Como você gerencia
os resultados da sua
empresa?
Com os instrumentos de Business
Intelligence da BXBsoft você pode
aumentar a produtividade de todos os
setores e o resultado do seu negócio.
Trata-se de software de baixo custo
de propriedade e de rápido retorno
sobre o investimento, permitindo
que pequenas e médias organizações
também tenham acesso a instrumentos
de gestão de alta eficácia.
Útil em qualquer tipo de organização
e segmento de mercado, o software
de BI pode ser integrado ao sistema
de gestão e auxilia na análise e
gerenciamento das informações, tanto
de um projeto ou departamento como
de toda a empresa.

“BXBwebsuite vem cumprindo muito bem o
seu papel de instrumento corporativo de
BI da empresa.”
Carlos Varisco
Diretor de vendas da Eletronor

“Os benefícios trazidos pelas ferramentas
da BXBsoft deram-nos muita agilidade na
análise do resultado e de nossa situação
financeira, bem como para avaliarmos dados
históricos de forma concisa e confiável.”
Edson Althoff
Diretor da Cinq Technologies

“A partir da parceria com a BXBsoft, o isoCRM
passou a contar com um módulo de CRM
analítico, disponibilizando aos clientes mais
flexibilidade com resultados eficazes.”

Condições especiais para fabricantes e
integradores de software de gestão que
queiram agregar ao seu sistema um instrumento
mais dinâmico para análises de informações
gerenciais e apoio à tomada de decisão.

www.bxbsoft.com.br

Fernando Mazon
Diretor comercial da ISO Enterprise

Conheça os softwares que
auxiliam pequenas e médias
empresas a alcançar o sucesso

Facilita a visualização dos indicadores
de desempenho da organização,
departamento ou projeto, através
de painéis com velocímetros,
termômetros e gráficos, que podem
também ser visualizados em tablets.

Ferramenta que permite ao gestor
acessar as informações gerenciais
através de interface web e fazer análise
das mesmas com funcionalidades
que facilitam a sua compreensão, a
exemplo de ranking, curva ABC, análise
vertical, temporal etc..

Gerador de relatórios com interface
web e recursos de Business
Intelligence. Foi desenvolvido para
atender ao gestor, proporcionando
flexibilidade e agilidade para gerar
seus próprios relatórios, como
também permitir o envio agendado
de relatórios em formato PDF ou CSV.

Tem como missão disparar mensagens
por e-mail, que podem ser lembretes
para eventos registrados no banco de
dados, como também alertas sobre
dados encontrados fora de um limite
previsto e previamente configurado.

Preço acessível a pequenas e médias empresas.
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