
Insight 360

Pre-Sale

Leading SMB Analytics



2

קצת עלינו

BICS הינה שותףSAP במה אנו עוזרים ללקוחות , 2010משנתSAP Business One?

להבין את הצרכים האנליטיים הנדרשים בארגון בהיבט עסקי•

לייעץ בשדרוג תהליכים עסקיים במידת הצורך •

Insight 360להטמיע את פתרון •

SAP HANA Analyticsי "עBIG DATAלספק מענה ללקוחות •

Smart analytics made simple
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Insight 360–לקוחות שבחרו 
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:היאInsight 360המטרה של 

עסקית על מה שקורה בארגון  , קבלת תמונת מבט תהליכית•

יכולת קבלת החלטות מהירה ואמינה  •

החלטות עסקיות ולהשפיע\לתקן תוך כדי תנועה תהליכים, יכולת לחזות•

Insight 360 עבור לקוחותSAP-המטרה

250+
לקוחות

15
עולמות תוכן

97%
מדד שביעות רצון

#1
חדשנות
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?מי הם צרכני המידע שלנו
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https://www.youtube.com/watch?v=bbK-x0ZfCpY&t=2s
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?יאנליטבפתרון SAP Business Oneמה חשוב ללקוח 

מחיר
מחפשים פתרונות במחיר ריאלי

בהשוואה מול פתרונות קיימים

פשטות
שכל  מחפשים פתרון פשוט וידידותי 

איתויכול לעבוד עובד בארגון 

עצמאות
יכולת עבודה עצמית מבלי הצורך להתקשר מול הספק  

אקסליםאין סופיים או עבודה עם SQLעבור דוחות 

אינטגרטיביות
SAP B1אינטגרטיביות מול 

וקישוריות מול מערכות נוספות
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נוכלInsight 360בעזרת 

לקבל התראות על חריגים  

בדחיפה  

למדוד את הארגון  

בהביטי תכנון מול ביצוע
ספקים בראיית  \לנתח את הלקוחות

360

לבצע תכנון וסימולציה

לקבל מבט מלא על הארגון בעזרת  

מראשעולמות תוכן מוכנים

להפיץ דוחות לכל דורש

לבצע תחקור וניתוח של  

המידע

Mobile-לקבל את המידע ב
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צריכה בענן קישוריות למערכות צד שלישיבאתר לקוח

היחידי בשוק Nativeפתרון  SAP Analyticsמבוסס על 

מאפייני הפתרון
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עולמות התוכן

3.0
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Business One Insight360-עולמות תוכן מובנים 

עולם מלאי
לוח בקרה למנהלים▪

ניתוח רמות מלאי תקופתיות▪

השוואת מלאי לתקופות▪

מלאי נוכחי מול הזמנות רכש פתוחות▪

דוח מלאי איטי ומת▪

גיול מלאי▪

ניתוח אצוות ומספרים סידוריים▪

עולם רכש
לוח בקרה למנהלים▪

פריטים\ניתוח רכש לפי ספקים▪

ניתוח רכש תקופתי▪

רמות רכש מול מלאי▪

דוחות השוואתיים▪

זמני משלוח ואיחורים▪

עולם קשרי לקוחות

לוח בקרה למנהלים▪

דוח סטטוס הזדמנויות▪

ניתוח הזדמנויות מכירה דינמי▪

דוח הזדמנויות תקופתי▪

דוח סטטיסטיקת הצלחה והחמצה▪

דוח ניתוח שלבי הזדמנות▪

עולם מכירות

לוח בקרה למנהלים▪

פריטים\ניתוח מכירות לפי לקוחות▪

ניתוח מחירים ללקוח ולפריט▪

דוחות השוואתיים לתקופות▪

גבייה\דוח עמלות סוכנים מבוסס מכירות▪

לקוחות ופריטים לא פעילים  ▪

דוח חייבים▪

תכנון מול ביצוע▪

עולם פיננסי
לוח בקרה למנהלים▪

מאזן לפי מימדים▪

רווח והפסד לפי מימדים▪

דוחות גביה▪

פרויקט\דוח ניתוח מרכזי רווח▪

בנקים תנועות שלא הותאמו▪

דוח בנקים▪

דוח גיול▪

דוח תקבולים▪

דוח כרטסת▪

דוח התאמת ספרים▪

מ מאוחד"מע▪

עולם תכנון
\פריטים\אנשי מכירות\תכנון לפי לקוחות▪

חשבונות וישויות נוספות\פריטים. קב

עולם קריאות שירות

לוח בקרה למנהלים▪

ריכוז נתונים חודשי▪

ניתוח קריאות שירות▪

קריאות שירות השוואתי▪
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Business One Insight360-עולמות תוכן מובנים 

SAPעולם בקרת 
דאשבורד ניהולי מסכם▪

מימדיםשעות עומסי מערכת לפי ▪

מימדיםשעות עבודה לפי ▪

מימדיםניתוח כמויות מסמכים לפי ▪

SAPעולם סייבר 
שעות עבודה חריגות במערכת▪

ניסיונות כניסה כושלים▪

כמות מסמכים שנוצרו בשעות חריגה▪

BIעולם בקרת 
דאשבורד ניהולי מסכם▪

ניתוח שימושיות בדוחות לפי משתמשים▪

ניתוח שימושיות בדוחות לפי חתכי זמן▪

התפלגות שימוש בדוחות לאורך זמן▪

דוחות לא שמישים▪

4.0-עולם טלפוניה 
מימדיםיציאות לפי \ניתוח כניסות ▪

זמני המתנה חריגים▪

השיחות היוצאות הארוכות ביותר10▪

ניתוח העברות פנימיות▪

זמני המתנה למענה ראשון▪

ניתוח ותחקור רמות ניתובים▪
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Demo
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תמיכה ועלויות
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 BIרישיון

תחזוקה

Business One Insight360-מחירים 

#1

#2#3

(חד פעמי) ₪  3,500

מסך העסקה 12%(חד פעמי ) ₪  8,500
עולם תוכן
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תמיכה בתקלות

עדכונים על דוחות חדשים  עדכוני גרסאות

במסגרת הפתרון

Business One Insight360-תחזוקה 

#1

#2#3



תודה רבה

:פרטים ליצירת קשר

03-9097111-משרד ▪

info@bics.co.il: מייל ▪


