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WorkBench 

Infor10 ERP Business WorkBench (SyteLine) 
Nový modul pro práci s daty, umožňuje:  

• uživatelskou tvorbu reportůtvorbu reportůtvorbu reportůtvorbu reportů 

• tvorbu KPI (kritické ukazatele) KPI (kritické ukazatele) KPI (kritické ukazatele) KPI (kritické ukazatele) a tím umožňuje zvýšit přehled a kontrolu o výkonu procesů pomocí 

motivačních/cílových ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice, oddělení 

• přináší hotové navigační okna s výstupy, ukazateli 

 

Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy - hotové navigační formuláře pro základní role v podniku včetně užitečných ukazatelů a kontrolních pohledů – 

plánovač, nákupčí, obchodník, skladník, pracovník výroby apod. 
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WorkBench 

DefiniceDefiniceDefiniceDefinice procesů graficky s propojením na jednotlivé formuláře u jednotlivých kroků 

 

Ukazatele (KPI) 

Číselná a grafická forma zobrazení stavu firmy a jednotlivých procesů – např. hodnota uzavřených zakázek, stavy 

zásob, počet zpožděných zakázek, hodnota zpožděných zakázek, počet položek pod pojistnou zásobou, hodnota 

nedokončené výroby- neustále aktuální. 

• Uživatelsky definovatelné 

• Snadná aplikace na libovolné formuláře – nástrojem 

• Není nutné modifikovat software 

• Zasílání zpráv při dosažení cílových hodnot 

• Uživatelská změna vzhledu, parametrů 

• Možnost ukládání hodnot (denně) – datový snímek 

• Vyhodnocení trendů 

• Okamžitý pohled na vstupní data 

Datové pohledy 

• Analytický a Reportingový nástroj přímo v SyteLine 

• Sloučení dat z různých formulářů  

• Vlastní definice sloupců, vazeb, výchozích filtrů 

• Vícenásobné řazení 

• Filtrace typu Excel 

• Seskupování, souhrny – Min, Max, Počet, Průměr a Součet 

• Export do MS Excel včetně souhrnů 

Přínosy 

• Kontrola nad plněním cílů, metrik definovaných u jednotlivých pracovníků nebo oddělení a sledování trendů bez 

nutnosti přihlašování do systému – zasílání emailem. 

• Podpora a kontrola procesů pomocí lepších výstupů, ukazatelů. 

• Snadnější práce s daty - zrychlení a usnadnění práce při potřebě jednorázových výstupů, práce s daty přímo v 

SyteLine. 

 

Zaujala Vás tato nabídka?  

Pokud Vás tato nabídka oslovila, kontaktuje naše obchodní oddělení emailem obchod@iteuro.cz či telefonem 

+420 776 797 584. 


