BUSINESS
INTELLIGENCE

– kom i gang på kun 4 uger med

Viteco SPEED

BI mindsker fejl og øger kvaliteten
Hos Viteco har vi erfaring fra
flere hundrede Business Intelligence projekter. Vores løsninger er en kombination af
egne produkter og markedets
bedste værktøjer. Vi har fokus
på at levere løsninger, der kan
vokse i takt med, at din virksomheds behov ændrer sig.

Automatiseringen forbedrer produktiviteten, så løsningen kan etableres
hurtigere. Samtidig elimineres en
lang række menneskelige fejlmuligheder, så kvaliteten bliver bedre.

Viteco SPEED leverer hurtigere,
bedre og billigere, da vores løsning
er opbygget efter en stringent
struktur, og de mange tunge
dataprocesser bliver automatiseret
med Viteco Data Suite.

Kontakt Peter Wiese på
53 78 72 42 for at høre mere
om fordelene ved Viteco SPEED
eller aftal et møde for nærmere
introduktion.

Det gør, at vi i sidste ende bruger
færre arbejdstimer på at etablere
Viteco SPEED i din virksomhed, og
derfor kan vi levere jeres BI-forløb
billigt.
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Kom godt i gang med Business
Intelligence for 50.000 kr.
Forventningen om, at det koster
en formue at implementere
Business Intelligence, får mange
virksomheder til kun at drømme om
det effektive værktøj.

om I får tilstrækkelig værdi ud af
Business Intelligence.

Der er god grund til at implementere Business Intelligence (BI) for
at opnå overblik, viden og indsigt i
Med Viteco SPEED er prisen
din virksomheds drift, således I kan
50.000 kr. for at komme i gang, så I forbedre både performance og forallerede efter fire uger kan vurdere, retningen generelt.

HURTIGT,
BEDST OG
BILLIGST

Samtidig er BI et stærkt
ledelsesmæssigt værktøj for
virksomheden og et solidt grundlag
for at træffe de rette beslutninger.

Nem BI eller omstændig
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Hos Viteco arbejder vi for
at give dig den bedste start
med brugen af BI. Med Viteco
SPEED får du også den
billigste igangsætning af din
BI-løsning.
Vi tilbyder, at din virksomhed kan
afprøve BI for 50.000 kr. + moms.
Forløbet varer 4 uger, hvor vi:
etablerer en BI-løsning
målrettet en forretningsspecifik
problemstilling
opbygger BI med førende
teknologier
anvender de stærkeste
kompetencer indenfor ANALYSE,
BEHANDLING, VISUALISERING
og RAPPORTERING af data
vejleder jer i at opnå det
ønskede udbytte.
Efter de 4 uger kan den etablerede
løsning forsætte i drift og udbygges
i takt med jeres ønsker.
Vælger I at fortsætte med at få
gavn af BI efter de 4 uger, koster
licensen til at benytte Viteco SPEED
cirka 47.000 kr. årligt. I prisen indgår
support af løsningens drift.

Består din virksomheds
nuværende BI-løsning af
en række dataudtræk til
Excel, hvor udtrækkene skal
efterbehandles, før de kan
bruges til rapportering?

automatisk til rådighed hver dag,
uden at ferier, sygdom eller lignende
afbryder den vigtige datastrøm.

Eller baserer jeres datagrundlag sig
på de rapporter, administrationssystemer som ERP, CRM- og andre
systemer har indbygget - uden mulighed for nem tilpasning og tværgående analyse?

Viteco SPEED lader dig navigere
rundt i data og tal med rig mulighed
for at grave ned i alle detaljer,
uden yderligere dataudtræk eller
behandling af data.

Så er Viteco SPEED en langt
hurtigere og mere fleksibel løsning
– helt uden dataudtræk, der
skal bearbejdes manuelt inden
rapportering.
En BI-løsning bliver typisk opdateret
dagligt – eller i visse tilfælde
uafbrudt, hvis det er nødvendigt.
De nyeste tal og rapporteringer er

Den daglige rapportering sker i et
fleksibelt værktøj, som giver et fuldt
overblik via grafer og oversigter.

Er der behov for en særlig
opgørelse, kan den laves på kort
tid uden at skulle involvere ITafdelingen eller andre.
Det kalder vi nem og brugbar
Business Intelligence.
Vi fortæller gerne mere om, hvordan
vores kunder bruger Viteco SPEED
og får stor værdi af løsningen både
økonomisk og driftsmæssigt.

