ALFA PRO IT

Alfa Dashboards is:
• Real-time
• Te integreren met uw AlfaPro-pakket
• Aan te sluiten op elke database
• Eenvoudig door de gebruiker
aan te passen
• Snel te implementeren
• Zeer flexibel

ALFA DASHBOARDS
IN ÉÉN OOGOPSLAG ZIEN WAAR U AAN TOE BENT
Het bewaken van bedrijfsprocessen is veelal een complexe en omvangrijke bezigheid.
Rapportages moet u opvragen uit diverse systemen. Alfa Dashboards is dé oplossing. Een krachtig
hulpmiddel om KPI’s (Key Performance Indicatoren) grafisch weer te geven. Real-time meet u de
prestaties van afdelingen en de bedrijfsprocessen. Door de duidelijke weergave van gegevens
ziet u in één oogopslag waar u aan toe bent. Maar Alfa Dashboards heeft ook een signaalfunctie.
Zodra een KPI of proces een gesteld doel behaalt of buiten een bepaalde bandbreedte komt,
krijgt u – waar u ook bent – onmiddellijk een waarschuwing.
OOK ‘IN THE CLOUD’ BESCHIKBAAR

Een perfecte oplossing voor wie niet per se continue, maar wel met regelmaat over rapportages
uit zijn bedrijfsprocessen wil beschikken. Alfa Dashboards in the Cloud verzorgt geheel zonder uw
tussenkomst eenmaal per 24 uur overzichten van de door u zelf ingestelde onderdelen.
De voordelen van deze variant: De gebruiker betaalt slechts abonnementskosten. Anders dan bij
de realtime-varianten hoeft hij geen investeringen te doen in bijzondere hardware en voor
onderhoud van systemen.

MEER INFORMATIE
Op www.alfapro.com kunt u lezen hoe Alfa Dashboards functioneert bij onze opdrachtgever W.K. Heyl Jr. B.V. U vindt er
tevens een reactieformulier waarmee u een afspraak met één van onze specialisten kunt maken. We geven u dan graag
meer informatie of een productdemonstratie. Direct bellen met +31 71 402 11 91 mag natuurlijk ook!
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