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InfoBusiness este 
disponibil în 
următoarele versiuni

• client/server;
• web;
• mobile (tablet, smartphone, ecc.).

Funcţionalităţile InfoBusiness sunt 
disponibile întodeauna, indiferent de 
modul: de exemplu, dacă faceţi modifi-
cări la un raport de la PC-ul de la birou, 
atunci veţi vedea același document 
comprimat în timp ce călătoriţi, puteţi fi 
sigur că aveţi întotdeauna aceleași date 
corectate și actualizate.
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S O L U Ţ I A  D E  B U S I N E S S  I N T E L L I G E N C E



CU

ești eficient
InfoBusiness permite să “faci mai mult și 
mai usor”..dar să economisești timp și să 
crești productivitatea nu este suficient. Cu 
Business Intelligence de la Zucchetti 
găsești răspunsurile reale la întrebările 
fără răspuns, puteţi descoperii corelaţii 

neașteptate care vă ajută să treceti 

cu usurinţa peste momente dificile!

ai toate instrumentele 
într-un singur loc
Spre deosebire de solutiile traditionale, 
business intelligence asigura funcţionalitate 
de interogare, analiza, tablourile de bord și 
rapoartele pot fi găsite într-un instrument 

unic. Beneficiarul nu mai trebuie să 
treacă de la o aplicatie la alta pentru a 
gândi asupra aceleiași informaţii în 
moduri diferite.

esti autonom
Elimini problema de “creare de date”. 
Economisești timpul dedicat pentru a 
furniza informaţii altor persoane. Puteţi 
avea acces direct la informaţiile de care 
aveţi nevoie, fără intermediari și fără a 
avea neapărat cunoștinţe de calculator. In 
acest fel reduci la maximum timpul 

necesar pentru colectarea datelor și 
pentru a efectua o analiză, oferind 
rezultate și răspunsuri imediate.

poţi introduce 
informaţii fară limite
InfoBusiness poate citi și integra 

informaţii rezultate din orice sursă 
structurată: ERP, CRM, precum și orice altă 
aplicaţie bazată pe baze de date, Excel etc.
Desigur, InfoBusiness este integrat nativ 
cu produsele Zucchetti:

•  Management de afaceri si ERP
• Software de gestionare
 a personalului (HR)
• Software pentru managementul
 de firme de servicii profesionale.

să gândești este ușor
Se pot astfel întocmi cu o foarte mare simplicitate 

chiar și analize mai complexe în așa fel încât să iei 
decizii mai rapide și mai motivate. Datele analizate sunt 
prezentate prin grafice și tablouri de bord extrem de 
simple și de intuitive.

analiză în profunzime
Puteţi analiza datele detaliat pornind de la “general la 
particular” si vice versa. Poţi să concentrezi analiza, 
simularea și planificarea nu numai pe baza datelor 
generale pe care le ai dar și cu ajutorul unor 

informaţii cu un singur detaliu.

SOLUŢIA DE BUSINESS INTELLIGENCE

• Reușești să dai răspunsuri exacte   

 asupra activităţii tale?

• Pierzi prea mult timp căutând

 informaţii pe care să le analizezi   

 ulterior?

• Cunoști situaţia clară a dezvoltării   

 afacerii tale în ultimul an?

• Cifrele pe care le prezinţi sunt corecte?

• Te temi de intrebări dificile? 

• Adesea, ce nu se intamplă, contează

 mai mult decât ceea ce se întâmplat!

InfoBusiness, VĂ OFERĂ 
RASPUNSURILE PE CARE LE 
CAUTAŢI.

Cu puterea, simplicitatea și eficacitatea
InfoBusiness simţi că guvernezi situaţia:

analiza se poate construi cu ușurinţă de la zero,  

navigare ușoară prin informaţii, creare de 

formule, proiecţii, comparaţii, exploatarea 

capacităţilor de planificare și a analizelor 

wath-if; poţi să folosești instrumente grafice 

pentru a creea tablouri de bord, sâ navighezi

de la detalii macro la detalii fară limite.

Toate acestea cu un singur instrument,
complet și ușor de utilizat. 

Cu InfoBusiness eviţi imprăștierea de informaţii 

și cunoștinţe și ai certitudinea unor rezultate 

actualizate și ușor de interpretat.

În sfarsit,  puteţi folosi inteligent datele pe care le ai 
transformandu-le într-un flux de informaţii utile:

• cunoașterea dezvoltării companiei

 și optimizarea performantelor

• să iei cele mai bune decizii pentru ceea

 ce vrei să întreprinzi 

• să ai situaţia sub control

InfoBusiness colectează date care sunt 
împrăștiate în baza de date a companiei,
în fișiere Excel etc. Le organizează și le face 
disponibile pentru persoana potrivită,
la timp și în formatul cel mai adecvat.
Deasemenea, colectează informaţiile 
incluse în softuri deja prezente în companie, 
oferă capabilităţi puternice de analiză 

dar  extrem de simplu de folosit.
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