
داشبورد
مدیریتى 
آگاه



سودآوری بیشتر و بازگشت سرمایه

داشبورد ها در تجزیه و تحلیل کردن داده ها و ارائه اطالعات جهت رسیدن به اهداف کسب و کار، 

بسیار کارآمد هستند. با داشبورد، اتفاق های افتاده در سازمان را در کمترین زمان می توان نظارت 

زمان  به  گزارش های سنتی  کردن  بررسی  اما  کرد.  اتخاذ  موثری  تصمیمات  آن  اساس  بر  و  کرد 

بیشتری نیاز دارد. در نتیجه گزارش های سنتی برای نظارت سریع و تصمیم گیری مورد استفاده قرار 

نمی گیرید، بلکه برای دیدن جزئیات بیشتر کارها و بررسی های جزئی تر قابل استفاده می باشند.

آنالیز و گزارشگیری دقیق

تصمیم گیری صحیح و بینش عمیق

بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی



با داشبورد مدیریتی آگاه
می توانید در کمترین زمان از صفر به داشبورد آماده برسید.



تقویم شمسی

بروز رسانی خودکار رابط کاربری فارسی

SSO به صورت log in ارسال هشدار

ایجاد نامحدود نمودار و گزارش

مهم ترین مزایا



 ابزار حرفه ای برای طراح داشبورد

Drag & Drop تولید انواع چارت و گزارش به صورت 
شخصی سازی، طرح بندی، رنگ بندی، تب بندی 

اتصال راحت به انواع منابع داده 
 Drill Down

فیلترهای داده سراسری 
تاثیرگذاری یک نمودار روی فیلترینگ سایر نمودارها 

انواع محاسبات روی داده ها و فیلدها و  ستون محاسباتی 
مرتب سازی، گروه بندی، قالب بندی داده حتی به صورت شرطی 

مدیریت دسترسی داشبوردها



تجربه کاربری حرفه ای برای کاربر نهایی

مدیریت چندین شاخص و معیار در یک داشبورد
گزارشهای مقایسه ای و نرخ رشد

پیش بینی آمارهای آینده
حرکت در عمق داده ها برای هر کدام از اجزای داشبورد

 استفاده از داشبوردها در پرتال ها و سایت ها
 مقایسه زوجی شاخص ها

دریافت هشدارهای سیستمی و مبتنی بر داده های داشبورد



در دسترس شما از هرکجا!



آگاه

محصول دانش بنیان

دارای گواهی امنیتی

طراحی و پیاده سازی بومی
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تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی،
خیابان ایتالیا پالک  ٧٢ واحد ١٧


