
Εκμεταλλευθείτε τις ισχυρές δυνατότητες που 
προσφέρει η νέα υπηρεσία Soft1 BI Data Lake 
και διαχειριστείτε εύκολα και γρήγορα σύνθετα 
εταιρικά δεδομένα, μετατρέποντάς τα σε χρήσιμες 
επιχειρηματικές πληροφορίες. 

Αξιοποιώντας την Business Intelligence εφαρμογή 
Microsoft Power BI, η νέα υπηρεσία ομαδοποιεί, 
επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει όλα τα 
δεδομένα της επιχείρησής σας μέσα από έτοιμα, 
διαδραστικά templates και predictive analytics, 
βοηθώντας σας να δείτε την πραγματική εικόνα, 
πίσω από δεδομένα και αριθμούς. 

Με ευέλικτη σχεδίαση, εύχρηστο περιβάλλον 
εργασίας, διαδραστικά γραφήματα με δυνατότητα 
απευθείας πρόσβασης στις πληροφορίες που τα 
συνθέτουν, αναφορές απόδοσης, συγκεντρωτικούς 
πίνακες, απεικόνιση των σημαντικότερων KPIs και 
χρήση πολλαπλών φίλτρων, τα έτοιμα templates 

του Soft1 BI Data Lake προσαρμόζονται πλήρως 
στα δεδομένα κάθε επιχείρησης, ικανοποιώντας 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ακόμη και 
εξειδικευμένες ανάγκες ανάλυσης δεδομένων.

Ορίστε εσείς ποια δεδομένα θα διαχειρίζεται το 
Soft1 BI Data Lake και κάθε πότε θα αντλούνται 
αυτά μέσα από το Soft1, ώστε να ενημερώνεται η 
υπηρεσία και παρακολουθήστε όλη τη διαθέσιμη 
πληροφορία ομαδοποιημένη, βάσει των 
προδιαγραφών που εσείς ορίζετε κάθε φορά.

Δείτε την πραγματική εικόνα  
της επιχείρησής σας 



Sales Templates
Κατανοήστε σε βάθος τις ανάγκες των πελατών 
σας & τις τάσεις της αγοράς

Αντλείστε σημαντικές πληροφορίες τόσο για τις 
πωλήσεις/εισπράξεις της εταιρείας, όσο και την 
πορεία των πωλήσεων ανά είδος, χρονικά διαστήματα, 
γεωγραφική περιοχή και πελάτη. Εντοπίστε τις τάσεις 
της αγοράς και τους παράγοντες επηρεασμού της 
αύξησης ή μείωσης της ζήτησης. Κατηγοριοποιήστε 
τους πελάτες σας βάσει της αγοραστικής τους 
συμπεριφοράς, δημιουργώντας στοχευμένα προϊόντα 
και υπηρεσίες, βάσει των εξειδικευμένων αναγκών τους 
και αυξήστε τις πωλήσεις σας.

Financial Templates 
Μετατρέψτε τα δεδομένα σε χρήσιμες 
επιχειρηματικές πληροφορίες

Παρακολουθήστε όλα τα δεδομένα από τις τρέχουσες 
αλλά και τις παρελθοντικές εταιρικές σας επιδόσεις, 
μέσω δυναμικών γραφημάτων και αναφορών απόδοσης. 
Αξιολογήστε την συνολική πορεία 
της επιχείρησής σας, κάνοντας 
παράλληλα προβλέψεις για το 
μέλλον βασισμένες σε ιστορικά 
δεδομένα. Δημιουργήστε νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες με 
μειωμένο ρίσκο και κίνδυνο. 

Προηγμένες δυνατότητες, μοναδικά οφέλη 

Εργαστείτε άμεσα με τα έτοιμα 
templates 
Αξιοποιήστε τα έτοιμα Soft1 Sales και Financial 
Templates και αντλείστε πολύτιμα insights για 
την πορεία των πωλήσεων/εισπράξεων της 
επιχείρησής σας, τις τάσεις της αγοράς και τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των 
προϊόντων και υπηρεσιών σας. 

Σχεδιάστε τα δικά σας templates
Δημιουργήστε εξατομικευμένα templates, 
αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες 
customization του Soft1 BI Data Lake 
και υποστηρίξτε τις αυξημένες ανάγκες 
πληροφόρησης όλων των τμημάτων της 
επιχείρησής σας, από τις πωλήσεις, το Marketing, 
το CRM, έως την παραγωγή, την εφοδιαστική 
αλυσίδα το HR, κ.α. 

Πραγματοποιήστε έγκυρες 
προβλέψεις 
Χρησιμοποιήστε τις εξελιγμένες δυνατότητες 
machine learning της εφαρμογής, προκειμένου 
να εντοπίσετε τάσεις βάσει προηγούμενων 
αποτελεσμάτων και δημιουργήστε “what if” 
σενάρια, τα οποία θα σας βοηθήσουν να κάνετε 
ασφαλείς προβλέψεις για το μέλλον.

Δείτε τις λεπτομέρειες 
Αποκτήστε πρόσβαση στις λεπτομέρειες που 
κρύβονται πίσω από τα αποτελέσματα κάθε 
λειτουργίας της επιχείρησής σας. Δημιουργήστε 
δυναμικά, διαδραστικά dashboards και 
μεταφερθείτε άμεσα στις επιμέρους πληροφορίες 
και τα δεδομένα που τα απαρτίζουν, με ένα απλό 
κλικ πάνω στη γραφική απεικόνιση. 

Μοιραστείτε τα δεδομένα με τους 
ανθρώπους σας
Μοιραστείτε με απόλυτη ασφάλεια όλη την 
απαραίτητη πληροφορία με τους ανθρώπους σας, 
παρέχοντάς τους άμεση πρόσβαση σε αυτή μέσω 
ενός απλού λογαριασμού Office 365. Δώστε τους 
τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα δεδομένα που 
τους αφορούν και σχετίζονται με το ρόλο και τη 
θέση εργασίας τους.

Μείνετε διαρκώς ενημερωμένοι 
Εκμεταλλευθείτε τη δυνατότητα πλήρους 
διασύνδεσης της υπηρεσίας Soft1 BI Data Lake 
με οποιαδήποτε Soft1 εγκατάσταση, καθώς και τη 
real time επικοινωνία της με την cloud πλατφόρμα 
Power BI της Microsoft και ενημερωθείτε με 
real-time δεδομένα τη στιγμή ακριβώς που το 
χρειάζεστε. 
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