ADATAI TÉRKÉPEN, VALÓS IDŐBEN

CÉGVEZETŐI IRÁNYÍTÓPULT ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ SZOFTVER
AZOKNAK, AKIK HELYES IRÁNYBA SZERETNÉK KORMÁNYOZNI VÁLLALKOZÁSUKAT

Képzelje el, hogy kapitányként egy
olyan repülőt kell irányítania, ahol
a műszerek helyett csak számok
mutatják a magasságot, a dőlésszöget,
a sebességet, a maradék üzemanyagot
és még sok minden mást… Vajon
meddig lenne képes helyes irányba
repülni, vagy akár csak a levegőben
maradni egy ilyen géppel?
Cégvezetőként mégis számsorokból, táblázatokból
próbál következtetéseket levonni és fontos döntéseket
meghozni – a számok pedig gyakran éppen a lényeget fedik el. Lényeges információk, folyamatok kerülhetik el a
figyelmét, ez pedig akár komoly veszteséget is okozhat.

A Stiefel és a Seacon most megalkotta az Ön megbízható műszerét, amellyel biztonságosabbá teheti
cége irányítását – a VirGis-t.
Kutatások sora bizonyítja, hogy az emberek túlnyomó többsége sokkal több információt képes egyszerre
felfogni, feldolgozni és kiértékelni, ha azok vizuális,
képi formában jutnak el hozzá.
A VirGis térképeken és hozzájuk tartozó grafikonokon mutatja be Önnek, mi történik éppen a cégében.
Mivel szorosan együttműködik az Ön ügyviteli szoftverével, így bármilyen változás azonnal módosítja a
vizualizált adatokat is – így azonnal értesülhet a kedvező vagy kedvezőtlen változásokról.
• Pirosra vált egy megye színe, amely eddig zöld
volt? Ideje beavatkozni a folyamatokba!

• Túl kicsi Miskolcon egy adott termék értékesítését jelző kördiagram? Érdemes rákérdezni,
vajon kitették-e a polcra a terméket egyáltalán!
• Egy adott értékesítési csoporthoz tartozó üzletkötők mindegyikéhez tartozó terület színezése
sötétzöld, míg a többieké halványpiros? Az a
csoport valamit jobban csinál, adják át a tudásukat a többieknek!
Minden gazdasági ágból tudnánk példákat hozni,
hiszen az adatok több mint 75%-a térképen megjeleníthető!
Az ügyviteli rendszerrel való szoros kapcsolat miatt
minden térképi adat rákattintással további kisebb
egységekre bontható, vagy akár az egyedi adatig is
„lefúrhat” a rendszerben!
Nagy részletességű, rendszeresen frissített térképeinken akár településszintig tudjuk ábrázolni az információkat!
Ne adjon esélyt a veszteségeknek! Használja ki a
lehetőséget versenytársai előtt!

TÉRKÉP ALAPÚ ÜZLETI ELEMZŐRENDSZER
A VirGis-rendszer egy olyan térkép alapú elemzőrendszer, amely lehetővé teszi a vállalatok üzleti folyamatainak földrajzi megoszlás szerinti elemzését. A vizsgálandó folyamatok lehetnek „hagyományos” ügyviteli
folyamatok pl. értékesítés, raktározás, amelyek minden vállalatnál léteznek, de lehetnek speciálisak pl.
szállítás, termelés.
A rendszer célja, hogy a hagyományos listás és táblázatos nézetek helyett az adatokat aggregáltan, grafikus
formában prezentálja a felhasználó számára, amelyet az elemző sokkal hamarabb tud értelmezni. Ugyanakkor
arra is van lehetőség, hogy a tendenciák mögé nézzenek, a részleteket megtekintve. A rendszer két fő komponense az adattár és a vizualizációs réteg.

ADATTÁR

Adott szakterületekhez kialakított, elemzésre optimalizált tároló réteg az alábbi típusú információkkal:
• A szakterületet jellemző elemzési szempontok,
például vevők, termékek, értékesítési egységek. Kiemelten kezeljük azokat az elemzési szempontokat,
amelyek földrajzi vonatkozásúak, vagyis rendelkeznek valamely címadattal.
• A szakterületet jellemző számszerű adatok, amelyek
nagyságrendjének ábrázolásával a tendenciák elemezhetők. Például: értékesítés mennyisége, készletek
értéke. Ezeket más néven mérőszámoknak nevezzük.

