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SYSTEMY ANALITYCZNE

Grupa narzędzi, które dostarczają spersonalizowanych informacji w każdym miejscu na świe-
cie, gdzie można połączyć się z Internetem. Użytkownik może korzystać z intuicyjnego interfej-
su w formie strony internetowej lub otrzymywać automatyczne informacje w postaci maila czy 
SMS-a. 
Narzędzia dostępne w ramach pakietu doskonale sprawdzają się w budowaniu pulpitów ana-
litycznych (zlecenie, projekt, sprzedaż, zyski), które pozwalają w szybki sposób otrzymać za-
gregowane informacje w postaci tabel lub wykresów, a następnie w razie potrzeby sięgnąć po 
szczegółowe dane ukryte za internetowymi linkami (odsyłaczami).

Korzyści dla Klienta:
 

podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o istotne i rzetelne informacje,
alertowanie Ad hoc o istotnych zmianach kluczowych wskaźników,
centralne kontrolowanie kluczowych funkcji organizacji z każdego miejsca oraz urządze-
nia mobilnego,
analiza danych w czasie rzeczywistym i przeszłym, obserwacja trendów, predykcja,
raportowanie na pulpitach menedżerskich w sposób grafi czny lub tabelaryczny, opcja 
eksportu danych,
analiza danych ukrytych, identyfi kacja zagrożeń i wdrażanie działań zapobiegawczych.
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SPK - System Powiadamiania  
          Klientów

Alert

Dostęp do danych pochodzących ze wszystkich 
modułów pakietu Rekord.ERP, a także danych  
z innych systemów/baz danych (IBM DB2, Oracle, 
Microsoft SQL, MySQL i inne);
Dane udostępniane w trybie „tylko do odczytu”;
Współpraca z systemami/bazami danych w try-
bie „on-line”;
Prosty, intuicyjny interfejs dostępu do danych po-
przez przeglądarkę www;
Prezentacja danych w postaci pulpitów złożonych 
z kontrolek;
Obsługiwane kontrolki: Tabela danych (dyna-
miczny raport), Wykres kołowy, Wykres kolum-
nowy, Wskaźnik, Kostka OLAP i inne;
Organizacja pulpitów w grupy tematyczne (Fi-
nanse, Sprzedaż, Logistyka, itd.);
Operowanie na danych (sterowanie widoczno-
ścią kolumn, sortowanie kolumn, grupowanie 
wielopoziomowe po wartościach w kolumnach, 

-
cowanie i sterowanie długością strony, eksporty i 
wydruki proste oraz do szablonów;
Łączenie danych w wielopoziomowe układy hie-
rarchiczne poprzez mechanizm odnośników  
z przekazywaniem parametrów – różne tabele 
podrzędne wywoływane są przez kliknięcia w od-
nośniki w tabelach nadrzędnych (mechanizm drill 
down i drill through), maksymalizacja kontrolek 
do pełnego ekranu, animacje wykresów;
Uprawnienia na poziomie źródeł danych i poje-
dynczych pulpitów;
Szerokie możliwości tworzenia własnych źródeł 
danych i pulpitów przez użytkowników i admini-
stratorów;

Obsługa katalogu klientów (możliwość importu 
z katalogu kontrahentów i powiązanych osób 
systemu Rekord.ERP);
Obsługa grup tematycznych (wspomaganie gru-
pami kontrahentów z CRM przy tworzeniu);
Edytor wiadomości HTML i TXT; 
Obsługa akcji wysyłkowych; 
Możliwość wysyłki wiadomości ogólnych (akcje 
promocyjne i marketingowe, informacje handlo-
we, powiadomienia itp.) oraz kontekstowych, ge-
nerowanych w oparciu o dane z systemu Rekord.
ERP  i/lub innych systemów informatycznych do 
klientów zewnętrznych i pracowników;
Wysyłka na różne media: poczta eMail, SMS (inte-
gracja z zewnętrznymi dostawcami usług);
Wysyłka asynchroniczna / broker.

Monitorowanie danych z różnych baz i plikowych 
źródeł danych;
Sygnalizowanie stanów alarmowych danych;
Inicjowanie wykonywania określonych operacji 
w bazie danych;
Automatyczne powtarzanie cyklicznie wykony-
wanych czynności zgodnie z dowolnym harmo-
nogramem;
Alerty kontekstowe;
Dołączanie pliku z wynikiem alertu do wysyłane-
go powiadomienia;
Obsługa wyzwalania programowego alertów;
Praca w trybie usługi;

Organizacja grupowa alertów;
Zapisywanie wyników alertu do pliku w określo-
nej lokalizacji dyskowej;
Administracyjne tryby pracy pozwalające kontro-
lować przygotowywanie i testowanie alertów;

danych w raporcie zależnie od osoby wywołującej 
i związanych z nią cech;
Standardowa paczka źródeł danych i pulpitów:

Finanse (Przychody i koszty, Należności i zo-
-

wych i inne);
Sprzedaż (Sprzedaż miesięczna, Sprzedaż 
roczna, Wielokryteriowe rankingi sprzedaży, 
Analizy OLAP sprzedaży i inne);
Logistyka (Dostawy miesięcznie, Dostawy 
rocznie, Wielokryteriowe rankingi dostaw, 
Analizy OLAP dostaw i inne);
Zasoby ludzkie (Wykorzystanie urlopów, 
Struktury zatrudnienia i inne);
Inne z obszarów ofertowania, kontaktów  
z klientem, produkcji i zarządzania dokumen-
tacją;

Dedykowane pulpity i źródła danych przygoto-
wywane na zamówienie.


