Hvordan Jet Analytics Powers
Microsoft Power BI
Hvorfor ser selskaper etter en bedre måte for å få tilgang til og organisere sine data?
1. Ta beslutninger.
2. Redusere kost og kompleksitet.
3. Finne muligheter til å øke inntektene.
For Visualisering av dine data – det finnes ingen bedre måte enn Microsoft Power BI. Power BI fantastiske
grensesnitt er rimelig, enkelt å installere, og gir brukerne mulighet til å planlegge og få ting gjort raskere.

Jet Analytics gjør Power BI enda enklere ved å knytte det til et datavarehus
som er spesielt laget for rapportering, analyse og BI fra Microsoft Dynamics.
Det gir deg følgende fordeler:

NØYAKTIGHET
Basert på avtalte definisjoner og mål
gir konsistente beslutninger.

HASTIGHET
eliminerer behovet for å opprette nye
datamodeller for hver analyse som gir
teams mulighet til å ta beslutninger hurtig.

KONTROLL
sikrer at korrekte brukere har tilgang til
korrekte data – på den måte som de
ønsker å se dem
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Jet Analytics Datavarehus Automasjonsplattform
- 5X hurtigere enn tradisjonell datamodellering.
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og Kuber for MS Dynamics.
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Reduser tiden det tar å få nøyaktige og kontrollerte data med 80%
når du beriker Power BI med Jet Analytics.

Jet Analytics er en datavarehusløsning som utvider Microsoft rammeverket. Som en ferdig til å bruke løsning, kan selskaper
øyeblikkelig se sin forretningsinformasjon og hurtig legge til deres egen KPIer for å understreke sine strategiske fordeler.
Resultatet er hurtig tid-til-verdi og en lav eierskapskost.
Integrering av Jet Analytics med Power BI vil sette organisasjonen i stand til å:
► Finne data hurtig uten å måtte kunne kompliserte datamodeller til kildesystemet.
► Ta datadrevne beslutninger basert på informasjon som er styrt og til å stole på.
► Enkelt håndtere flere datakilder og selskaper for å opprette et enkelt, sømløst datasett som er optimalisert for
brukeropplevelsen.
► Redusere risiko for feile BI investeringer ved å oppnå verdi 5X raskere enn tradisjonelle datavarehusmetoder.

For mer informasjon om den raskeste måten å få
verdi fra Power BI kontakt oss idag!
www.pilaro.no
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