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viðskiptagreind
Wise teningar
- snjallar lausnir

Þú þarft ekki að vera sérfræðingur á sviði viðskiptagreindar til ná
góðum gögnum út úr Dynamics NAV viðskiptahugbúnaðinum þínum.
Wise hefur þróað lausn í viðskiptagreind, Wise teninga, sem skila
upplýsingum og öflugum greiningum á skjótan og öruggan hátt.
Lausnin hentar öllum fyrirtækjum óháð stærð eða atvinnugrein.
Wise teningar eru kærkomin viðbót við Dynamics NAV sem gerir
notendum kleift að taka vel upplýstar ákvarðanir í rekstri sem byggja á
traustum upplýsingum.
Hægt er að fá teninga sem greina gögn úr sölu, innkaupum, birgðum,
fjárhagi eða öðrum stöðluðum Dynamics NAV kerfiseiningum.
Notandinn velur sér hentugt form til að birta og greina upplýsingarnar
t.d. Wise Analyzer eða Microsoft Excel.
Nýjustu upplýsingar eru forsenda réttra ákvarðana.

Fjölbreyttar lausnir
Stöðluð útgáfa – OLAP teningar
Gefur skýra sýn á upplýsingar úr Dynamics NAV. Hægt er að velja
um teninga sem greina gögn úr: sölu, innkaupum, birgðum,
viðskiptakröfum, lánardrottnum, fjárhag, forða- og verkbókhaldi.

Viðbótareiningar
Fyrir sértækar starfsgreinar og atvinnugreinar s.s. framleiðslu,
mannauðsstjórnun, þjónustu og fjármálastjórnun. Henta einnig vel
fyrir ítarlegar greiningar í fjármálum, sölu, innkaupum og birgðum.
Hægt er að kaupa einn tening fyrir sig.

Wise teningar
• Fjárhagsgreining / fjárhagsskema
• Sölugreining / pantanagreining
• Innkaupagreining / pantanagr.
• Birgðagreining
• Greining viðskiptakrafna
• Verkbókhaldsgreining

Söludeild Wise, sími: 545 3200,
tölvupóstur: sala@wise.is
www.wise.is

Sameiginlegar víddir
Teningarnir vinna á sömu víddum og aðrar kerfiseiningar
Dynamics NAV. Kerfið býður upp á að sameina tvo eða fleiri
teninga til að tengja saman gögn frá mörgum fyrirtækjum og
mismunandi kerfiseiningum.

Kerfið í hnotskurn
• Einfalt í uppsetningu og notkun.
• Ber saman raunverulegar rekstrartölur við gildi og markmið
fyrirtækisins.
• Gefur yfirsýn yfir rekstrartölur og er öflugt greiningartól
viðskiptagreindar.
• Sparar tíma svo stjórnendur geta einbeitt sér að sinni
kjarnastarfsemi.
• Hannað af sérfræðingum með áratuga reynslu af
viðskiptahugbúnaði.
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