
هوش تجاری، به  مجموعه  ای از فناوری  ها و فرآیندهایی اطالق می شود که به افراد در تمام سطوح سازمان، اجازه دسترسی و 
تحلیل داده را می دهد. به عبارت دیگر، هوش تجاری تالش خواهد کرد با استفاده از منابع اطالعاتی سازمان، نسبت به تهیه یک 
تصویر بزرگ از کسب  و کار اقدام کند و به مدیر، بینش صحیحی از کسب  و  کار خود را اعطا کند. در واقع مجموعه ای از تکنیک ها 

و ابزارها می باشد که داده های خام را با هدف تحلیل تجاری به اطالعات معنادار و مفید تبدیل می کند.

هوش تجاری شرکت پژوهش این قابلیت را دارد که مقدار زیادی  از داده های ساختارنایافته خام و اولیه را بررسی کند تا به تحلیل، 
تشخیص، توسعه و ایجاد فرصت های بزرگ تجاری کمک کند. 

هوش تجاری شرکت پژوهش تمامی اطالعات اختصاصی سازمان را در زمان دلخواه به صورت آنالین در اختیار مدیران ارشد سازمان  
قرار می دهد تا آن ها را در راستای کسب سهم بیشتر از بازار و افزایش سودآوری و مدیریت هر چه بهتر سازمان یاری نماید.

تمامی شرکت ها، سازمان ها، وزارتخانه ها، مؤسسات، کارخانجات، دانشگاه ها 
و هر تشکیالتی که به نوعی با اطالعات و داده ها سروکار داشته باشند اعم 
تامین کنندگان،  مخاطبین،  مشتریان،  به  مربوط  اطالعات  این  اینکه  از 
کاالها، اطالعات مالی و هر نوع اطالعات دیگری باشد می توانند از سیستم 
استفاده  خود  سازمان  وضعیت  بر  بهتر  اشراف  پژوهش جهت  تجاری  هوش 
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تحلیل وضعیت موجود و شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کار 

راهکار هوش تجاری پژوهش در قالب خدمات زیر ارائه می گردد

تحلیل نیازمندی ها و زیرساخت های سخت افزار و نرم افزاری کسب وکار 

تحلیل و پاالیش داده های موجود 

طراحی و پیاده سازی انبار داده و 

طراحی و پیاده سازی برنامه کاربردی هوش تجاری 

آموزش به کاربران جهت استفاده از امکانات برنامه کاربردی هوش تجاری 

نصب، استقرار و راه اندازی راهکار هوش تجاری 

برخی از ویژگی ها و قابلیت های کارکردی سیستم

سازمان  در  فرآیندها  اثربخشی  و  بهره وری  اندازه گیری 

               فراهم آوردن امکان تحلیل و پایش همه جانبه فعالیت های 
سازمان

سازمان  قوت  و  ضعف  نقاط  شناسایی 

بهبود گردش اطالعات مدیریتی در سازمان 

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

                     تقویت کردن فرآیندهای سودآور سازمان و حذف فرآیندهای 
بدون توجیه اقتصادی

 توانایی تصمیم گیری آگاهانه تر براساس اطالعات کسب و کار 
جمع آوری شده

برخورداری از داشبوردهای تعاملی همراه با راهنمای فارسی

ذخیره زمان در ایجاد گزارش های سازمانی 

واحدها  و  بر عملکرد کل سازمان  نظارت 

 تجمیع اطالعات منابع بیرونی و تحلیل فضای خارجی با 
بیرونی اطالعات  درکنار  عملکردی  اطالعات  به  توجه 

نگاه  در یک  نمایش وضعیت کل سازمان 

گزارش ها  روی  تعریف سطوح دسترسی مختلف  امکان 
امنیت  تٌامین کامل  و 

امکان تغییر زاویه دید در گزارش های سه بعدی 

 امکان تعریف مدیریت اطالعات پایه سازمانی
برای هولدینگ ها 

نوع داشبورد مختلف  نمایش چندین   امکان 
سازمان نیازهای  با  متناسب 

)عقربه ای،  شاخص  هر  گرافیکی  نمای  انتخاب               قابلیت 
و نموداری 

 قابلیت تعریف نحوه نمایش داده ها بصورت روزانه، هفتگی،
ماهانه، فصلی و ساالنه

 امکان شکستن هر نمودار به چند زیرنمودار                                 
و تهیه گزارش های با تفکیک های تعریف شده

 مجزا جهت اطالعاتی  بانک  ایجاد   امکان 
شاخص های عملکردی جدید

تحلیل وضعیت 
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مشاوره راهکار هوش تجاری پژوهش

   اجرای راهکارهوش تجاری

  طراحی و پیاده سازی انبار داده

  پشتیبانی از هوش تجاری

  پشتیبانی از انبارداده

  تحلیل های داده کاوی
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برخی از ویژگی ها و قابلیت های فنی سیستم

بارگذاری حجم باالیی از اطالعات با سرعت زیاد 
برروی سخت افزارهای متداول 

از   امکان تغییر ویژگی های مختلف گزارش ها اعم 
 سایز،گروه،رنگ،قالب،نوع نمودار،اطالعات هربعد و

تولید صفحات داشبورد و گزارش ها به تعداد نا محدود 

امکان دسترسی در هر مکان و هر زمان به گزارش ها 
و داشبوردها با محیط کاربری تحت وب و اپلیکیشن

موبایل اندروید و 

قابلیت  با  نمایشی  قواعد  و  تعریف شروط   امکان 
ذخیره سازی

توانایی پردازش حجم وسیع اطالعات در کسری از ثانیه 

تجمیع داده ها جهت تجزیه و تحلیل انواع فرمت های 
اطالعاتی 

داشبورد با طراحی                      و بدون نیاز به نوشتن سه روش پیمایش داده ها 
پرسش پایگاه داده  

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

 رسیدن از        ها به گزارش های زمینه ای و نمایش های
تجزیه و تحلیل 

 امکان آپلود و بارگذاری فایل های          به عنوان منبع 
 اطالعاتی در

مدیریت کاربران و تعیین سطوح دسترسی 

اتصال به منابع داده ای مختلف 

ایجاد داشبوردهای کامال تعاملی 

امکان جستجو و گروه بندی گزارش ها 
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کارشناسان ما در زمینه تحلیل، طراحی و پیاده سازی راهکار نرم افزاری هوش تجاری، همچنین طراحی و پیاده سازی انبار داده و 
تحلیل های داده کاوی تخصص دارند. کارشناسان ما در راستای بهره مندی از تخصص خود در استفاده از ابزارهای هوش تجاری و  

انبار داده اوراکل و مایکروسافت تبحر و تخصص های الزم و کافی را دارند.
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