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972271868

Business intelligence i analítica
PowerBI
Descripció de la solució:
Power BI és una col·lecció de serveis de programari, aplicacions i connectors que funcionen
conjuntament per convertir orígens de dades sense relació entre si en informació coherent,
interactiva i atractiva visualment. Les seves dades poden ser fulls de càlcul d'Excel o una
col·lecció de magatzems de dades híbrides locals i al núvol. Power BI permet connectar-se amb
facilitat als orígens de dades, visualitzar i descobrir el què és important i compartir-ho amb els
usuaris que es desitgin.

Segments:
•
•
•

Segment III (menys de 3 empleats)
Segment II (3-9 empleats)
Segment I (10-49 empleats)

Es garanteix el compliment dels requisits indicats per a la categoria.
•
•
•
•

Preus:

Integració de dades amb altres bases de dades: tindràs accés a altres bases de dades i
a la realització de comparacions amb les dades exposades.
Emmagatzematge de dades: disposaràs d'una capacitat d'emmagatzematge de, com a
mínim, 1 GB per usuari.
Creació de panells de dades estructurades i visuals: disposaràs de panells de dades
personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
Exportació de dades: podràs exportar dades a imatges o a documents d'Excel, creant
sinergies i compatibilitats amb diferents programes que utilitzis comunament.

Llicència: 100,80€/usuari/any
Configuració:
Segment III, des de 1.800,00 €
Segment II, des de 2.400,00 €
Segment I, des de 4.200,00 €

LAMDATA

Descripció de la solució:
LamData integra la tecnologia de Microsoft PowerBI a Sage 50. El resultat és un conjunt de
panells i quadres de comandament interactius totalment integrats amb Sage 50.
Avui en dia, vivim immersos en un món governat per volums de dades immensos, la gestió i el
control dels mateixos signifiquen un enorme avantatge competitiu per l'empresa que els
gestioni. LamData analitza les dades automàticament, estalviant temps; es tradueix en un
estalvi de costos i un augment de la productivitat de l'empresa.
LamData genera reports predefinits pels departaments de vendes, compres, financer i de
control de magatzems.

Segments:
•
•

Segment III (menys de 3 empleats)
Segment II (3-9 empleats)

Es garanteix el compliment dels requisits indicats per a la categoria.
•
•
•
•

Preus:

Integració de dades amb altres bases de dades: tindràs accés a altres bases de dades i
a la realització de comparacions amb les dades exposades.
Emmagatzematge de dades: disposaràs d'una capacitat d'emmagatzematge de, com a
mínim, 1 GB per usuari.
Creació de panells de dades estructurades i visuals: disposaràs de panells de dades
personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
Exportació de dades: podràs exportar dades a imatges o a documents d'Excel, creant
sinergies i compatibilitats amb diferents programes que utilitzis comunament.

Startpack: 299,00€
Quota anual primer usuari: 340,80€/any (inclou llicència PowerBI)
Quota anual usuaris addicionals: 210,00€/any (inclou llicència PowerBI)
Configuració:
Segment III, des de 1.800,00 €
Segment II, des de 2.400,00 €

Kiwi

Descripció de la solució:
Amb KIWI la teva empresa tindrà el control de les decisions estratègiques basades en dades
del que passa al nostre negoci. Es tracta d'un paquet de Business Intelligence adaptat a les
Pimes i integrat al 100% a Sage 200.
Els seus panells predefinits, la seva connexió amb centenars d'orígens de dades, la seva
capacitat de transformar-los en panells i informes dinàmics així com la facilitat d'ús que
permet no dependre del departament de TI, el converteixen en l'alternativa ideal.
La solució inclou les llicències per un any, la posada en funcionament i la formació.

Segments:
•
•

Segment II (3-9 empleats)
Segment I (10-49 empleats)

Es garanteix el compliment dels requisits indicats per a la categoria.
•
•
•
•

Preus:

Integració de dades amb altres bases de dades: tindràs accés a altres bases de dades i
a la realització de comparacions amb les dades exposades.
Emmagatzematge de dades: disposaràs d'una capacitat d'emmagatzematge de, com a
mínim, 1 GB per usuari.
Creació de panells de dades estructurades i visuals: disposaràs de panells de dades
personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
Exportació de dades: podràs exportar dades a imatges o a documents d'Excel, creant
sinergies i compatibilitats amb diferents programes que utilitzis comunament.

Startpack: 1.980,00€
Quota anual 3 usuaris: 1.320,00€ (inclou llicències de PowerBI)
Quota anual 10 usuaris: 1.758,00€ (inclou llicències de PowerBI)
Configuració:
Segment II, des de 2.400,00 €
Segment I, des de 4.200,00 €

