
İŞ ZEKASI (BI*)
Veriniz geleceğe ışık tutsun… İşinizi geleceğe göre planlayın…

Kurumunuzun yarınını belirleyecek kararları verirken 
en iyi iş zekası araçlarını kullanın.

*BUSINESS INTELLIGENCE



Kurumların daha hızlı ve doğru karar alabilmeleri için;

İş Zekası Çözümleri…

Verinin toplanmasını, depolanmasını...

Verinin analiz edilmesini,

Veriye yetkilendirilmiş erişim sağlanmasını,

Verinin planlanmasını ve stratejilerinin belirlenmesini,

Sonuç olarak

kritik yönetim kararlarının
kolayca alınabilmesini sağlayan araçlar bütünüdür.

İş zekası çözümlerinin kapsadığı tüm süreçler web sitemizde…

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/is-zekasi-cozumleri-bi.asp


İş Zekası Uygulamaları…

İş zekası ile tanışın

Veriyi bilgiye, bilgiyi aksiyonlara dönüştürerek doğru zamanlarda doğru 
adımlar atabilmenizi,

Bilgi paylaşımını şeffaflık içinde yürütmenizi, karmaşık finansal ve 
operasyon verilerinizin herkes tarafından anlaşılmasını, 

Daha detaylı ve anlaşılır raporlar hazırlayarak, işletme seviyesinde aynı 
araçlarla aynı dili konuşmanızı,

Verilerinizi detaylı analiz ederek, stratejik ve taktiksel kararları doğru 
verebilmenizi sağlar.

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/is-zekasi-cozumleri-bi.asp


Kurumunuzun iş zekası yeteneklerini
7 adımda geliştirin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Performans anahtarlarını (KPI) kolayca takip edebilirsiniz.
Hızlı ve doğru karar verme yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.
Anlık ve güçlü raporlama imkânına kavuşursunuz.
İşinizi anlık olarak «gerçek veriler» ışığında izleyebilirsiniz.
Zaman ve iş gücü tasarrufu sağlarsınız.
Verimli ve verimsiz iş süreçlerinizi tespit edebilirsiniz.
Farklı veri kaynaklarıyla kolaylıkla çalışabilirsiniz.

İş zekasının tüm avantajları neler? Tıklayın, öğrenin…

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/is-zekasi-cozumleri-bi.asp


İŞ ZEKASI, SORULARINIZA 
GERÇEK VERİYE DAYALI GERÇEK 
CEVAPLAR SUNAR…

En kârlı ürünümüz hangisi?
Müşterileriler hangi dönemlerde artıyor?
Çalışanlarımızın üretkenliği neye göre değişiyor?
Hangi operasyonlarımıza ağırlık vermeliyiz?

…ve daha fazla soruya yanıt bulun

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/is-zekasi-cozumleri-bi.asp


İnnova, iş zekası çözümleri için
hangi hizmetleri sunuyor?

Analiz ve değerlendirme
İş zekası çözüm tasarımı
Lisans temini/Lisans yenileme
SLA kapsamında yönetim
İmplementasyon ve entegrasyon
Kaynak/Personel kiralama
7x24 teknik ve fonksiyonel destek
Eğitim hizmetleri
Rutin bakım, sürüm yükseltme ve sorun giderme hizmetleri…

İnnova’nın sunduğu tüm hizmetleri inceleyin…

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/is-zekasi-cozumleri-bi.asp


İNNOVA’NIN DANIŞMANLIK 
VERDİĞİ İŞ ZEKASI ÜRÜNLERİ;

SAP Business Intelligence 
(BI)

ORACLE Business Intelligence 
(BI)

İnnova’nın İş Zekası Ürünleri için…

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/is-zekasi-cozumleri-bi.asp


SAP İŞ ZEKASI

SAP İş zekası çözümleriyle tanışın…

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/sap-is-zekasi.asp


SAP İŞ ZEKASI İLE;

İş süreçlerinizi en verimli şekilde yönetin

Potansiyelinizi keşfedin

Geleceğe yönelik en doğru kararları verin

SAP İş zekası çözümleriyle ilgili detaylı bilgi alın…

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/sap-is-zekasi.asp


SAP İŞ ZEKASINDA NELER VAR?

SAP Business Warehouse: 
Gerekli tüm verinin hızlı bir şekilde 
erişilebilir kalmasını sağlayan 
veritabanı sistemidir. Tüm iş 
analizi ve karar sistemlerinizin 
merkezi haline gelir.

SAP Business Planning and Consolidation:
Şirketiniz için önemli etkinlikleri otomatik ve sürekli hale getirir. Bütçe 
planlama, kurumsal planlama, geleceğe yönelik tahminlerde bulunarak size 
zaman kazandırır.

