
BI og Rapportering fra hvorsomhelst
Jet Analytics leverer hurtig, fleksible dashboards og rapporter i Excel, Power BI og på nettet. Nå kan du samle alle dine data ett 
sted slik at alle i organisasjonen enkelt kan lage sofistikerte forretningsanalyser fra hvorsomhelst uten teknisk ekspertise. Sett 
brukerne i stand til å ta bedre beslutninger, hurtigere.

Laget for forretningsbrukere
● Rapportering og analyse i kjent miljø
● Se data inne i Excel eller Microsoft Power BI
● Få tilgang til dashboards og rapporter fra ulike nettlesere
 ved hjelp av Jet Hub
● Eliminer behovet for å forstå underliggende datastruktur

Raskt til verdi
● Ferdige installasjoner på timer, ikke måneder
● Forhåndsbygde OLAP-kuber og et datavarehus 
● Omfattende rapport og dashboards malbibliotek
● Sømløs integrasjon med din Microsoft Dynamics ERP
● Få verdifull forretningsinnsikt fra dag en
● Bygg og del dashboards på minutter

Styring av Masterdata
● Datavarehusautomasjon for hurtig, konsistent analyse
● Styrte data som alle i selskapet kan stole på
● Gir en versjon av sannheten
● Unngå dataavvik som kan påvirke bunnlinjen
● Nøyaktige svar du kan stole på

Maksimer ROI
● Lav eierskapskost
● Inkluderer ubegrenset antall brukere
● Pek og klikk datavarehusautomasjonsplattform gir BI 
 tilpasninger som er 5x raskere enn tradisjonell BI metode
 eller manuell koding
● Ingen SQL koding nødvendig
● Mindre risiko, hurtigere ROI

Bygget for din ERP og din forretning
● Microsoft Dynamics AX
● Microsoft Dynamics NAV
● Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
● Microsoft Dynamics 365 Business Central
● Knytt sammen et ubegrenset antall ytterligere
 SQL datakilder

Mer enn 14.210 selskaper stoler på Jet Global for å deres BI,
rapportering og budsjettbehov.

www.pilaro.no

“Siden vi implementerte Jet Enterprise har selskapet 
hatt en omsetningsvekst på mer enn 32 prosent.”

– Mat Ealy, Kinsey’s Archery  

Gjør data til innsikt med Jet Analytics
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