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05Sales

Analytics

Segments:
- Segment III (0-3 treballadors)
- Segment II (3-9 treballadors)
- Segment I (10-50 treballadors)
Categoria: V - Business Intelligence i
Analítica

Descripció de la solució:
Aquesta solució inclou un nombre d'hores de parametrització per a la
definició de les particularitats dels processos d'anàlisi i per a la càrrega de
dades (ETL).
En funció del segment a què pertanyi l'empresa es determinen les hores a
realitzar per a la parametrització:
- Segment I (10 – menys de 50 empleats): 65 hores de parametrització.
- Segment II (3-menys de 10 empleats): 35 hores de parametrització.
- Segment III (0-menys de 3 empleats): 25 hores de parametrització.
Aquest procés és essencial per a la posterior implantació. Les funcionalitats
que cobreixen la solució són:
Integració de dades amb altres bases de dades: anàlisi de dades,
sense importar on siguin, des de més de 250 fonts de dades.
Connexió a dades provinents de fitxers, fonts, URL de llocs web, bases
de dades, aplicacions empresarials, etc….
Anàlisi visual: Reorganització i anàlisi de dades visualment amb
diverses eines de visualització que permeten realitzar panells i kpi's
personalitzats amb una gran varietat de ginys i gràfics.
Emmagatzematge de dades: la solució permet emmagatzemar
dades en funció del pla escollit des del pla gratuït (2 usuaris, 10.000
files).
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Preparació i gestió de les dades: Identificació dels tipus de dades
automàticament. Obtenció de suggeriments per unir-se a conjunts
de dades. Creació de tipus de dades personalitzades per identificar i
corregir dades no vàlides. Netegeu i filtre de dades amb
suggeriments intel·ligents millorant la qualitat de les dades
eliminant duplicats i entrades no vàlides. Formateig i canvi de dades
sense necessitat de codificació. Enriquiment de les dades amb
transformacions
impulsades
per
intel·ligència
artificial
i
aprenentatge automàtic. Administració de conjunts de dades per
categories, etiquetes personalitzades, qualitat de dades, preparació
de dades.
Anàlisi col·laborativa
Narració de dades
App nativa IOS/Android que permeten la total mobilitat de la solució
Exportació de dades a imatges o documents d'Excel (entre d'altres),
creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d'ús
comú per als usuaris.
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Preu de la solució:
Tots els plans són “de pagament fix” en funció dels usuaris i quantitat de
files a tractar. A continuació, es detallen els quatre plans:
BASIC
€

ESTÀNDARD

24

/mes amb facturació
anual

48

€

/mes amb facturació
anual

PREMIUM
€

115

/mes amb facturació
anual

EMPRESA
€

455

/mes amb facturació
anual

2 usuaris

5 usuaris

15 usuaris

50 usuaris

0,5 milions de files

1 milió de files

5 milions de files

50 milions de files

Gratuït +

Bàsic +

Estàndard +

Premium +

Panells i informes
il·limitats

SincroniTzació de
dades per hora

Preparació de dades
avançada

Rendiment cinc
vegades millor

Més de 250
connectors de dades

Alertes de dades

Informació de Zia

1 portal d’anàlisis

Instantànies de
dades

Enllaços privats

Assistència a través
de xat en viu

Sincronització diària
Pregunti-li a Zia
Presentació
Connexió en viu
Registres d'accés

Presentació
avançada
Comptabilitat amb
grups
Funcions
d’administrador
Còpia de seguretat
de dades

Complements del
portal d’anàlisis
Redisseny de
logotipo
Registre d’activitats
Complement
d’assistència

Registres d’accés
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