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BI مشخصات و ویژگی هاي سیستم هوش تجاري

ویژگی ها و قابلیت هاي فنی سیستم05
Features and technical capabilities
of the system06ویژگی ها و قابلیت هاي کارکردي سیستم

Features and Functionalities of 
the System

 اندازه گیري بهره وري و اثربخشی فرآیندها در سازمان

 فراهم آوردن امکان تحلیل و پایش همه جانبه فعالیت هاي سازمان شـناسـایی نقاط 

ضعف و قوت سازمان

 در اختیار قراردادن اطالعات مناسب در زمان مناسب و با سرعت مناسب

 تقویت کردن فرآیندهاي سودآور سازمان و حذف فرآیندهاي بدون توجیه اقتصادي

 توانایی تصمیم گیري آگاهانه تر بر اساس اطالعات کسب و کار جمع آوري شده

 برخورداري از داشبوردهاي تعاملی همراه با راهنماي فارسی

 ذخیره زمان در ایجاد گزارش هاي سازمانی

 نظارت بر عملکرد کل سازمان و واحدها

 تجمیع اطالعات منابع بیرونی و تحلیل فضاي خارجی با توجه به اطالعات عملکردي 

درکنار اطالعات بیرونی

 نمایش وضعیت کل سازمان در یک نگاه

 براي هولدینگ ها امکان تعریف مدیریت اطالعات پایه سازمانی

 بارگذاري حجم باالیی از اطالعات با سرعت زیاد بر روي سخت افزارهاي متداول

 اتصال به منابع دادهاي مختلف

 امکان تغییر ویژگی هاي مختلف گزارش ها اعم از سـایز، گروه، رنگ، قالب، نوع نمودار، 

اطالعات هر بعد و… 

 تولید صفحات داشبورد و گزارش ها به تعداد نا محدود

 امکان گــــرفتن خــــروجــــی گــــزارش در فــــرمت هاي مختلف در مجموعه 

XML ،csv،TML،pdf،Office و غیره

 قابلیت تنظیم هشدارها و  Notificationها در ابزارهاي ارتباطی مختلف

Template-based انتشاراپلیکیشن بر پایه 

 امکان زمانبندي خودکار سامانه براي ارسال گزارش احصاء شده یا آخرین رخدادها به 

آدرس ایمیل کاربران 

 امکان دسـترسـی در هر مکان و هر زمان به گزارش ها و داشــبوردها با محیط کاربري 

IOS تحت وب و اپلیکیشن موبایل اندورید و

 امکان تعریف توضـــیحات تکمیلی در مورد ویژگی وکاربرد هرگزارش یا شـــاخص و 

نمایش آن در داشبوردهاي مدیریتی

 امکان ثبت الگ از عملیات کاربران

 امکان تعریف شروط و قواعد نمایشی با قابلیت ذخیره سازي

 قدرت پردازش باال و  انعطاف پذیري

 نمودارهاي پیشرفته

 مدیریت کاربران و تعیین سطوح دسترسی

 طراحی تم و قالب هاي متنوع

 داشبورد و محیط کار مجزا براي هر شخص براساس چارت سازمانی و تعریف وظایف

 نمایش تعاملی و غنی با صفحه نمایش هاي بصري و تعاملی غنی از داده ها

 رسیدن از KPI ها به گزارش ها و نمایش هاي تجزیه و تحلیل

 BIبعنوان منبع اطالعاتی در Excel امکان آپلود و بارگذاري فایل هاي

Business 
Intelligence

سامانه هوش تجاري

www.pajuheshco.com

info@pajuheshco.com
+98 21 22255213
+98 21 95119700

تهـــران، بلوار میـــرداماد، 
 ( خیابان مصــــــدق (نفت
شمالی، کوچه چهارم، پالك 

8، ساختمان کوثر

07 مشتریان
صندوق ذخیره فرهنگیان

پژوهش و نوآوري صنایع آموزشی

سرمایه گذاري فرهنگیان

