
PREZENTACJE POWER POINT 
Oszczędzaj czas - nowe wersje prezentacji  
są tworzone automatycznie w ciągu minut  
(zgodnie z identyfikacją graficzną Twojej firmy).  
 
System stworzy prezentację w oparciu o najnowsze dane  
z Twojej firmy / grupy kapitałowej. 

Twórz i aktualizuj w ciągu minut, zamiast tygodni 
Prezentacje inwestorskie 

RAPORTY 24/7, WSZĘDZIE 
Prezentacje i raporty dostępne są 24h, na dowolnym  
urządzeniu (komputer, tablet, smartfon). Nie ma potrzeby 
instalowania dodatkowego oprogramowania (wystarczy  
przeglądarka internetowa i pakiet Microsoft Office). 

INFORMACJE to Twój kapitał 
50    slajdów w każdej prezentacji 

Zakończ erę manualnego tworzenia prezentacji i 
dezorganizacji pracy Twojego Zespołu. 
 
Poznaj Binocle. System, który automatycznie 
tworzy prezentacje i raporty. 
 

Bilander dostarcza sprawdzone narzędzie  
do tworzenia Prezentacji Inwestorskich. 

10    wymiarów 

Jak tworzysz prezentacje dzisiaj? 

10    osób pracujących nad nową prezentacją 

2    tygodnie pracy zespołu 

Jak możesz działać już jutro? 

15    minut generowanie nowej prezentacji 

15    minut nowy raport dla analityka (utworzenie) 

DYSTRYBUCJA 
E-MAIL 
Zdefiniuj listę odbiorców, a system  
wyśle każdej osobie aktualną wersję  
prezentacji / raportu. 

UNIWERSALNA 
DOSTĘPNOŚĆ 
Wystarczy przeglądarka internetowa, 
aby analizować i drążyć dane.  
Masz nieprzerwany dostęp  
do interaktywnej wersji prezentacji. 

AUTOMATYCZNE 
POBIERANIE 
DANYCH 
Plug & Play - system Binocle  
łączy się z bazami danych.  
Pobiera niezbędne dane i sam tworzy 
prezentacje, których potrzebujesz. 
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ANALIZY ODCHYLEŃ 
Automatyzuj comiesięczne 
prognozowanie wyników. 
 
Prowadź wielowymiarowe  
analizy dla jednostek  
i działalności gospodarczych. 

Zarządzaj listami osób 
uprawnionych do oglądania 
raportów  (np. inwestorzy, 
według funkcji w organizacji). 
 
Binocle zapewnia niemal 
dowolną granularność 
w definiowaniu dostępu  
do danych. 

DYSTRYBUCJA INFORMACJI INTEGRACJA Z BAZAMI DANYCH 

DANE RYNKOWE & BENCHMARKING 

RELACJE INWESTORSKIE 
Binocle automatycznie  
importuje dane z wielu typów  
baz i systemów.  
Dzięki temu możesz od razu  
przeglądać aktualne informacje. 
 
System posiada mechanizm, 
który pozwoli Ci zweryfikować  
dane przed ich publikacją. 

Gromadź dane  
zewnętrzne i analizuj  
sytuację na Twoim rynku.  
 
Odkryj nowe możliwości 
ekspansji oraz trendy.  

Prezentację na komitet 
inwestycyjny przygotujesz 
kilkoma kliknięciami. Dane  
są zawsze aktualne, a grafika  
i kolorystyka według wzoru, 
Równie proste jest 
automatyczne tworzenie  
(i dystrybucja!) prezentacji  
dla każdego z inwestorów. 

Szybko znajdź przyczyny 
odchyleń od planu.  
 
W dowolnym momencie 
prowadź pogłębione analizy  
i drążenie danych. 
 
Definiuj nowe raporty oraz 
dowolnie zmieniaj istniejące. 

SZUKANIE PRZYCZYN 

Analityka biznesowa, nigdy nie była tak prosta i szybka 
BINOCLE - informacje o firmie w jednym miejscu 

AUTOMATYCZNE PREZENTACJE 

Koniec z wielogodzinnym 
tworzeniem Prezentacji. Binocle  
w ciągu minut tworzy prezentacje 
Power Point. (wg zadanego wzoru). 
 
Wzorzec prezentacji bez trudu 
wykonasz / zmienisz samodzielnie. 

RAPORTOWANIE ONLINE 

Monitoruj dane wg dowolnego 
klucza (spółki, piony, czas, 
oddziały itp.). 
Analizuj i porównuj wyniki 
finansowe jednostek 
organizacyjnych w różnych 
ujęciach analitycznych,  
z pomocą kilku kliknięć. 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU 
Uwolnij zasoby, które tracisz  
na manualne tworzenie 
prezentacji / raportów. 
 
Przeznacz czas na analizę 
danych, która przyniesie realne 
korzyści Twojej firmie. 

Binocle 
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