Browser Informačného systému

BrIS
BrIS

Údaje prezerám jednoducho a bez rizika
nechcených zmien.
Údaje si môžem prezerať kedykoľvek
a odkiaľkoľvek.
Svoje strategické rozhodnutia robím na
základe aktuálnych údajov.
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Bezpečnosť a jednoduchosť

Údaje prezerám
jednoducho a bez rizika
nechcených zmien.
Údaje si môžem
prezerať kedykoľvek
a odkiaľkoľvek.
Svoje strategické
rozhodnutia robím na
základe aktuálnych údajov.

Browser Informačného
systému − BrIS
Kontaktujte oddelenie
marketingu.
Ing. Marián Tkáč
sales & marketing manager

• farebné zvýraznenie kritických hodnôt
• vyhľadanie reťazcov a hodnôt
• možnosť filtrovania a triedenia údajov
• zobrazenie údajov vo forme tabuľky
alebo grafu
• ľahká orientácia v zobrazených údajoch
• on-line prístup k údajom

Pristupujte k Vaším dátam
jednoducho a bezpečne.
Chceli by ste si udržať prehľad nad dianím vo Vašej
firme? Máte pocit, že ste zajatcom svojich podriadených?
Netrpezlivo čakáte na tabuľky a grafy, ktoré sú neaktuálne
len čo sa k nim dostanete? Nehľadáte potrebné informácie
vo Vašom firemnom informačnom systéme z obavy
z nechcených zmien údajov? Napriek tomu chcete aktívne
riadiť Vašu firmu na základe aktuálnych údajov?
Browser Informačného systému Vám umožní vidieť
aktuálne údaje 24 hodín denne a odkiaľkoľvek.
Všetky údaje, ktoré vidíte zobrazujú aktuálny stav a sú
vytvárané až v okamihu, keď požiadate o ich zobrazenie. Je
len na vás či si ich necháte zobraziť vo forme tabuľky, grafu
alebo si zobrazíte detailne jeden záznam. To všetko bez
rizika náhodnej zmeny, nakoľko do Vášho informačného
systému pristupujete v režime len pre čítanie (read-only).

www klient (browser)

dopyt

Vyhľadávanie záznamov obsahujúcich číselnú hodnotu
alebo text Vám umožní rýchlo nájsť informáciu, ktorú
hľadáte. Zobrazené informácie môžete filtrovať a triediť.
Kritické hodnoty sú farebne odlíšené.
BrIS umožňuje prehľadné zobrazenie údajov z akéhokoľvek
zdroja dát v ľubovoľnom www prehliadači (Microsoft
Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape Navigator, ...).
Na prístup je možné použiť ľubovoľné zariadenie, na ktorom
je možné spustiť internetový prehliadač - počítač, handheld,
mobil. Pripojiť sa môžete z vašej firmy alebo aj na diaľku cez
internet či mobil. Samozrejme, vaše pripojenie je bezpečné,
prístup si vyžaduje prihlásenie sa pod menom a heslom,
ktoré poznáte iba vy a celá vaša komunikácia môže byť
šifrovaná.
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On - line prístup

Zaistená vysoká
bezpečnosť
a spoľahlivosť.
Zaistená vysoká
rýchlosť a výkon.
Zaistený vývoj
a podpora od
dodávateľa.

Browser Informačného
systému − BrIS
Kontaktujte
konzultanta pre
BrIS.
Mgr. Jaroslav Borovský
konzultant

• prepojenie na Váš informačný
systém bez zásahu do neho
• široká škála podporovaných DB
serverov a zdrojov dát
• intranetová aplikácia
• vysoká bezpečnosť

Rýchle a bezpečné zavedenie.
Hľadáte riešenie, ktoré by umožnilo užívateľom
prehliadať dáta vo Vašom IS rýchlo a bezpečne, bez
rizika nechcených zmien? Nechcete zasahovať do
fungujúceho systému? Nechcete tráviť svoj čas dlhou
implementáciou, školením a podporou užívateľov?
Browser Informačného systému je intranetová
aplikácia, ktorá umožní užívateľom read-only prístup do
IS z prostredia internetového prehliadača. Na strane
klienta tak nie je potrebná inštalácia žiadneho nového
softvéru. Jeho zavedenie je preto rýchle a bezpečné.
Vďaka širokej škále podporovaných zdrojov dát je
možné nasadiť Browser Informačného systému pre
takmer akýkoľvek IS.
Ako zdroje dát môžu slúžiť:
- ERP systémy (ORFEUS, SYSTEM 21 a iné), výrobné
systémy XPPS
- dátové sklady (Data Warehouse)
- CRM
- údaje z relačných DB systémov
Podporované DB servre:
- pre OS/400, Win NT, Linux, AIX, HP-UX, SUN,
OS/2, OS/390, DB2 (natívne)
- Oracle (natívne)
- ODBC
Systémové výhody pre iSeries (AS/400)
- nie je potrebný nový hardvér
- jednotná správa užívateľov
- bezproblémový beh a správa – využitie Apache servra
pre i Series
- natívny prístup k údajom
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Intuitívne a efektívne

Už nikdy žiadne
grafy a tabuľky pre
riaditeľa.
Rýchlo sa dostanem
k potrebným
údajom.
Všetky dôležité
údaje si viem ľahko
skopírovať.

Browser Informačného
systému − BrIS
Kontaktujte
konzultanta pre
BrIS.
Mgr. Jaroslav Borovský
konzultant

• export údajov do ľubovoľného formátu (CSV), Excel,
Open office
• intuitívna navigácia pomocou jednoduchého menu
• práca v známom prostredí internetového
prehliadača
• aktuálne údaje pre podporu operatívnych rozhodnutí
a plánovania
• hierarchické vnáranie sa (drill-down)

Pracujte intuitívne a efektívne.
Zdržujete sa ručným kopírovaním údajov z Vášho
informačné systému do Excelu, či iného tabuľkového
programu vždy, keď vytvárate prezentáciu alebo správu
pre svojich nadriadených?
Hľadáte súvisiace údaje v jeho samostatných
moduloch? Máte pocit, že spôsob akým pristupujete
k údajom vo Vašom informačnom systéme je vhodný
len na zadávanie či prezeranie údajov, ale neumožňuje
vám ich vidieť vo vzájomných súvislostiach?
Riešením je Browser Informačného systému (BrIS).
Umožní Vám jednoduchý export údajov do Excelu
bez zdĺhavého a nepraktického ručného kopírovania.
Zdĺhavý proces vytvorenia tabuľky či grafu sa tak stane
záležitosťou niekoľkých kliknutí.
Medzi jednotlivými časťami Vášho informačného
systému sa môžete presúvať pomocou jednoduchého
menu alebo vnáraním sa (drill-down), ktoré Vám
umožňuje intuitívne presúvanie sa medzi súvisiacimi
údajmi. Napríklad pri zobrazení kumulatívneho
prehľadu odberateľských pohľadávok po mesiacoch
sa viete jednoducho preklikať až na položky
zvolenej pohľadávky. Analýza a hľadanie vzájomných
súvislostí Vám umožní zvýšiť efektivitu vášho riadenia
a plánovania a taktiež rýchlosť Vašich rozhodnutí.

úhrady

banka

pohľadávky

sklad

DPH

zmluvy

majetok

záväzky

Browsuj cez BrIS
ERP

SCM
CRM

DB
DataWarehouse

A to všetko v známom prostredí Vášho internetového
prehliadača, na ktorý nepotrebujete žiadne školenie.
V Browseri Informačného systému môžete začať
pracovať okamžite.
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