Microsoft
Power BI
pilotszolgáltatás

Sok vállalat szembesül azzal a problémával, hogy a rendelkezésére álló
adatvagyont nem képes kellő hatékonysággal felhasználni a vezetői
döntések vagy a napi működés támogatásához. A rendelkezésre álló
eszközök segítségével az üzleti igények kielégítése sokszor túl sok időt
vesz igénybe. Erre tud megoldást kínálni a T-Systems által nyújtott Microsoft Power BI pilotlehetőség, amelynek kapcsán az ajánlatkérő a saját
adatain képes első kézből tapasztalni egy modern üzleti intelligencia (BI)
eszköz adta funkcionalitás előnyeit.
A szolgáltatás felhőalapon, valamint on-premise változatban is elérhető.
A T-Systemsben felhalmozott tanácsadói és megvalósítói BI-projekt
tapasztalat az ajánlatkérő segítségére lehet abban, hogy a legmegfelelőbb megoldás készüljön el számára. Különböző iparágakban szerzett
szerteágazó tapasztalataink segítségével üzleti és technológiai kérdésekben csapatunk képes segíteni a döntéstámogatási és operatív folyamatokat a piacon elérhető legfrissebb technológiákkal.

A Microsoft Power BI egy piacvezető adatkiaknázó eszköz, amelynek használatával a következő funkciók válnak elérhetővé a vállalat
felhasználói számára:
 a vállalati adatvagyon kiaknázása egy modern üzletiintelligencia-eszköz segítségével,
 az adatok mögötti összefüggések felfedezésének lehetősége,
 ad hoc riportok, valamint vállalati dashboardok készítése,
 több heterogén adatforrásból való egyszerű riportkészítés,
 többszintű, mély jogosultságkezelési beállítások,
 intuitív, egyszerű adatelemzési lehetőségek,
 felhőszolgáltatás keretében, valamint on-premise változatban is
elérhető,
 Windows, iOS és Android rendszerek támogatásával bárhol,
bármikor, mobil eszközről elérhető elemzések.

A pilotszolgáltatás tartalma
 A pilot üzleti terjedelmének definiálása.
 On-premise vagy cloud környezetben a Microsoft Power BI
szerverkörnyezet telepítése, konfigurációja.
 Az üzleti terjedelem tisztázását követően a szükséges adatkörök
felmérése, majd a riportingtémát kiszolgáló adatmodell tervezése.
 Az adatmodellterv alapján a szükséges adattranszformációk
fejlesztése.
 Az üzleti igényeket kielégítő interaktív dashboardfelület, amely az
ajánlatkérővel közös iterációk mentén nyeri el végleges formáját.
 Az elkészült pilot alkalmazás publikálása az ügyfél részére, majd
a kívánt felhasználók számára az előzetesen definiált jogosultsági szintek mentén történő publikálása.

A pilotszolgáltatás nem tartalmazza
 a teljes körű, éles üzembe állítást,
 az üzemeltetést,
 a fejlesztői oktatást.
A díjszabás a pilot terjedelme alapján egyedileg kerül meghatá
rozásra. A szolgáltatás nem tartalmazza a szükséges licencköltségeket.

Opcionális szolgáltatások
A pilot befejezését követően az alábbi opcionális szolgáltatások
mentén van lehetőség a pilotprojektből egy végleges, teljes körű
alkalmazás készítésére:
 Microsoft Power BI pilot alkalmazás továbbfejlesztése és éles
üzembe helyezése,
 fejlesztői oktatás,
 tanácsadói segítség biztosítása.
A pilot befejezésével lehetőség van arra, hogy az elkészült pilot
alkalmazást továbbfejlesszük egy definiált scope mentén.
Lehetőség van fejlesztői oktatás megrendelésére, amelynek keretében megosztjuk az ajánlatkérővel a fejlesztési irányelveket és
módszereket. Ennek kapcsán elkezdődhet egy belső kompetencia
kiépítése, amelyben tanácsadói és fejlesztői minőségben a továbbiakban is tudjuk segíteni az ajánlatkérőt.

További információkért forduljon szakértőinkhez a cloudsolutions@t-systems.hu e-mail-címen!

