


Πελάτες Power BI



Ξεκινήστε γρήγορα



Customer Ready Mini Deck

Σύνδεση με οποιοδήποτε ERP (Singular 
Enterprise, Galaxy, Atlantis, Sunsoft, 
Entersoft, Softone, Pylon, NAV, SAP, Epicor, 
Megasoft, Danaos, Benefit etc.) 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΑ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Excel

Ισχυρή επιχειρηματική ανάλυση

Power BI Desktop



Διαδραστικές αναφορές με το Power BI

Ανακάλυψη και εξερεύνηση δεδομένων –
μέσω ισχυρού καμβά προετοιμασίας 
δεδομένων και ελεύθερης μεταφοράς και 
απόθεσης σχεδιασμένου για εξερεύνηση 
και οπτικοποίηση δεδομένων.

Διαδραστικές αναφορές – ευκολία 
σύνταξης και μορφοποίησης αναφορών 
και με ένα κλικ δημοσίευσης τους στο 
Power BI.

Προσαρμοσμένα γραφικά – εισαγάγετε 
προσαρμοσμένες διαδραστικές
απεικονίσεις που λειτουργούν και 
ενσωματώνονται σαν τις απεικονίσεις 
του PowerBI.

Ενσωμάτωση R – εισάγετε R scripts και 
απεικονίσεις στις αναφορές σας

Power BI Desktop



146.03K145.84K145.96K146.06K 40.08K38.84K39.99K40.33K

Ζωντανοί Πίνακες ελέγχου & Αναφορές



Mobile Apps



Ερωτήματα σε Φυσική Γλώσσα –
υποβάλλετε ερωτήματα στα δεδομένα σας 
σε φυσική γλώσσα με το Q&A.

Ενσωμάτωση Cortana – στο Power BI 
επιτρέπει στο Cortana να έχει πρόσβαση 
στα επιχειρηματικά σας δεδομένα.

Γρήγορες Απεικονίσεις – ανακαλύψτε 
αυτόματα πρότυπα και τάσεις στα 
δεδομένα σας.

Προσαρμοσμένες Απεικονίσεις – κερδίστε 
νέα προοπτική με προσαρμοσμένες 
απεικονίσεις που δίνουν  ζωή στα 
δεδομένα στη

Ενσωματωμένο στις εφαρμογές σας –
ενσωματώστε απεικονίσεις του Power BI
στις εφαρμογές σας.

“Hey Cortana, 

show sales for 

Lindsey Brennan” 

Νέες Εμπειρίες για τον Χρήστη

Power BI



Οπτικοποιήστε οποιαδήποτε 
δεδομένα με οποιονδήποτε 
τρόπο με προσαρμοσμένα 

γραφικά του Power BI



Απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο 
Office και το Azure που παρέχει 
ταχύτερη και οικονομικότερη 

ανάπτυξη για κάθε έργο 
δεδομένων.



Συγκρίσεις YTD vs LYTD



Χάρτες



Floorplan Analytics



Συγκρίσεις



Ειδοποιήσεις



What-if Analysis



Η δουλειά μας είναι :

1. Να γνωρίσουμε τις ανάγκες σας για 
αναφορές

2. Δημιουργία μιας πύλη BI

3. Συμβουλευτική με τις καλύτερες 
πρακτικές

4. Δημιουργία συγκεκριμένων KPIs

5. Υλοποίηση της λύσης

6. Να σας εκπαιδεύσουμε στη χρήση του 
BI

7. Να σας ανεβάσουμε στο επόμενο 
επίπεδο…!



Βρείτε το πιο προσιτό 
επενδυτικό σχέδιο! 

1. Pay as you go model

2. Consulting model

3. On premise model

4. Saas model

5. Subscription model

Προσφέρουμε ένα δωρεάν POC χωρίς 
καμία υποχρέωση αγοράς της λύσης!!!