سرمایه گذاري اقتصاد و رفاه فرهنگیان

صنایع آموزشی

لیزینگ

ساختمانی معلم

پترو فرهنگ



معرفی01
About

   هوش تجاري، به مجموعه اي از فناوري ها و فـــرایندهایـــی اطالق 
می شود که به افراد در تمام سطوح سازمان، اجازه دسـترسـی و تحلیل 
. به عبارت دیگـر، هوش تجاري تالش خواهد کــرد با  داده را مـی دهد
استفاده از منابع اطالعاتی سازمان، نسبت به تهیه یک تصـویر بزر گ از 
کسب و کار اقدام کند و به مدیر بینش صحیحی از کسـب و کار خود را 
. در واقع مجموعه اي از تکنیک ها و ابزارها اسـت که داده هاي  اعطا کند
خام رو با هدف تحلـیل تجاري به اطالعات معـنادار و مفــید تــبدیل 

.می کند
هوش تجاري شـــرکت پژوهش این قابلیت را دارد که مقدار زیادي  از 
داده هاي ســـاختارنایافته خام و اولیه را بررســــی کنند تا به تحلیل، 

تشخیص، توسعه و ایجاد فرصت هاي بزرگ تجاري کمک کند. 
مدیران ارشـد ســازمانی عمدتا با نبود و یا کمبود شــدید گزارش ها و 
تحلیل ها در زمان بسیار کوتاه و آنالین و با داده هاي صحیح مواجه اند و 
دوسـت دارند تحلیل هاي درسـت، در کمترین زمان ممکن از سـازمان 
خود داشته باشند، جمع آوري اطالعات از بخش هاي مختلف سـازمان 
کار زمانبر و طاقت فرسایی اسـت و عمدتا آنالین بودن این اطالعات در 

واحد زمان در شرایط عادي تقریبا غیرممکن است.
هوش تجاري شرکت پژوهش تمامی اطالعات اختصاصی سازمان را در 
زمان دلخواه به صـورت آنالین در اختیار مدیران ارشـد ســازمان قرار 
می دهد تا آن ها را در راستاي کســـب سهم بیشـــتر از بازار و افزایش 

سودآوري و مدیریت هر چه بهتر سازمان یاري نماید.

مخاطبین محصول
Product Contacts02

تمامی شرکت ها، سازمان ها، وزارتخانه ها، موسســــــــات، کارخانجات، 
دانشگاه ها و هر تشـکیالتی که به نوعی با اطالعات و داده ها سروکار داشته 
باشند اعم از اینکه این اطالعات مربوط به مشــــتریان، مخاطبین، تامین 
کنندگان، کاالها، اطالعات مالی و هر نوع اطالعات دیگري باشد می توانند 
از سیســـتم هوش تجاري پژوهش جهت اشراف بهتر بر وضعیت سازمان 

خود استفاده نمایند.

خدمــات ما
Our Services03

خدمات ارائه شده توسط شرکت پژوهش و نوآوري صنایع آموزشی به 
مشتریان ارجمند:

راهکار هوش تجاري
Business intelligence solution04

راهکار هوش تجاري پژوهش در قالب خدمات زیر ارائه میگردد:

تحلیل وضعیت موجود و شناسایی شاخص هاي
کلیدي عملکرد کسب و کار

تحلیل نیازمندي ها و زیرساخت هاي سخت افزار 
و نرم افزاري کسب وکار

مشاوره راهکار هوش

تجاري پژوهش

 اجراي راهکارهوش

تجاري پژوهش

 طراحی و پیاده سازي

انبار داده

 پشتیبانی از 

هوش تجاري

 پشتیبانی از 

انبار داده

تحلیل هاي

داده کاوي

تحلیل و پاالیش داده هاي موجود

ETL طراحی و پیاده سازي انبار داده و

طراحی و پیاده سازي برنامه کاربردي هوش تجاري

آموزش به کاربران جهت استفاده از امکانات برنامه
کاربردي هوش تجاري

نصب، استقرار و راه اندازي راهکار هوش تجاري
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