
Avetta Analytics 2.0    
Uzyskaj informacje niezbędne do podejmowania trafniejszych decyzji

Decyzje muszą być podejmowane szybko i precyzyjnie, aby zapewnić ciągłość działania. Avetta Analytics 2.0 to 
niezawodny mechanizm raportowania i analizy, który zapewnia podgląd platformy zrównoważonego rozwoju 
łańcucha dostaw Avetta. Dostarcza kluczowych, przejrzystych informacji pozwalających uzyskać odpowiedzi na 
najpilniejsze pytania i pewnie podejmować decyzje oparte na danych.

Pracuję z firmą Avetta, ponieważ dzięki temu nie tracę czasu na zbieranie danych. Robią to za mnie. Przeglądam 
wyniki, wybieram osoby, które mają do nich dostęp, i mogę się zająć ważniejszymi sprawami.
- Jessie Brown, koordynator ds. bezpieczeństwa projektów, Shell Pudget Sound Refinery

Skorzystaj z biblioteki pulpitów 
nawigacyjnych z szablonami 
raportów i wizualizacjami 
opracowanej na podstawie opinii 
klientów gromadzonych przez 
ponad 10 lat.

Poszerzaj zbiory danych i 
przeprowadzaj szczegółową analizę 
dzięki łatwej edycji istniejących 
szablonów, aby znaleźć odpowiedzi 
na konkretne pytania. 

Twórz własne raporty za pomocą 
intuicyjnego narzędzia do 
tworzenia analiz z funkcją 
przeciągania i upuszczania.

Jak to działa
1 2 3

Samodzielna analizaTrafniejsze decyzje 
biznesowe

Analizy biznesowe Poprawa wydajności
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Szczegółowe raporty, intuicyjne wizualizacje 
danych i przejrzysty pulpit wskaźników KPI 
umożliwiają pewne podejmowanie decyzji 
dotyczących zarządzania ryzykiem i zakupów 
w oparciu o dane.

Z łatwością twórz interaktywne pulpity 
nawigacyjne z możliwością filtrowania według 
unikalnych wskaźników KPI, aby uzyskać 
natychmiastowe analizy i pewność łańcucha 
dostaw. Dostępne funkcje pozwalają również 
na przejście do poziomu rekordów i 
prowadzenie doraźnych analiz.

Pomiar umożliwia wprowadzenie ulepszeń. 
Popraw wydajność dzięki analizom 
umożliwiającym identyfikację, 
monitorowanie i eliminowanie luk w 
zrównoważonym rozwoju łańcucha dostaw.

Przekształcaj i porównuj dane za pomocą 
graficznego, inteligentnego oraz intuicyjnego 
interfejsu typu „przeciągnij i upuść”. 
Wspomaga to podejmowanie decyzji 
dotyczących zarządzania ryzykiem i zakupów 
w oparciu o dane. Uzyskaj wgląd w szereg 
przepływów pracy.

Korzyści



Już dziś umów się na demonstrację pod adresem avetta.com/demo 

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę avetta.com/solutions/analytics

Możliwości 
Biblioteka pulpitów nawigacyjnych
Dzięki ponad 50 wstępnie utworzonym pulpitom 
nawigacyjnym i wykresom możesz szybko i łatwo uzyskać 
wgląd w zgodność, wyjątki, wariancje oraz zarządzanie 
łańcuchem dostaw i fizycznym bezpieczeństwem, aby 
wspierać kluczowe role biznesowe.

Intuicyjny interfejs
Wykorzystaj szablony analiz, szybko i łatwo edytując 
istniejące raporty, wizualizacje i pulpity nawigacyjne. 
Poszerzaj zbiory danych, aby otrzymać szczegółowe 
odpowiedzi na konkretne pytania biznesowe.
 

Narzędzie do tworzenia analiz
Twórz od podstaw własne analizy za pomocą łatwego w 
użyciu narzędzia do tworzenia analiz zapewniającego 
kontrolę i swobodę przeglądania danych zgodnie z 
potrzebami.

Łatwe udostępnianie statystyk
Współpracuj i śledź na bieżąco najważniejsze dane 
organizacji, udostępniając pulpity nawigacyjne 
współpracownikom.

Analitycy biznesowi
Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Doświadczony zespół 
analityków firmy Avetta służy bogatym doświadczeniem z 
zakresu analizy biznesowej. Dostępna jest pomoc w analizie 
danych w celu uzyskania niezbędnych odpowiedzi.

Alerty wskaźników KPI
Na bieżąco monitoruj wskaźniki KPI i otrzymuj 
powiadomienia o ważnych zmianach.
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Zobacz Avetta Analytics 2.0 w działaniu

Menedżer raportów
Zarządzaj raportami oraz ich harmonogramem dla większej grupy 
odbiorców za pośrednictwem jednej centralnej lokalizacji.

Analizy dotyczące pracowników
Identyfikuj trendy w danych pracowników, przewiduj wyniki i 
otrzymuj aktualne zalecenia.

Karta wyników
Łączność z danymi karty wyników zwiększa przejrzystość 
wskaźników bezpieczeństwa miejsca pracy.

Obsługa wielu języków
Obsługa szerokiej gamy języków w celu obsługi klientów 
na całym świecie.

Już wkrótce:


