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WYPOWIEDŹ OSOBY PODEJMUJĄCEJ DECYZJĘ
W związku z intensywnym rozwojem firmy poszukiwaliśmy oprogramowania w zakresie
analityki biznesowej BI. Zdecydowaliśmy się na moduł BI enova365 z racji tego, że spełnił nasze
nieszablonowe oczekiwanania oraz jest integralną częścią systemu enova365.
CHARAKTRERYSTYKA FIRMY
Jesteśmy pasjonatami jaj. Pochodzimy z Sudetów i nade wszystko cenimy sobie naturalność,
umiar i zdrową dietę. O miejscu, gdzie znajduje się nasza firma, zwyczajowo mówimy KOTLINA
NATURY. Tak samo nazwaliśmy naszą nową markę jaj z chowów alternatywnych. Firma Aktiw
powstała w 2001 roku na terenie starych owczarni w Gostkowie. Od samego początku istnienia firmy
dynamicznie się rozwijamy, dzięki czemu jesteśmy kluczowym producentem jaj w Polsce.
WYZWANIA POSTAWIONE PRZED SYSTEMEM BI
Przede wszystkim oczekiwaliśmy ścisłej integracji modułu BI z pozostałymi modułami
enova365, dzięki której mogliśmy usprawnić proces tworzenia analiz czy raportów. Również ważnym
elementem były narzędzia do przygotowania takich analiz. Nie chcieliśmy narzędzi bardzo
skomplikowanych w obsłudze, te które znajdują się w enova365 w pełni spełniły nasze oczekiwania.
ROZWIĄZANIE
Wdrożenie modułu BI objęło cały obszar funkcjonowania naszej firmy. Określone zostały
obszary oraz wskaźniki, które chcieliśmy w pierwszej kolejności analizować. Dzięki możliwości
zastosowania uniwersalnych narzędzi analitycznych jak np. Power BI do prezentacji wyników analiz,
mamy gwarancje skalowalności przyszłych rozwiązań. Szkolenia BI oraz pierwsze analizy zostały
przygotowane przy wsparciu firmy Comp-Tech – opiekuna wdrożenia.
REZULTATY
Wdrożenie BI wspomogło proces automatyzacji sporządzania sprawozdań, zmniejszając
ryzyko popełnienia błędu, skrócenie czasu analizy oraz podejmowania istotnych decyzji
strategicznych. Pozwoliło również na analizę bieżących trendów. Moduł BI zapewnia naszej firmie
poprawne, wiarygodne sprawozdania i raporty zarówno sprzedażowe jak i finansowe w oparciu, o

które zwiększa się efektywność zarządzania, a podejmowanie decyzji kluczowych odbywa się w czasie
rzeczywistym, co w znacznym stopniu wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstwa.
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