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ARBES Reporting
Řešení ARBES Reporting je moderní webová aplikace, která obsahuje intuitivní uživatelské rozhraní integrující hlavní reportingové
a analytické funkce (ad-hoc analýzy, dashboardy – panely reportů a personalizované reporty). Řešení zprostředkovává okamžitý přehled hospodářského výsledku, přehled pohledávek po splatnosti, cash-flow, plnění plánu proti očekávání či jiných ukazatelů vztahujících
se k produktům či zákazníkům, včetně rychlé analýzy a zhodnocení v podobě grafů, indikátorů a trendových křivek.
Řešení ARBES Reporting je postaveno na datové integraci různorodých systémů (včetně souborů XLS, XML, CSV apod.) do úrovně jednotného datového úložiště (datového skladu) a následné prezentaci dat v prostředí reportingového a analytického nástroje. Pro účely
zajištění datových přenosů a transformací je využit nástroj ARBES ETL, který zajišťuje zpracování dat do podoby vhodné pro následnou
analýzu a přípravu reportingových výstupů. Základními funkcemi produktu jsou ad-hoc analýzy (umožňují analýzu dat v řádu sekund),
interaktivní dashboardy a personalizované výstupy (např. upomínky, finanční reporty, stavy zásob atp.), které je možné rozesílat na
email příjemce.
ARBES Reporting přináší na trh unikátní reportingový systém (vybudovaný na nejmodernějších technologiích - Java, JavaScript, CSS),
který je snadno integrovatelný s dalšími podnikovými systémy a portálovými řešeními (např. ARBES Portál, Liferay atp.). Řešení vychází
z know-how získaného během 20 let působení společnosti na trhu, stejně jako z technologií, které společnost ARBES Technologies léta
používá při implementaci bankovních, finančních a portálových řešení. S ohledem na tyto znalosti nabízíme univerzální reportingové
řešení, které je určeno zákazníkům napříč všemi sektory (od finančních, bankovních, výrobních až po zdravotnické instituce) s aktuální
potřebou řešit reportingové a analytické procesy.

KDY IMPLEMENTOVAT ŘEŠENÍ ARBES REPORTING?
• Současná příprava reportů probíhá manuálně a spotřebovává
značné personální zdroje

reportů (reporty z jednoho systému obsahují různé hodnoty
ukazatelů)

• Současná příprava reportů vyžaduje znalosti programování, datového modelování a hlubší znalosti tabulkového procesoru

• Definice ukazatelů reportů není známa (definice vznikla tzv.
„historicky“)

• Proces zpracování dat není standardizován (jasně popsán) což
vede k chybám v reportech
• Reporty jsou distribuovány (nejčastěji emailem) v podobě XLS
souborů a jsou dostupné pouze na vyžádání
• Proces přípravy reportů (od zadání po dodávku) přesahuje 1 den
• Existuje nejednotná terminologie v pojmenování a obsahu

VÝHODY PRO KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA
• Atraktivní a intuitivní webové prostředí (uživatel si vytvoří report sám)
• Dlouhodobě podporovaná a rozvíjená platforma optimalizovaná
také pro mobilní zařízení (Apple, iOS, Android, Windows Phone)
• Okamžitý (online) přístup k reportům odkudkoliv (není potřeba
čekat na vyřešení požadavku u IT oddělení)
• Automatizované zpracování dat (minimalizace chyb a redukce
manuální přípravy reportů)

Architektura řešení ARBES Reporting
XML apod.) - doplnění dat neevidovaných v systému (např. finanční plán, korekce apod.)
• Kompletní pokrytí bezpečnosti (aplikace, reporty, data)
• Snadná integrace s dalšími systémy a portálovými řešeními

• Pokrytí hlavních reportingových procesů (ad-hoc analýzy,
dashboardy, publikované sestavy)

• Sjednocení názvosloví (jeden datový zdroj = jedna verze pravdy)

• Možnost napojení na více datových zdrojů (včetně XLS, CSV,

• Dodávka řešení v řádech dnů/týdnů

• Minimální pořizovací a provozní náklady
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PŘEHLED PODPOROVANÝCH FUNKCÍ
• Webové uživatelské rozhraní (mobilní přístup – tablety/mobily)
• Tvorba ad-hoc analýz (jednoduchým přetahováním atributů
myší)

Ukázka interaktivních
dashboardů
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• Tvorba interaktivních dashboardů (skupin reportů uspořádaných na jedné přehledné stránce)
• Tvorba personalizovaných reportů (např. upomínek, finančních/obchodních a jiných reportů)
• Centrální správa uživatelů (možnost napojení na LDAP a Active
Directory podniku)
• Centrální správa reportů (report katalog) s možností sdílení
reportů
• Centrální správa naplánovaných úloh

POSTUP ZAVEDENÍ ARBES REPORTING
• Definice reportingových výstupů (struktura, perioda plnění,
kanál atd.)

• Centrální správa pluginů

• Upřesnění požadovaných reportingových výstupů (ad-hoc
analýzy, dashboardy, reporty)
Společnost ARBES Technologies působí na trhu již více než 20 let a disponuje bohatými zkušenostmi, které získala v mnoha implementačních projektech ve finančním, bankovním, výrobním a zdravotnickém
sektoru. Odborníci společnosti jsou primárně zaměřeni na plnění stanovených cílů a dodání přidané hodnoty. Součástí jejich služeb není
jen dodání systému, ale též pomoc při optimalizaci interních reportingových procesů, návrh a implementace reportingové koncepce
podniku a v neposlední řadě podpora klientů při následném provozu.

• Příprava report katalogu (ID, vlastník, definice ukazatelů/dimenzí, popis atd.)
• Definice koncových uživatelů a odpovědností
• Definice etap zavádění a jejich obsahu
• Implementace (příprava datových struktur, OLAP modelu,
implementace reportů, testování a nasazení)
• Provoz

Ukázka ad-hoc analýzy ARBES Reporting
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