
Business One BI360° - הפתרון שלך 
ניהולי  למידע   Plug and Play בשיטת 

ותפעולי בלחיצת כפתור
אותך  מחייב  תחרותית  בסביבה  עסק  ניהול 
לשקלל  רציף,  באופן  הדופק  על  היד  עם  להיות 
מאות פרמטרים ותנודות רבות – ולקבל החלטות 
במהירות. ארגונים בסדר גדול, קטן ובינוני חייבים 
עסקית(  )בינה   BI פתרון  מתמיד  יותר  היום 
תלות  ללא  ולתפעול,  להתקנה  קל  פשוט,  מהיר, 

במפתחים או בתהליכי בניית דוחות מורכבים.

ללקוחות  ייעודיים  עסקית  בינה  מארזי 
SAP Business One

 BICS מבית   Business One BI360° פתרון 
עסקית(,  )בינה   BI מארזי  של  סט  הוא  ישראל 
מוכנים  מפורטים  ודוחות  למנהלים  דאשברודים 
של   BI-ה פלטפורמת  על  ומבוססים  מראש 
SAP ה- Business Objects. סט המארזים נבנה 
SAP Business One, על סמך  במיוחד ללקוחות 
הבנה עסקית ונסיון מצטבר בפעילות BI בעשרות 
ותחומי  תעשיות  במגוון  ובעולם  בארץ  ארגונים 

פעילות.
 )Plug and Play( “התקן-הפעל”  בשיטת  פתרון 

ללא השקעה באפיון, פיתוח ועיצוב דוחות.

לקוח SAP Business One, מעתה תוכל לנהל ולתחקר את המידע 
העסקי במערכת ה-ERP של הארגון בצורה פשוטה, נוחה ומהירה 

ולקבל החלטות עסקיות בצורה מושכלת

Business One BI360°

יתרונות עיקריים:
✓ מארזי מידע מוכנים מראש בעולמות

   המכירות, פיננסי, רכש, מלאי, וקשרי לקוחות
✓ סט רחב של דאשברודים ניהוליים אשר 

    מספקים מבט ניהולי, סיכומי ותחקורי
✓ מגוון רחב של דוחות ניהוליים ותפעוליים

    המעניקים יכולת ניתוח פרטנית קלה ופשוטה
    למגוון צרכני המידע בארגון

 :SAP המובילה של BI-פלטפורמת ה ✓
SAP Business Objects Edge Platform    

✓ יכולות ניתוח, תחקור והתראה על חריגים, 
    באמצעות הצגת גרפים ומספר רחב של 

    מחוונים עסקיים
✓ יכולת הפצת דוחות וקבלתם למייל האישי 

    בזמנים קבועים וידועים מראש
✓ יכולת לקבל את המידע העסקי במכשירי 

    מובייל בארגון )Mobile BI( למשתמשי  
  iOS and Android    

✓ יכולת אפיון ופיתוח דוחות ודאשבורדים בצורה 
    עצמאית ופשוטה ע”י הלקוח

✓ ממשק משתמש נוח ופשוט באמצעות דפדפן, 
    הכולל יכולות דיווח בממשק אקסל עבור

    אנאליסטים

ערך מוסף מהיר ומיידי
 Business One BI360° המידע  מארזי  שילוב 
 SAP Business Objects פלטפורמת  עם  ביחד 
 SAP מייצרים ערך מוסף משמעותי עבור לקוחות
 SAP או SQL בין אם הם לקוחות ,Business One

.HANA

פתרון Business One BI360° מוצע כעת ללקוחות 
עבור  נגיש  במחיר  בישראל   SAP Business One
כל ארגון, גדול או קטן, והוא מאפשר חיסכון ניכר 
מחוללי  של  והטמעה  פיתוח  לאפיון,  במשאבים 

דוחות פנימיים.

www.bics.co.il
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מרכז ידע
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