A földrajzi vonatkozású adatokhoz többnyire település áll
rendelkezésre. A rendszer tartalmazza az ország közigazgatási hierarchiáját: ország > régió > megye > járás >
település. Ezt minden címadathoz hozzákapcsoljuk

VIZUALIZÁCIÓS RÉTEG

A rendszer felülete, amellyel a felhasználó találkozik.
Egy interaktív felület, amelyben a felhasználó a rendszerben létrehozott adatkörök, szakterületek adatait
nézegetheti, áttekintheti és elemezheti. A vizualizációs
rétegben az előre kialakított elemzési nézeteken végezhetők egyszerűbb interaktív műveletek. Egy magasabb
szinten a nézetek konfigurációs beállításai is megváltoztathatók, így a megjelenő tartalmat és a kinézetet is jelentősen átalakíthatja az ügyfél.

A megjelenő tartalmat, kinézetet tetszése szerint
akíthatja
A vizualizációs réteg az alábbi lehetőségeket tartalmazza:

Térkép

Az aggregált információk mögött további bontásokat,
részleteket tekinthet meg táblázatos, grafikonos megjelenítéssel

A rendszer alapfunkciójából következően a fő megjelenítő réteg a térkép, amelynek szerepe, hogy az adatokat földrajzi elhelyezkedésük szerint megjelenítse. Tematikus térképi ábrázolást támogat a rendszer, vagyis az
alaptérképen, amely az egyes földrajzi egységek helyzetét mutatja, kiválasztható formában ábrázolható a szakterület számszerű adata.
A térképen a speciális tematikus réteg kezelése a
rendszer külön kialakított szolgáltatása. A beállításoknak
megfelelően az adatok ábrázolása lehet terület alapú
színezés, kör, diagram, pont. A földrajzi területi egységeken végezhetők speciális műveletek: lefúrás kisebb földrajzi egységre, adatmegtekintés, részletes megtekintés.

tesség attól függ, hogy milyen szinten tárolódnak az adattárban az adott terület tranzakciói. Például az értékesítés
esetében a számla tétel a legkisebb elérhető szint.
A táblázatban megjelenő oszlopokat a konfiguráció során ki lehet választani, valamint csoportosítási szempontot és sorrendet is be lehet állítani. A táblázatos tartalom
mindig a képernyő többi objektumára is beállított szűrő
függvényében jelenik meg. A tételes tartalom kimenthető.

Szűrések
Az ember a képek gyors felismerésére képes, így az adatok térképre vetítve olyan összefüggéseket mutatnak,
amelyek táblázatos nézetben nem könnyen érzékelhetők

Diagramok

A térképen felül lehetőség van olyan elemzési szempontok vizuális ábrázolására is, amelyek nem rendelkeznek
földrajzi jellemzőkkel. Ezekre lehet szűrni, illetve ezen
szempontok szerint az adatokat tovább bontani.
A rendszer több pontján található grafikonos, diagram
ábrázolási mód, például fánk, sáv, terület, torony, oszlop,
torta, vonal, pont. A diagramos ábrázolás lehet magán a
térképen, a kattintásra megjelenő részleten, illetve a kiegészítő képernyőblokkokban. A diagram, jellegétől függően,
egy vagy több dimenzióval rendelkezik. Ezeket a konfigurációs beállításoknál lehet kiválasztani. Szintén kiválasztható
a mérőszám, amelyet a grafikonon ábrázolhatunk.

Az alap adattartalom igen összetett módon szűrhető
tovább egészen addig, amíg az elemző a kívánt tartalmat el nem éri.

• Földrajzi hierarchia szerinti szűrés:

A teljes nézetre beállított földrajzi dimenzió (azon dimenzió, amely földrajzi vonatkozása ábrázolódik a térképen) szintjei és adott szinten az elemei szűrhetők.

• Dátum szerinti szűrés

A dátum, mint az idősoros tranzakciók legfontosabb
jellemzője ún. időcsúszkán ábrázolódik. Beállítható
az alsó és felső intervallum, valamint a lépték, amely
a csúszka egy rovátkáját jelenti (nap, hónap stb.). Az
időcsúszkán tovább állítható az alsó és felső intervallum, valamint adott pozícióra kattintva egy megadott dátum adatai kérhetők le. Az időcsúszka segítségével lehetőség van a teljes idősor animációjára is.

