UTILITIES - dedykowane rozwiązania
Analityka Biznesowa dostosowana do Twojej firmy
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WYTWARZANIE

RAPORTY 24/7, WSZĘDZIE

Centrala, Kierownicy Regionalni, czy Pracownicy
w terenie - korzystają z informacji przez całą dobę
i na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet, smartfon).

www.BilanderGroup.com

ANALITYKA KLIENTA

WODOCIĄGI

UTILITIES - dedykowane rozwiązania

Informacje z wszystkich obszarów firmy w jednym miejscu

SZUKANIE PRZYCZYN

RAPORTOWANIE

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

DYSTRYBUCJA INFORMACJI

Bilander Analytics

AKTUALNE RAPORTY. ZAWSZE

1.
2.
3.
4.
5.

www.BilanderGroup.com

Bilander Planning

Zarządzaj i skróć proces
budżetowania z 3 do 1 miesiąca.
Monitoruj dyscyplinę budżetową
i zredukuj OPEX.
Automatyzuj comiesięczne
prognozowanie wyników.
Prowadź wielowymiarowe
zarządzanie kosztami
dla pionów, procesów,
działalności gospodarczych.

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY

Segmentacja klientów.
Analizy koszykowe.
Kampanie marketingowe.
Program lojalnościowy.
Modele zachowań Klientów.

Prognozuj przychody
(na podstawie danych
historycznych) i uzyskaj
nawet – 99% trafności w roku.
Błyskawicznie testuj różne
scenariusze (analizy what-if).

Bilander Data Mining

Bilander Data Mining

RELACJE INWESTORSKIE

Korzystaj z platformy, która
automatycznie aktualizuje
każdy dashboard. Dzięki temu
Twoje raporty zawsze
zawierają najświeższe dane.
Możesz też sprawdzić stan
historyczny dla dowolnego
czasu i zakresu danych.

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

ZAAWANSOWANA ANALITYKA

Ustalaj listy osób
uprawnionych do oglądania
raportów (np. według funkcji
w organizacji).
Stworzyliśmy narzędzie, które
zapewnia niemal dowolną
granularność w definiowaniu
dostępu do danych.

BUDŻETOWANIE & CONTROLLING

Bilander Statutory Reporting

DANE RYNKOWE & BENCHMARKING

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

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

Bilander Analytics

Dostosuj Twoją politykę
produktową i sprzedażową.

Chętnie opowiemy Ci także o innych modułach Bilander, np.: Goals (MbO), Risk Management.

