
SAP CRYSTAL ÇÖZÜMÜ

KOLAY VE DÜŞÜK MALİYETLİ İŞ ZEKASI ARAÇLARI

Entegre, uygun maliyetli, kullanımı kolay raporlama, gösterge tablosu hazırlama, sunum ve ad hoc analiz özelliklerini içeren SAP Crystal çözümleri,
her büyüklükteki şirke�n çalışanlarının daha iyi kararlar alması için araş�rma yapmasına ve görüşlerini paylaşmasına olanak tanır. Günlük işlerinize
yönelik bir bakış açısı kazanarak performansı izleyebilir, büyümeye yönelik �rsatları tanımlayabilir ve işinizi yürütme yöntemlerinizi değiş�rebilirsiniz.

SAP Crystal çözümleri sayesinde işletmenizdeki kullanıcılar, BT çalışanları ve geliş�riciler:

    SAP Crystal Reports çözümünü kullanarak verileri kullanıma hazır raporlara dönüştürebilir

    SAP Crystal Interac�ve Analysis çözümünü kullanarak işletme sorularına yanıt bulabilir

    SAP Crystal Presenta�on Design çözümünü kullanarak interak�f sunumlar hazırlayıp daha iyi işletme kararları alabilir

    SAP Crystal Dashboard Design çözümünü kullanarak işletme performansını gerçek zamanlı gösterge tablolarıyla izleyebilir

    SAP Crystal Reports Server çözümünü kullanarak uyarlanmış ve güvenli gösterge tabloları ve raporlar hazırlayabilir

SAP Crystal çözümleriyle işletmenizdeki her çalışan güvenilir ve güncel bilgilerden yararlanabilir. Bunun sonucunda hızlı ve bilinçli kararlar alabilir ve 
işletmenizin de rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlar. 

SAP Crystal Solu�ons

SAP® Crystal Server yazılımının anali�k sürümü, küçük ve orta ölçekli işletmeleri çok sayıda sağlayıcı tara�ndan sunulan farklı çözümleri entegre etme 
karmaşasından kurtaran ve tam da bu büyüklükteki kurumların ih�yaçlarına ve bütçelerine hitap edecek şekilde tasarlanmış uygun fiyatlı bir pake�r. 
Bulunduğunuz sektör ve iş koluna uygun hale ge�rilmiş örnek gösterge tablolarına ve raporlarına erişim imkanı veren bu çözüm, yükümlülüklerinizin kri�k 
noktalarında size daha iyi bir kavrayış sunmakta ve güven içinde hızla karar alabilmenize olanak tanımaktadır. 
Hedefler
• Kararlarınızı daha bilinçli ve zamanında alabilirsiniz. • Geçmiş ve yeni verilerinizdeki eğilimleri ve aykırılıkları tespit edebilirsiniz.
• İşletmenizin kilit önemdeki ih�yaçlarının da ötesine geçebilirsiniz. • IT karmaşıklığını azaltabilir ve toplam mülkiyet maliye�ni (total cost of ownership) asgari 
düzeye çekebilirsiniz. 
Çözüm
• İşletmenizi çok daha eksiksiz bir bakışla inceleyebilmenize yarayan veri entegrasyonu  • Farklı kaynaklardan gelen verilerinizi incelemenize, depolamanıza ve 
yönetebilmenize yarayan veri yöne�mi • Raporlamaları, gösterge tablolarını, veri keşfini destekleyen ve tam zamanında karar alabilmenizi sağlayan veri analizi
• Etkin kullanımı hızlandırmaya yarayan en üstün iş uygulamaları 
Yararlar 
• Zamanı çok daha hızla bir şekilde değere çevirme, en üstün içerik sayesinde çok daha hızlı aksiyon alma, mobil iş zekası ve otoma�k veri keşfi ve 
görselleş�rmeler •  Entegre ve uygun maliyetli bir çözüm sayesinde daha az IT karmaşıklığı ve daha düşük maliyet
• Verilerinizin hızlı analizi sayesinde çok daha iyi karar alabilme


