
iVIR
vezetői információs
rendszer

Cégvezetés egyszerűbben, gyorsabban, 

hatékonyabban: sikeresebben.

Kerüljön előnybe velünk!
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iVIR segítségével

•	 Hatékony	döntések	pillanatok	alatt;

•	 Új	lehetőségekre	láthat	rá;

•	 Növelheti	cége	bevételeit;

•	 Költséget	takaríthat	meg;

•	 Mindezekkel	jelentősen	emelheti	

vállalkozása	értékét.

iVIR használatával

•	 Pontos	és gyors	információkat	kap	kézhez;

•	 Könnyen	érthető	és kezelhető	formában;

•	 Azonnali	információk	bárhonnan;

•	 Lekérdezések	gyors	megosztása;

•	 Csak	a szükséges	információkat	kapja.

Az	iVIR	Vezetői	Információs	Rendszer	teljes	körű	

és nélkülözhetetlen	hatékonyságú	rálátást	biztosít	

Ön	számára	a vállalkozása	üzleti	adataira.	Teszi	ezt	

minden	szinten,	és nem	csupán	az adott	szervezet	

elemzői,	de a döntéshozatalban	érintett	és Ön	

által	kiválasztott	összes	munkatárs	számára.

Az	egyre	gyorsuló	üzleti	versenyben	a hagyományos	

vállalati	információs	rendszerek	gyakran	már	nem	

képesek	arra,	hogy	a hatalmas	mennyiségű	vállalati	

adathalmazokból	strukturált	formában	meg	lehessen	

találni	azokat	az információkat,	melyek	a valós	

döntési	probléma	megoldásához	szükségesek.	

A cégvezetők	nehéz	helyzetben	vannak	ha	pontos,	

gyors	és konzisztens	információra	van	szükségük.

Kevesebb időt a válaszokra, 
többet a döntésekre!
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Az	iVIR	egy	hatékonyan	és könnyen	használható,	kisebb	

vállalkozások	számára	is elérhető,	az üzleti	elemzéseket	

és döntéseket	elősegítő	eszköz.	Alkalmazásával	a vállalat	

felső	vezetése,	kontrollere,	vagy	az asszisztencia	

számára	elérhetők	a döntéshozatalhoz,	elemzéshez	

és napi	operatív	munkához	szükséges,	látványosan	

megjelenített,	célratörő	információk.	Jogosultságtól	

függően	az információk	könnyedén	testreszabhatóak.

Az	Innosmart	Kft.	iVIR	csomagja	segítségével	

a vállalati	dokumentumok,	adatok,	és azok	

elemzései	minden	platformon	elérhetőek:

•	 iVIR	for	Desktop;

•	 iVIR	for	Tablet;

•	 iVIR	for	Mobile.

Az	egyes	alkalmazások	önállóan,	egymástól	

függetlenül	is használhatóak,	miközben	

az egyes	alkalmazások	adminisztrációját	egy	

helyen,	az iVIR	for	Desktopban,	felhasználó	

barát	felületen	végezhetjük	el.

•	 Interaktivitás;

•	 Vizuális	elemzés;

•	 Funkciógazdag	riportkészítés;

•	 Tetszőleges	adatbázisok	kezelése;

•	 Web	alapú	elérés;

•	 Üzleti	adatok	gyors	elemzése;

•	 Folyamatok	és problémák	felismerése;

•	 Döntéshozatal	megkönnyítése;

•	 Operatív	munka	segítése;

•	 Adatlefúrás	akár	az elemi	adatokig.
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Fókuszban	az ergonómia!

Az	iVIR	kezelése	egyszerű,	a lekérdezései	

a legkülönfélébb	szempontok	szerint	

paraméterezhetőek,	így	a felhasználó	üzleti	

kérdései	pontosan	arra	irányulhatnak,	

amire	a döntéséhez	szüksége	van.

Az	egyes	adatok	elnevezései	a rendszerben	

az adott	vállalkozás	szakmai	fogalmaira	

fordíthatók,	így	az egyszerű	felhasználóknak	

a használata	során	csak	a mindennapi,	számukra	

ismerős	üzleti	fogalmakkal	kell	találkozniuk.

Az	iVIR	a felhasználók	számára	jól	ismert	web	

böngészőkön	keresztül,	közérthető	irányítópultok	

és átlátható	kimutatások	segítségével	jeleníti	

meg	a lekérdezések	eredményeit.

Így	otthonosan	ismerős	környezetben	hajthatók	

végre	komplex	elemzések,	melyek	használata	nem	

igényel	speciális	ismereteket	—	minden	egyes	

felhasználó	képes	a saját	munkáját	hatékonyabbá	

tevő	lekérdezéseket	önkiszolgáló	módon	futtatni.

Mit nyújt az iVIR?

Látványos	vizualizáció!

Az	iVIR	grafikus	eszközei	segítségével	látványos,	

élményszerű	formában	jeleníti	meg	mindazokat	a belső	

összefüggéseket,	melyek	gyakran	a táblázatok	és listák	

nem	is képesek	bemutatni.	Ezek	a grafikus	eredmények	

különféle	szabványos	formátumokban	el is menthetőek	

és a	felhasználó	saját	dokumentumaiba	illeszthetőek.

Valós	idejű	információk!

Az	OLTP	rendszerrel	fenntartott	élő	kapcsolat	

lehetővé	teszi,	hogy	az iVIR	alkalmazások	

segítségével	bárhol	tartózkodva,	azonnal,	akár	

valós	időben	juthat	a szükséges	adatokhoz.	

Adattartalom	hiteles	forrásból!