SAP Business Object: 
Elinizdeki iş zekâsı verileri için 
hazır ve özelleştirilebilir, 
raporlama, görselleştirme ve 
erişim araçları sunar.

Daha fazla bilgi

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/sap-is-zekasi.asp#Tab3-tab


SAP İŞ ZEKASI ÇÖZÜMÜYLE 
KURUMUNUZUN ELDE EDECEĞİ 
8 AVANTAJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tahminlere bel bağlamayın, kesin sonuçlar elde edin
Daha hızlı bir yanıta ulaşın
Geleceğinizi kendiniz keşfedin
Müşterilerinizin eğilimlerini fark edin
Her an her yerden değerlendirmeleri görün
Operasyonel maliyetleri fark edin
Verimliliğinizi arttırın
Yeni imkanlar keşfedin

Tüm avantajları keşfedin

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/sap-is-zekasi.asp#Tab4-tab


SAP İŞ ZEKASI NELER GETİRİR?
Veri keşfi ve görselleştirme: İstediğiniz yerde istediğiniz veriyle 
infografikler hazırlayın ve sunumlarda elinizi güçlendirin.
Gelişmiş raporlama: Çalışanlara, iş ortaklarına ve müşterilerinize en doğru 
ve hızlı şekilde görselleştirilmiş verileri sunun ve bu sayede ciddi bir katma 
değer oluşturun.
Esnek platform: Esnek yapı sayesinde tüm organizasyonunuzun karar 
mekanizmalarını iyileştirirken tepki hızınızı iyileştirin ve maliyetleri azaltın.
Yönetim arayüzleri ve iş zekâsı uygulamaları: İş zekâsı araçları ile karar 
mekanizmalarında görev alan herkes için ayrı ayrı özelleştirilmiş yönetim 
panelleri hazırlayabilirsiniz.
Mobil İş Zekâsı: Zamandan ve mekandan bağımsız olarak tüm kritik verilere 
mobil analiz uygulaması kullanılarak erişim sağlayabilirsiniz. Gerektiği anda 
karar vericilerin en doğru, güncel ve etkili analizlere ulaşmasını sağlayarak 
teknik hızı ve üretkenliği iyileştirebilirsiniz.

Daha fazlası için…

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/sap-is-zekasi.asp#Tab1-tab


ORACLE
 İŞ ZEKASI

Oracle İş zekası çözümleriyle tanışın…

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/oracle-bi.asp


ORACLE İŞ ZEKASI İLE;

Oracle BI ürünü, iş süreçlerinin göstergelerini tek kadranda 
birleştirir, raporlama ve analiz süreçlerini hızlandırır.

Dev kurumlardan KOBİ’lere kadar her tip organizasyon için ideal 
çözümleri kapsar.

Kritik ve stratejik kararların alınmasında da güvenilir bir kılavuz 
rolünü üstlenir.

Bu uygulamalar ile kararlar gerçek verilere dayanarak alınır. 

Oracle İş zekası çözümleri için detaylı bilgi…

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/oracle-bi.asp


ORACLE İŞ ZEKASI AVANTAJLARI
Güçlü raporlama sistemi: Sistem, çok farklı kaynaklardan topladığı kurum 
içi veriyi, içeriği zengin raporlara dönüştürerek, karar verme aşamasındaki 
yöneticilere kolay, anlaşılır ve sade yöntemlerle sunar.
Farklı veri kaynaklarıyla çalışma: Farklı kaynaklardaki verileri toplayarak bir 
araya getirip, iş gücü ve zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.
Kolay raporlama: Verilerin değerlendirilmesiyle ortaya konan raporlar 
istenirse grafikler, tablolar ve haritalarla oluşturulabilir.
Gerçek zamanlı takip: Scorecard uygulaması ile kurumun stratejisini tek bir 
ekranda buluşturarak tüm kurumun performans anahtarlarının kolayca takip 
edilebilmesini sağlar.
Ölçeklendirilebilir çözüm: Oracle BI One adlı ürün paketi, 5-50 kişi arasında 
çalışanı bulunan tüm işletmelerde; veriyi anlamlandırmak, yüksek kalitede 
raporlar üretmek, yöneticilerin sağlıklı ve hızlı karar almalarına yardımcı 
olmak ve iş süreçlerini iyileştirmeye destek olmak gibi konularda başarılıdır. 

Tüm avantajları için …

İŞ ZEKASI

http://www.innova.com.tr/oracle-bi.asp#Tab2-tab


İş zekası ile geleceği yönetin…

Daha detaylı bilgi için 
iş zekası sayfamızı ziyaret edin:

www.innova.com.tr/is-zekasi-cozumleri-bi.asp

Bizi arayın:
+90 212 329 73 15

Sorularınız için:
info@innova.com.tr