A statikus kép egyszeri illusztrációra alkalmas. Elemzésnél viszont magától adódik a következő kérdés: nézzük
meg ugyanezt egy másik időszakra, hogy néz ki a megoszlás egy területen belül, mi a megoszlás egy termékre
leszűrve...? Ehhez olyan eszköz kell, amely lehetővé teszi
az interaktív elemzést – a VirGis minderre képes

Lista

Minden képernyőblokk mögött megtekinthetők az
adatok. Ezek aggregált formátumban, táblázatosan tartalmazzák a megjelenített tartalmat.
Ezenkívül rendelkezésre áll egy táblázatos képernyőblokk, ahol a részletes adatok tekinthetők meg. A részle-

• Elsődleges és másodlagos szűrők:

A többi dimenziót, elemzési szempontot a beállítások
során jelölhetjük ki arra, hogy megjelenjen a nézetben. A szűrőket két csoportra osztjuk, fontos és nem
annyira fontos szűrésre. Ezt a két blokkot lehet kinyitni
és becsukni, és egyszerre megtekinteni a beállításokat.

A beállított szűrések a képernyő minden blokkjára
hatnak, tehát ezt figyelembe kell venni. Ha valahol nem
kívánt szűrést végeztünk, akkor a feltétel törölhető.

ÖSSZKOMFORTOS VEZETŐI IRÁNYÍTÓPULT
AZ ÖN IRODÁJÁBAN
Csak egy nagyméretű képernyőre van szükség, és máris ott ülhet cége mindig aktuális vezérlőpultja előtt.
Egy valódi vezetői „pilótafülke”, ahonnan biztonságosan irányíthatja a cégét.
Akár többet is egy helyről…
Kinek ajánljuk a VirGis vezetői adatvizualizációs megoldást?
• Kereskedelmi cégek vezetőinek és értékesítési igazgatóinak, akiknek fontos, hogy mindig pontos
képük legyen az értékesítés területi megoszlásáról, a jobban és kevésbé működő területi egységekről,
értékesítőkről, viszonteladókról – hogy gyors és adatokkal alátámasztott döntéseket hozhassanak.
• Marketingvezetőknek, akik szeretnének pontosabb képet a célcsoportok területi eloszlásáról és a
marketingaktivitások eredményéről – folyamatosan, valós időben, hogy azonnal beavatkozhassanak, ha
valami nem úgy működik, ahogy várták.
• Beszerzési vezetőknek, akik szeretnék látni beszállítóik területi elosztását, kiegészítve a szabad
kapacitásokkal és a beszállítói minősítéssel, hogy rugalmasan reagálhassanak a termelés változásaira.1
• Logisztikai cégek vezetőinek szabad raktári és szállítóeszköz-kapacitások figyelemmel kíséréséhez és
tervezéséhez.1
• Minden olyan cég vezetőjének, ahol az értékesítés vagy a beszerzés nagyobb területen oszlik el –
tervezéshez és kiértékeléshez.1
Milyen ügyviteli szoftverekkel működik együtt a VirGis?
• Microsoft Dynamics NAV (Navision), Microsoft Dynamics AX (Axapta)
• SAP, SAP Business One2
• Libra2
• Nagy Machinátor2
• sERPa2
• Cobra2
• Kulcs-Soft Ügyvitel2
• egyedi megoldás bármely más ügyviteli rendszerhez
Milyen térképek érhetők el jelenleg a VirGis-ben?
• Magyarország nagy felbontású térképe (településszint).
• Európa- és világtérkép országszintig.
• További ország- vagy kontinenstérképek igény szerint, választható felbontási szintig.
Milyen eszközökre van szüksége a VirGis használatához?
• A VirGis szinte minden olyan számítógép-konfiguráción fut, amely alkalmas Windows 8.1 operációs rendszer
futtatására.
• Javasolt szerver: Windows Server 2012 vagy újabb és nagy sebességű belső hálózat.
• Javasolt kijelző: legalább 21” átmérőjű full HD felbontású monitor. Nagy méretű érintőképernyőn futtatva
(55-65”) további funkciókat vehet igénybe.
1
2

Szükséges, hogy az alapadatok az ügyviteli vagy más hasonló rendszerben rendelkezésre álljanak.
Előkészületben.

Térképet adunk Önnek a versenytársak megelőzéséhez!
Kérjen személyes bemutatót még ma!
Az Ön Stiefel-partnere
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STIEFEL EUROCART KFT.
H-1155 Budapest, Kolozsvár utca 13.
Tel.: +36 1 415 2010

Fax: +36 1 414 7080

E-mail: iroda@stiefel.hu Honlap: www.virgis.hu
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Töltse ki
adatlapunkat,
hogy személyre
szabott bemutatót
készíthessünk Önnek!

