RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA
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SITÄ SAA MITÄ MITTAA
Vanha viisaus pitää paikkansa. Olemme havainneet, että yritysten
eräs haastavimpia tehtäviä lienee määritellä ne arvot, joita halutaan
mitata ja joiden mittaamisella voidaan tehdä oikeita päätelmiä.
Käytännön tasolla haasteellista on se, että tietoa tulee niin monesta
lähteestä. Aina ei myöskään tiedetä, minkä tietojen kerääminen on
oleellista. Usein tietojen analysoimiseen kuluu myös merkittävä
määrä aikaa kuukausitasolla.

Lue seuraavalta sivulta viisi vinkkiämme
sujuvampaan analytiikkaan!
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OIKEAT TIEDOT TALTEEN- VIISI VINKKIÄ
1. Tavoitteiden määrittely Liiketoimintakohtaisten tavoitteiden määritteleminen parantaa koko organisaation
keskittymisen oikeisiin asioihin. Mitkä ovat keskeiset liiketoiminta-alueenne, ja mitä tavoitteita yrityksessä on
asetettu tulevaisuudelle?
2. Seuranta kuntoon Kun liiketoimintakohtaiset tavoitteet on määritelty, voidaan säännöllisellä seurannalla
varmistua siitä, että suunta pysyy oikeana. Miten te olette hoitaneet valittujen arvojen seurannan fokuksen
pitämiseksi?
3. Pullonkaulojen määritteleminen Möröt elävät pimeässä ja liian moni sortuu arvailemaan tukosten
juurisyitä. On hyvä tunnistaa mitkä asiat aiheuttavat pullonkauloja - mistä syystä ja mitä niille voidaan tehdä.
Miten teillä tunnistetaan asiat, jotka vaativat korjausta?
4. Ennakointi On tärkeää kerätä tietoa paitsi menneestä ajasta, niin myös siitä, mitä toimialalla ja
markkinoilla tapahtuu yleisellä tasolla. Ennakointi parantaa mahdollisuuksia reagoida sekä tavanomaisiin että
yllättäviin käänteisiin. Miten teillä seurataan trendejä ja signaaleja?
5. Työkalujen päivittäminen Tiedon keräämisen tulisi olla helppoa ja nopeaa, ja datan reaaliaikaista. Niin.
Helppoa, nopeaa ja reaaliaikaista. Varmista, että hyödynnätte digitaalisia mahdollisuuksia paremman
resursoinnin ja luotettavampien tulosten saavuttamiseksi.
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MITÄ TEILLÄ HALUTAAN SAAVUTTAA?
SolaSys Oy on auttanut satoja yrityksiä selkeyttämään
liiketoimintaansa Qlikin avulla.
Sovi kanssamme maksuton Qlik-demopalaveri. Demon voit
varata täältä.
Demossa saat:
- Oppia Qlikin keskeiset toiminnallisuudet.
- Kokea Qlikin assosiatiivisen mallin edut vs. perinteinen
raportointijärjestelmä.
- Näkemyksen siitä, mitä tietoja yrityksessä kannattaa seurata.
Lisäksi kuulet yhden uuden asian Qlikistä.
Ole nopea, parhaat ajat viedään ensimmäisenä!
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MIKÄ ON SOLASYS OY?
• Vuonna 2002 perustettu ohjelmistotalo, joka tarjoaa ERP-hankkeet
sekä raportoinnin ja analytiikan ratkaisut. Pääpalvelumme ovat tuki
ja ylläpito, koulutukset sekä projektinjohtaminen.
• Olemme toimineet raportoinnin ja analytiikan parissa pitkään, ja
tarjonneet ratkaisuja yhtenä Suomen pitkäaikaisimpana Qlikkumppanina.
• Tarjoamme sekä heti valmiit että räätälöidyt ratkaisut muun
muassa tukkukaupan, valmistavan teollisuuden, logistiikan ja
palveluiden toimialoilta.
• Asiakastyytyväisyytemme takana on pitkäaikainen kokemus ja
osaaminen sekä nopeus reagoida asiakkaan tarpeeisiin.
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