Apprise® Business Intelligence
De business intelligence tool van Apprise geeft u dynamische toegang tot de financiële, operationele en
omzetgegevens die u nodig heeft om uw merken en bedrijf te beheren, zoals winstgevendheidsanalyses en
voorraad-, inkoop- en logistieke gegevens. Ons dashboard voor managers is specifiek voor uw branche ontwikkeld
en bevat een kleurrijke, state-of-the-art weergave, die de gehele ‘business discovery’-ervaring beter dan ooit maakt.

Toegang onderweg via mobiele
apparaten

Vergelijkende en associatieve
analyses

De BI-tool van Apprise is geoptimaliseerd voor
smartphones en tablets, zodat u up-to-date gegevens
en inzichten kunt zien en delen wanneer u dat wilt.
U heeft toegang tot een oneindige hoeveelheid aan
bedrijfsgegevens, zodat u sneller kunt reageren op
mogelijkheden en problemen binnen uw bedrijf.

Onze BI-tool is volledig geïntegreerd met Apprise® ERP
en geeft u de mogelijkheid om meerdere gegevenssets
tegelijk te evalueren en zo een vergelijkende en
associatieve analyse te doen. Met gemak configureert
u uw weergave en voorkeuren zodat u uw kosten,
omzet, winstgevendheid en overige gegevens op de
voor u meest zinvolle manier kunt bekijken. Met ons

Meer inzicht dankzij meerdere
weergaven van gegevens
De BI-tool van Apprise maakt uw BI-ervaring een stuk
aangenamer dankzij intuïtief te gebruiken navigatie
en gebruiksvriendelijke features. Met één muisklik
diept u de key performance indicators die voor uw
bedrijf van belang zijn verder uit. U kunt cijfers van
het lopende jaar en de lopende maand met het jaar
ervoor vergelijken of u kunt uw bedrijfsgegevens in
perioden van 30, 60 of 90 dagen overzien. Met de
BI-tool kunt u ook gegevensweergaven configureren
voor verkoopgebieden, klanten, detailhandelszaken,
artikelcategorieën, stijlen en meer.

intuïtieve dashboard voor managers kunt u KPI’s naar
eigen wens in kaart brengen, in grafieken omzetten,
met elkaar associëren en filteren. En met onze optie
Associëren maakt u relaties tussen KPI’s zichtbaar. Door
verkoopmarges met artikelsoorten of vergelijkbare
gegevenssets te associëren krijgt u een beter beeld van
welke merken een positief - of negatief - effect op uw
marges hebben.

Tools voor samenwerking
maken social sharing mogelijk
Dankzij onze tools voor samenwerking wordt het
makkelijker voor u om inzichten en afbeeldingen via
e-mail of tekst te delen. Dat helpt u bij het nemen van
besluiten en het delen van informatie. Met behulp van
onze BI-tool kunt u uw weergave als favoriet opslaan
en naar collega’s doorsturen, grafische objecten
delen en annotaties toevoegen. Zo is uw analyse en
de redenering achter uw zakelijke besluiten altijd in
geschreven vorm terug te vinden.

Krijg meer zicht op het verloop en de historie van
de resultaten die uw bedrijf beïnvloeden. Door met
gemak gegevens uit te diepen maakt u een snellere
analyse en neemt u betere besluiten.

Apprise® Business Intelligence
>> Toegang beveiligd dankzij gelaagde weergaven - U

Apprise® BI-verslagontwerper
Deel snel en met gemak inzichten met uw teams. Gebruikers

heeft controle over de toegang tot vertrouwelijke

kunnen BI-gegevens rechtstreeks naar veelgebruikte

informatie dankzij veiligheidsniveaus die op

verslagontwerpprogramma’s verslepen, zoals Microsoft Excel,

bevoegdheden zijn gebaseerd. U kunt verscheidene

PowerPoint of Word. De Apprise BI-verslagontwerper bevat

niveaus van toegang toekennen op basis van rollen en

de volgende mogelijkheden:

bevoegdheden voor individuen of groepen.
>> Geoptimaliseerd voor desktops en mobiele apparaten -

Snel en gemakkelijk verslagen ontwerpen

Of u nu op kantoor of onderweg bent, met de BI-tool

>> Gebruik van kant-en-klare drag-and-droptools

van Apprise heeft u toegang tot alle KPI’s die u nodig

>> Voortbouwend op bestaande kennis van Microsoft-

heeft om uw onderneming aan te sturen.
>> Gegevens vergelijken en associëren - Dankzij de

programma’s en -tools
>> Ingebouwde HTML-editor voor geavanceerde

BI-tool van Apprise beschikt u over een onbeperkte

aanpassingen, waaronder het toevoegen van gegevens

hoeveelheid manieren waarop u uw bedrijfsgegevens

aan e-mails en webpublicaties

kunt analyseren. Bekijk historie en ontdek trends door
vergelijkingen te maken tussen cijfers van het lopende
jaar en de lopende maand en de cijfers van het jaar
ervoor. Of gebruik onze optie Associëren om patronen
en relaties tussen bedrijfsgegevens te vinden.
>> Delen van informatie met collega’s - U kunt weergaven
als favoriet opslaan en annotaties toevoegen, zodat de
besluitvorming wordt vastgelegd en men op elk moment
de redenen voor genomen besluiten kan achterhalen.
>> Gebruiksvriendelijke navigatie en interface - U kunt
met één enkele muisklik resultaten verder uitdiepen.
Onze BI-tool biedt de flexibiliteit om uw weergave

Op flexibele wijze verslagen verspreiden
>> Automatische verzending van verslagen per e-mail,
netwerkmap of online nieuwsportaal
>> Levering op aanvraag of volgens planning
Beveiliging per gebruiker voor ontwerp en weergave van
verslagen
>> Individuele beveiligingsprofielen voor het bekijken of
ontwerpen van verslagen
>> Ingebouwde features voor de authenticatie, autorisatie
en audit van gebruikers

en voorkeuren te configureren, zodat u de meest
zinvolle momentopname van uw kosten, omzet,
winstgevendheid en overige gegevens kunt maken.
>> Uitgebreide verkoopgegevens - U kunt jaarcijfers,
maandcijfers, kwartaalcijfers en overige cijfers uitdiepen
en zo uw omzet per groep klanten, per artikel of per
vertegenwoordiger inzien. Met de BI-tool van Apprise
heeft u de mogelijkheid om een globaal overzicht van
uw gegevens te bekijken of om in te zoomen naar
onderliggende gegevens.
>> Informatie over uw gehele onderneming - U
heeft toegang tot ondernemingsbrede business
intelligence: gegevens van de leveringsketen,
financiën, verkopen, bedrijfsprocessen, boekingen,
doelen, voorraden, debiteuren, inkoop, magazijn,
kasstroomprognoses, winstgevendheidsanalyses en
andere prestatiegegevens.
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Een betere leveringsketen
voor een betere bedrijfsvoering
Apprise is gericht op het oplossen van de unieke
problemen die fabrikanten, importeurs en distributeurs van
consumptiegoederen in hun leveringsketen ondervinden.
Dankzij onze branchespecifieke ERP-software en een
internationaal team met verstand van uw branche helpen
wij onze klanten een succesvol bedrijf te runnen.
Neem voor meer informatie contact met ons op
via emea@apprise.com of bezoek onze website op
apprise.com.nl.
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