A	különböző	felhasználók	csak	meghatározott	

jogosultság	alapján	férhetnek	hozzá	az iVIR	

tartalmakhoz,	és a	beépített	„varázslók”	segítségével	

maguk	is felépíthetnek	elemzéseket,	amelyekkel	

akár	több,	vállalaton	belüli	heterogén	adatbázist	

is elérhetnek	egyszerre.	Így	az iVIR-ben	bár	

mindenki	ugyanazokat	az alapadatokat	használja,	

de ezeket	a rendszer	az egyes	célközönségeknek	

különbözőképpen	megtekinthető	és felhasználható	

formában,	az adott	elemzési	céloknak	leginkább	

megfelelő	módon	képes	megjeleníteni.

A	szervezeti	egységek	valamennyi	tagja	ugyanazon	

hiteles	információforrásból	dolgozik,	és nem	

az adatoknak	egy	fájlba	mentett,	bizonytalan	

tartalmú	és aktualitású	helyi	másolatával.

Saját	kimutatások	pillanatok	alatt!

Az	iVIR	lehetővé	teszi	a vállalaton	belüli	„önkiszolgáló”	

döntéshozást:	segítségével	felépíthetünk	egy	olyan	

információs	közeget,	amely	a döntéstámogatást	

igénylő	lekérdezések	működtetésében	nem	

igényli	informatikai	szakemberek	jelenlétét.

Az	iVIRben	jogosultságtól	függően	bárki	

könnyedén	hozhat	létre	lekérdezéseket,	

kimutatásokat,	elemzéseket.

ö t l e t

k i v i t e l e z é s
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iKalk

Elemzésekhez	iKalk!

A	vállalkozás	elemzési	munkájában	az iVIR	

kiegészítő	eszköze	az iKalk,	amely	egy	Excel-

munkafüzet	alapú	kimutatás	készítő	program.

Az	iKalk	olyan	kiegészítő	eszköz,	amely	

hatékonyan	használható	ad-hoc	adatbázis	

alapú	lekérdezések,	tetszőleges	kimutatások	

előállítására.	Segítségével	a korábban	összeállított	

kimutatások	bármikor,	gyorsan	újrakalkulálhatók.	

Alkalmazásával	nem	csak	olyan	egyszerű	

lekérdezések	hajthatók	végre,	ahol	az adatok	

sorba/oszlopba	rendezve	uniformizáltan	jelennek	

meg,	hanem	bonyolult	űrlapszerű	kimutatások	

is készíthetők,	amelyhez	az Excel	munkafüzetének	

elemző	függvényei	is felhasználhatók.

Az	iKalk	kimutatások	az iVIR-be	

integrálhatóak,	onnan	elindíthatóak.

Felértékelődő	adatvagyon!

Az	iVIR	a már	meglévő,	működő	OLTP	rendszerekhez	

és adattárakhoz	illeszkedik,	így	a folytonosságot	

garantálva	válik	a jelenlegi,	bármilyen	üzleti,	

műszaki	vagy	egyéb	célú	alkalmazása	kiegészítő	

eszközévé.	Az Ön	vállalkozásánál	működő	információs	

rendszer	funkcionalitása	tehát	úgy	bővíthető	ki	

vele,	hogy	a működést	semennyiben	sem	zavarja	

meg,	az üzleti	folyamatokat	nem	rendezi	át.

A	vállalkozás	adatvagyona	az iVIR	

bevezetésével	felértékelődik,	hatékony	

kihasználása	mindennapi	valósággá	válik.

Automatizálás!

Nincs	többé	elfelejtett	jelentés!	

Nincs	elfelejtett	határidő!	

Nincs	a levelezési	listáról	kifelejtett,	fontos	munkatárs!

Az	iVIR	feladat	ütemezési	funkciója	segítségével	

az arra	kijelölt	elemzések	előre	programozott	

időpontban	„lefutnak”.	Az eredmények	vagy	

a vállalati	hálózat	meghatározott	helyére	

lerakja,	vagy	e-mailben	az előre	meghatározott	

személyeknek	elküldi	a rendszer.

Projekt	nélkül	startra	készen!

Az	iVIR	nem	igényel	hosszadalmas	

és költséges	bevezetési	folyamatot.

Telepítés	és rövid	adminisztrátori	oktatás	után	

azonnal	használatba	vehetők	az iVIR	kézhez	

álló	keresési	eszközei,	létrehozhatók	elemzései,	

publikálhatók	kimutatásai	és grafikonjai.	A munkát	

a továbbiakban	már	az iVIR	varázslói	segítik.
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Miért az iVIR
a legjobb megoldás?

Gyors

Az iVIR	segítségével	a lehető	leggyorsabban	

érheti	el a kívánt	adatok	lekérdezéseit,	

az adatokhoz	mindig,	minden	eszközön	

(laptop,	tablet,	mobil)	könnyedén	hozzáfér.

Egyszerű

Az iVIR-ben	a lekérdezések	egyszerűen	

érhetők	el,	egyszerűen	paraméterezhetők,	

és egyszerűen	is hozhatók	létre.

Komplett

Az iVIR	segítségével	összefüggő,	a vállalkozás	

minden	résztvevőjének	információs	igényeit	

kielégítő,	a rendszer	hatékonyságát	lényegesen	

növelő	megoldást	hozhat	létre.

További	információt	termékünkről	itt	találhat,	

de természetesen	állunk	rendelkezésére	személyesen	

is bármilyen	felmerülő	kérdés	esetén.

http://innosmartkft.hu/Portal.aspx?Site=root&Page=413&articles=249&menuID=2160&selected=2218
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