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TVÅ DAGARS WORKSHOP MED
FRAMARBETANDE AV EN BI-PROTOTYP
BASERAD PÅ MICROSOFTS VERKTYG
Lär känna kraften och flexibiliteten i Microsofts BIverktyg. Boka en två dagars Workshop med Precio
där vi gemensamt arbetar fram en prototyp för en
Business Intelligence-lösning baserad på verktygen i
Microsofts anpassade produktsvit.
Vi går igenom möjligheterna med Power Pivot och Excel 2013, SQL Server och SharePoint 2013. Vi går
även igenom Power BI för Office 365. Utifrån era förutsättningar, behov och önskemål gör vi ett vägval av
verktyg. Vi kör sedan prototypen med riktig data som
hämtas från ett avgränsat område i er verksamhet.
Ni bestämmer vilken data vi gemensamt ska arbeta
med. Våra konsulter fokuserar inte bara på att BI-prototypen uppfyller dina identifierade analysbehov, utan
de ser också till att de är utformade och utvecklade
med tanke på dina framtida behov. Dina analysbehov
kommer nämligen helt säkert att förändras och utvecklas med tiden, och flexibilitet är en viktig komponent för att uppnå snabb ROI och en låg totalkostnad.

UPPLÄGG FÖR PRECIOS
BUSINESS INTELLIGENCEKICKSTART:
• Vi tar två dagar i anspråk
• Vi går igenom Microsofts kompletta Business 		
Intelligence-stack och dess möjligheter
• Vi analyserar de behov och önskemål ni har i 		
verksamheten
• Vi skapar en BI-prototyp omkring ett avgränsat 		
område, till exempel ett affärssegment
• Vi presenterar lösningen för er. Nöjda och vill 		
gå vidare, så gör vi detta. Om inte så har 		
ni en bra BI-prototyp som ni kan fortsätta att 		
laborera med
• Inga licenskostnader för att ta fram prototypen
Pris för två dagars workshop med framtagande av en
avgränsad Business Intelligence-prototyp baserad på
Microsofts BI-verktyg.
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