BIRDS Battle Card
Plug-and-Play data analysis
Alle essentiële rapporten vanuit Microsoft Dynamics ERP zijn direct
beschikbaar in Power BI. Het bouwen van een datawarehouse op maat
vereist veel expertise in een specifiek onderwerp. BIRDS is echter binnen
enkele dagen operationeel. Dit maakt uw BI-propositie sterker en de
implementatie eenvoudiger. Standaardrapportages die BIRDS levert zijn
Verkoop-, inkoop-, voorraad-, debiteuren-, crediteuren- en
grootboekrapportages binnen Power BI.
Met de reeds gebouwde standaardomgeving krijgt u een snelle start met
Power BI. Via de centraal beheerde Datahub kunnen gebruikers eenvoudig
nieuwe bronnen verder ontwikkelen en toevoegen.

Uitdagingen
Beter onderbouwde beslissingen
Krachtig, snel en veilige Datahub
Snelle adoptie onder gebruikers
Inzicht in opkomende problemen
Futureproof Microsoft Analyticstechnologie
Ga van een Excel-cultuur met
onbetrouwbare
cijfers
naar
een
gecentraliseerde rapportage in Power
BI. Met BIRDS kunt u er zeker van zijn
dat de hele organisatie naar dezelfde
cijfers kijkt en dezelfde definities
gebruikt. Kies voor snelheid, flexibiliteit
en betrouwbaarheid.

Oplossing
BIRDS levert een complete uitrol van
Power BI met een solide Datahub die
eenvoudig te onderhouden en uit te
breiden is. BIRDS ondersteunt NAV
vanaf versie 2013 en AX vanaf versie
2012 tot en met de laatste D365-versies
en wordt voortdurend bijgewerkt om
de laatste versies te ondersteunen.
Volledige snelstart voor een
vliegende start
Makkelijk uit te breiden Content
Library in Power BI
Een dashboard voor elke afdeling

Resultaten
Essentiële set Power BI rapporten
onmiddellijk beschikbaar
Kosteneffectieve oplossing
70% gebruiksklaar, 30% industrieen organisatiespecifiek
Door te werken met BIRDS bent u
verzekerd van betrouwbare gegevens.
Hierdoor zijn gebruikers bezig met het
maken van slimmere keuzes, het
verbeteren van processen en zijn ze in
staat om sneller in te grijpen. 70% is
gebruiksklaar, 30% is op maat gemaakt
voor onze branche en ons bedrijf',
aldus een BIRDS klant.

Ideale klant

Waarom BIRDS?

Wanneer loop je weg?

Klanten die Microsoft Dynamics 365 gebruiken
en Power BI willen gebruiken om beter
geïnformeerd te zijn. Ze besteden veel tijd aan
het bouwen van datamodellen en -rapporten en
het onderhoud daarvan. Een ideale klant heeft
over het algemeen een omzet van >€10M

Modellen bouwen in Power BI of een Data
Warehouse ontwikkelen is een tijdrovende
bezigheid. Naast de tijd die het kost, zijn er risico's
zoals slechte prestaties van databronnen of Power
BI-rapporten. BIRDS is een quickstart BI-oplossing
om zowel over een krachtige basis als Power BIrapporten te beschikken.

De oplossing vereist een eigen database of
wordt geïmplementeerd in de cloud of op
Azure services. Loop weg wanneer:
Oude ERP-versies worden gebruikt, dit kan
de zaken ingewikkelder maken.
Als er geen duidelijke vraag is over KPI's of
rapportages
Als de organisatie maar één of twee
gebruikers kent.

Hillstar ondersteunt partners bij technische vragen
met in-house Managed Services. Ingebouwde
bewaking toont dagelijks dataloads. Hierdoor
lossen we mogelijke fouten bij onze SLA-klanten
direct op. Daarnaast beantwoorden we vragen en
bouwen we nieuwe functionaliteit voor klanten.

iFacto & Power BI
BIRDS levert standaard een groot aantal
rapportages in Power BI die direct na de
implementatie inzicht geven in operationele-,
financiële- en verkoopresultaten.

Er is echter veel mogelijk. BIRDS is een product
waarin voortdurend verbeteringen worden
aangebracht. Onze passie is om organisaties te
helpen bij het verbeteren met behulp van data.

Verkoop

Inkoop

Voorraad

Direct inzicht in verkopen,
aantallen, marges, enz.

Stuur op betere inkoop
met standaard inzichten

Welke voorraad ligt er te
lang? Zie het in Power BI!

Debiteuren

Crediteuren

Grootboek

Wie betaalt er te laat? En
hoeveel geld staat er uit?

Hoe lang staan facturen
uit? En wie krijgt nog geld?

Bekijk snel en flexibel data
vanuit alle hoeken

