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G E T T I N G  A  S M A R T E R   V I E W  O F  T H E  B U S I N E S S

SAP של חברת Edge הינה חברת נישה ושותף )BICS( חברת בי.אי.סי.אס ישראל בע"מ
.SAP מעל פלטפורמת Business Intelligence אשר מתמחה במתן פתרונות 

החזון שלנו הוא להוביל את שוק ה-BI מעל מוצרי SAP השונים ולהוות מקור ידע ומומחיות בכלי BI השונים,
 לאנשינו, לשוק וללקוחותינו.

BICS מתמחה במתן פתרונות BI הכוללים:

 ייעוץ, ליווי ובניית מתודולוגיית BI ארגונית 
BW-ו ECC השונים מעל None SAP -ו SAP מתקדמים בכלי Reporting שירותי 

 SAP BWA הכולל שילוב מוצרים משלימים כגון SAP BW ניהול מתקדם של מחסן הנתונים 
 SAP BW מעל SAP Business Objects אינטגרציה בשילוב 

 שילוב פתרונות BI נוספים מעל SAP כגון QlikView, Cognos פנורמה ועוד
 סדנאות BI ממוקדות משתמש באתרי הלקוח

אנו ב- BICS מציעים לך שותפות של ספק מקצועי, אמין והוגן המספק לארגון שלך ייעוץ, יישום, תחזוקה,
והדרכה המותאמת לצרכים שלך 

חברת BICS תספק לך את המפה העסקית הנדרשת החל מתהליך בחינת פתרונות BI אפשריים, בחינת משמעויות עסקיות\יישומיות, 
בניית אסטרטגית BI, ניתוח הצרכים העסקיים וכלה בפרויקט BI עובד, יציב ובעל גמישות מקסימאלית אשר מספקת

את הצרכים למגוון הדרישות העסקיות של הארגון ולאורך זמן.

חברת BICS תבצע ותנהל עבורך את היישום הטכני בצורה הטובה, המהירה והמקצועית ביותר.

 צוות BICS הינו בעל ידע וניסיון רב שנים בתחומים הבאים:
Modeling ,Performance & Authorization 

BW Analysis : Bex, WAD, Visual Composer 
SAP BO: Crystal Reports, Webi, Xcelsius 

 Integrated Planning & BPC :פתרונות תכנון 

,BICS Workshop Catalog הגדרנו את BICS בצורה מוצלחת, אנו בחברת BI -על מנת לעזור לארגון שלך להטמיע את פתרון ה
שם תמצא מספר סדנאות BI עבור מגוון רחב של אוכלוסיות אצלך בארגון.

סיימתם לעלות לאוויר, הפרויקט עלה בהצלחה, התקציבים חזרו להיות מצומצמים, BICS מציעה לך לתחזק את מערכת ה- BI שלך 
 במינימום הוצאות ובמקסימום שירותיות.

 BICS מציעה לך לתחזק את המערכת בשיטת BICS Turn Key Maintenance החוסכת לך ולארגון זמן, משאבים והוצאות מיותרות.

BI הוגדרה על סמך שנים של ניסיון מעשי אצל לקוחות ובאינטגרציה מלאה עם מתודולוגיות BICS מתודולוגית העבודה של
מקובלות בשוק. מתודולוגיה זו מבטיחה הבנה עסקית עבור הפתרון, עמידה בלו"ז ובמשאבי הפרויקט וחלוקה נכונה של תכולת 

 הפרוייקט ותמיכה לאחר עלייה לאוויר.

 עם לקוחות החברה נמנים: 
 צים ספנות, יפאורה תבורי, צה"ל, כתר פלסטיק, פז נפט, טליט ווירלס סולושנס, שסטוביץ, מיתב, מוצרי מעברות ועוד

עלינו

BI ייעוץ

BI יישום

BI סדנאות

BI תחזוקת

מתודולוגית עבודה
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SAP Strategy Management פתרונות אסטרטגיים 
 פתרונות Data Mining מתקדמים 

 שילוב פתרונות Mobile , BWA כחלק מהפתרון 
 מגוון פתרונות תפורים לפי דרישות הלקוח


