Nyerjen betekintést vállalata működésébe!
Az R&R Software üzleti analitikai portfóliója

Az R&R Software üzleti analitika csoportja olyan megoldásokat szállít, amelyek segítségével leegyszerűsíthető a vállalati tervezés és
stratégiaalkotás, optimalizálhatók az üzleti folyamatok, és lerövidíthető a piaci változásokra adott reakcióidő.
Az R&R Software Microsoft és Oracle technológiák, valamint nyílt forráskódú eszközök felhasználásával fejleszt és szállít korszerű üzleti analitikai
megoldásokat, amelyek használóik részére lehetővé teszik azt, hogy vállalatuk működését minden addiginál pontosabban megismerjék és
tervezzék: bárhol, bármikor, bármilyen eszközön.
Az R&R Software szolgáltatásai stratégiaépítéstől a tanácsadáson, mentoráláson, karbantartáson és üzemeltetésen át a testreszabott bevezetési
projektek ISO 9001 minőségbiztosított végrehajtásáig terjednek.

2 Megoldások

Üzleti intelligencia - BI
Azonnali betekintést enged a vállalat üzleti
teljesítményébe: az üzleti intelligencia
megoldások
bármilyen
eszközön
villámgyorsan
elérhetők,
jelentések,
analitikák, üzleti modellek és előrejelzések
segítségével növelik az eredményességet.

Adattárház - DWH
Big Data
Az adattárházak összeköthetnek különálló
"szigetrendszereket", növelhetik az üzleti
hatékonyságot, vagy javíthatják az
ügyfélkiszolgálást.
Nagyteljesítményű,
optimalizált, adatbázison belüli analitikai
funkcióikkal, big data támogatással, és
iparág-specifikus jelentésekkel tovább
növelhető
a
hatékonyság,
a
termelékenység és a piaci előny.

© R&R Software Zrt. 2017

Vállalati teljesítménymenedzsment

EPM
Nagy pontosságú tervezés és előrejelzés,
amelyek
összehangolják
a
vállalat
tevékenységét és pénzügyeit. Jelentősen
felgyorsítható a pénzügyi zárás és
jelentéskészítés, nő az átláhatóság és a
számokba vetett bizalom.
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3 Szolgáltatások és technológia
Technológia
Adattárház (DWH)
- Microsoft SQL Server Integration Services
- Oracle Data Integrator
Üzleti intelligencia (BI)
- Microsoft PowerBI
- Microsoft Analyzing and Reporting services
- Oracle Business Intelligence Foundation
- IBM Cognos Analytics
Vállalati teljesítménymenedzsment (EPM)
- Oracle Hyperion
Big Data
- Hadoop, HDFS, HBase, Hive, Hue, Impala, Apache Kafka

Szolgáltatások
Az R&R Software szolgáltatásai az üzleti analitika stratégiaépítéstől a
tanácsadáson, mentoráláson át az egyedi rendszerbevezetési projektek
ISO 9001 minőségbiztosított végrehajtásáig terjednek. Az R&R Software
karbantartási és támogatási szolgáltatást is nyújt újonnan leszállított,
vagy meglévő üzleti analitikai rendszerekhez: beleérve a monitorozást, a
javítócsomag-kezelést, a verziófrissítési és migrációs feladatokat,
valamint az operációs rendszerek és adatbázis-platformok cseréjét.
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4 Kapcsolat

Az R&R Software vállalati folyamatok irányítását, támogatását és ellenőrzését megvalósító, integrált üzleti alkalmazásokat fejleszt és szállít.
A száz százalékban hazai tulajdonú, 1991-ben alapított R&R Software működése a kezdetektől nyereséges: évi 1,7 milliárd forintot meghaladó
bevételeivel, és 2017-ben 185 főre nőtt szakértői bázisával független piackutatók a legnagyobb hazai üzleti alkalmazásfejlesztők közé sorolják.
Az ügyfelek körében végzett felmérésekre adott válaszok alapján az elégedettség összesített szintje magasan az iparági átlag feletti, több mint 80
százalékos - 10 év feletti átlagos vevői életciklus mellett.

R&R Software Zrt.
H-1038 Budapest
Ráby Mátyás utca 7.
Tel: +36 1 436 7850
bi@rrsoftware.hu
facebook.com/rrsoftware
rrsoftware.hu
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Szabó Gábor
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