en fordel at data
desuden afgrænses i forhold til brugernes behov. TARGITs
administrationsmodul giver en brugervenlig og effektiv mulighed
for at styre, kontrollere og dokumentere brugernes adgang til
data.

DA SH B OA R DS

A N A LYTICS

Overvåg dine KPIer nemt
og enkelt.

Forstå hvad der er sket, hvorfor
og hvad der kommer til at ske.

Self-service BI med TARGIT Data Discovery
Suppler din løsning med nye datakilder uden det bliver til et stort
projekt. Med TARGIT kan brugerne selv trække data fra CSV-filer,
Excel-ark, SQL-databaser, web-baserede datatjenester mm.
Forstå årsager med Analytics

R A PPO RTER

DATA DISCOVERY

Byg rapporter på under ét
minut med integration til dine
analyser.

Analysér på vigtig
information udenfor dit
datawarehouse.

Analytics er hovedværktøjet til at arbejde sig hurtigt og logisk
gennem komplicerede data og nøgletal. Brugeren er kun et klik
fra en analyse, som forklarer sammenhænge og tendenser eller
giver adgang til de oprindelige data, f.eks. fra økonomisystemet.

REAGER PÅ DINE DATA

AG E N T E R

IN TELLIGEN T W IZA R D

Få en notifikation når nogle
målsætninger afviger og der
kræves handling.

Fortæl, i talesprog, hvad du vil
se, og systemet viser dig, det du
efterspørger baseret på dine
tidligere præferencer.

Teknikken bag TARGIT

Hurtigt i gang

TARGIT er en skalerbar løsning, der støtter forretningen
uanset jeres øvrige platform. En On-premise TARGIT
installeres i kundens eksisterende SQL-server miljø, hvorefter
tilpasning og vedligehold varetages i TARGITs brugervenlige
administrationsmodul.

Med TARGIT er du hurtigt i gang med at arbejde med dine data.
Brugergrænsefladen er intuitiv og ved hjælp af få klik er det
muligt at udarbejde brugbare analyser og rapporter. Brug din tid
på at analysere på data, fremfor at forberede og indsamle data.
Kontakt os idag

TARGIT community
TARGIT anvendes i mere end 2500 organisationer verden over,
herunder mere end 400 i Danmark. Du er aldrig alene og der er
let adgang til andre brugeres forslag, spørgsmål og svar i TARGIT
Community. Her finder du også TARGITs blog med relevante
indlæg og gratis tutorials, der bringer dig hurtigt videre.

numeric.dk

Numeric er TARGIT reseller. Vores konsulenter har mange
års erfaring og alle relevante certificeringer. Vi laver gerne en
præsentation af TARGIT på dine data, så du kan få syn for sagen
på muligheder og løsninger.

info@numeric.dk

+45 4142 1568

