
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bi4dynamics.com 

 Andmeladu ja ärianalüüs 
 

Microsoft Dynamics 365 majandustarkvaradele  

Üle 1000 kliendi kasutavad BI4Dynamicsi automatiseeritud andmeladu ja kiiret äriteavet. Lahendus pakub 

väljundina Power BI ja Exceli põhist aruandlus sellistele Microsofti majandustarkvaradele nagu  

Dynamics NAV, 365 Business Central, AX ja 365 F&O. 

BI4Dynamics suudab tervikliku ärianalüüsi lahenduse pakkuda mõne päevaga, olenemata teie ettevõtte 

suurusest, tööstusharust või keerukusest. BI4Dynamics toetab kõiki Microsoft Dynamicsi versioone ja juurutusi 

nii pilves kui ka teie ettevõtte taristus. 

 

Parim spetsiaalselt Microsoft 

Dynamics jaoks välja töötatud 

BI-lahendus 

Paindlikkus, mis võimaldab 

meeskonnal andmete ja otsuste üle 

kontrolli omada. 

Ärianalüüsi terviklahendus on 

kasutamiseks valmis alates esimesest 

juurutamise päevast. 

Pärast BI4Dynamicsi käivitamist on teil juurdepääs enam kui 2000 BI-

väljale (KPI-d), millele saab hõlpsasti ligi eelnevalt määratletud Power 

BI või Exceli andmelaudade abil. 

Lahendus, mitte projekt 

Power BI raportid ja andmelaud 

Võimalus kasutada nii arvutis kui ka mobiilis 150-t Power BI andmelauda, 

mis on teie Dynamicsi ERP-lahenduses kasutamiseks valmis. 

 

Exceli aruanded 

BI4Dynamics pakub Microsoft Exceli valmis tehtud aruandeid. Need 

on kasulikud operatiivülesannete täitmiseks ja olukordades, kus 

soovite saada üksikasjadest kiiret ülevaadet.  

Kõikidele ärivaldkondade analüüs 

BI4Dynamics pakub valdkonna parimaid mooduleid, mis aitavad 

analüüsida kogu teie äri: müüki, nõudeid, finantsi, varusid, oste, 

võlgu, tootmist, jaemüüki, projekte, teenuseid ja palju muud! 



 

  

 

 

 

 

 

  

Andmelao ja aruannete automatiseerimine 

BI4Dynamics välistab vajaduse Dynamicsis kohandatud aruannete 

väljatöötamiseks või Power BI-s modelleerimiseks. Andmelao, 

analüütilise mudeli ja projekti dokumentatsiooni genereerimine 

toimub automaatselt, ilma ühtegi koodirida kasutamata. 

Viisardipõhine seadistamine ja kohandamine 

Looge ja kohandage oma BI-lahendus BI4Dynamics Wizardi abil viie 

sammuga. Vajaduse korral saab siduda nii ise kohandatud kui ka  

automaatset SQL-koodi. 

Integratsioon mitme andmeallikaga 

Liidestamine mis tahes andmeallikaga alates Dynamics NAV 4-st kuni 

Business Centrali uuemate versioonideni ning AX 2009-st kuni Finance 

and Operationini.  

Mitu ettevõtet ja valuutat 

BI4Dynamics toetab mitme ettevõtte lisamist ühte andmelattu. Nii 

saate igas ettevõttes või grupis kuni 20 globaalset dimensiooni.  

itera.ee   bi365.ee 

VÄLINE ANDMEALLIKAS  

DYNAMICS ERP  

2000 + KPI´d  

ANDMELADU  

150+ ANDMELAUDA  

DESKTOP, www ja MOBIILINÄIDIKUD  

https://www.itera.ee/en/

