Sage Enterprise Intelligence
Soluções
complementares
Crie uma vantagem competitiva
para o seu negócio
implementando soluções Sage
X3 personalizadas e integradas

O Sage Enterprise Intelligence é uma solução de business intelligence intuitiva, integrada com o seu sistema de gestão de
negócios Sage, que ajuda os utilizadores empresariais a reduzir o tempo gasto em análises e elaboração de relatórios e a
tomar decisões mais rápidas e coerentes. Faculta a todos os utilizadores uma solução simples para aceder e analisar os
dados de um modo autossuficiente, o que elimina a necessidade de utilizar ferramentas distintas e de possuir um conjunto
de competências específicas, promovendo a redução do tempo até à tomada de decisão.

Descubra a série de possibilidades
que as soluções complementares
Sage X3 oferecem para satisfazer
as suas necessidades

Benefícios

Funcionalidades

• Fácil: Permita aos utilizadores analisarem e gerarem relatórios
de informações de forma autossuficiente, fornecendo-lhes uma
solução de business intelligence intuitiva e simples de usar/
descomplicado
• Rápida: Reduza o tempo despendido na análise e elaboração de

• IU intuitiva
• Capacidades de vários browsers

relatórios e permita uma tomada de decisão mais acelerada e bem
informada na sua organização, fornecendo aos utilizadores
acesso imediato às informações
• Abrangente: Obtenha uma imagem clara de toda a sua empresa
e desenvolva a colaboração entre departamentos. A integração
restrita e segura com o Sage X3 garante a fiabilidade das
informações empresariais críticas, proporciona aos utilizadores
empresariais conhecimento coerente e em tempo real dos
dados empresariais, apoia a tomada de decisões e incentiva à
melhoria continua e multifuncional.

• Dados em tempo real, integração total com o Sage X3
• Processamento rápido de grandes volumes de dados
• KPI e modelos prontos a usar
• Visualização extensiva de dados (medidores, mapas, tabelas)
• Capacidades de pesquisa extensivas
• Capacidades móveis
• Suplemento do Microsoft® Excel®
• Integração com a sua solução de gestão de
negócios e outras fontes
• Análises prontas a partilhar

Disponibilidade
• América do Norte
• Europa
• AAMEA (Portugal)

www.sage.com/pt-pt
Para mais informações, visite www.sage.com/pt-pt

