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Intellect to 
nowoczesne 
środowisko 
informatyczne klasy 
Business Intelligence 
wspomagające 
procesy zarządzania 
w przedsiębiorstwie.

Intellect poprzez 
swobodnie definiowane 
formaty importu 
może współpracować 
z każdym zewnętrznym 
systemem 
transakcyjnym – klasy 
MRP, ERP, czy ERP2 –
opartym na bazie SQL.

 › Wygodny interfejs

Możesz konstruować zestawienia sprzedaży 
w ujęciach, które są dla Ciebie wygodne. 
Wystarczy, że wybierzesz dziedzinę 
i wskażesz rodzaj reprezentacji wyniku.

Zestawienia i analizy mają wygodny, definiowalny 
przez użytkownika interfejs.

 › Drillowanie danych

Po zestawieniach możesz żeglować, możesz 
również się zagłębiać i prezentować dane w innych 
wybranych dziedzinach dla wskazanej pozycji na 
wykresie.

Wybrane rodzaje  
prezentacji  
zestawień i analiz

 › Poszukiwanie związków

Intellect umożliwi Ci poszukiwanie związków 
pomiędzy danymi. To dzięki temu narzędziu 
będziesz mógł dowiedzieć się więcej o relacjach 
zachodzących pomiędzy Twoimi produktami.



Intellect zawiera 
kilkanaście modułów 
dotykających 
najwrażliwszych 
obszarów 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.

 › Wnioskowania

Intellect pozwoli Ci wyciągać wnioski na podstawie 
poszukiwań ekstremów wartości dla wybranych 
przez Ciebie kryteriów i cech danych.

 › Kreatory i technologia drag ‑and ‑drop

W oprogramowaniu Intellect dostępne są narzędzia 
umożliwiające konstrukcję zestawień na bieżąco, 
wraz z ustawianiem filtrów, serii.

Konstruując zestawienia możesz korzystać 
z kreatorów procesowych, pozwalających na etapowe 
i efektywne budowanie analiz. 

Możesz również skorzystać z technologii drag ‑and‑
‑drop dzięki której skrócisz czas konstrukcji swojego 
zestawienia. 

 › Trendy i spekulacje

Badając dane przedstawione na wykresie, Intellect 
pozwoli Ci wytyczać trendy, dzięki czemu możliwe 
jest symulowanie wartości w zadeklarowanej przez 
Ciebie przyszłości.

Ponadto możliwe są spekulacje na danych 
historycznych, uwzględniające domniemany rozkład 
wartości, np. dla innych kosztów wytworzenia, cen…

Dla każdej pozycji wykresu możesz również 
zarejestrować komentarz opisujący zdarzenie mający 
wpływ na daną wartość, co pozwoli Ci w przyszłości 
lepiej interpretować analizowane wyniki.



 › Kokpity menedżerskie

Intellect pozwoli Ci budować wyrafinowane kokpity 
menedżerskie. Wskaźniki mogą być konstruowane 
przez Ciebie w odniesieniu do dowolnych 
i dostępnych danych. 

 › Arkusze Finansowe

Intellect da Ci możliwość generowania 
standardowych arkuszy finansowych (np. Rachunek 
Wyników, Bilans, Cash Flow), które są niezbędne 
w każdej sprawozdawczości. Intellect może 
dać Ci znacznie więcej. Dzięki definiowalnym 
matrycom możesz zdefiniować dowolne arkusze 
danych finansowych, kosztowych, sprzedażowych, 
wskaźników niezbędnych do właściwej oceny 
Twojego biznesu.

Wszystkie arkusze mogą być przez Ciebie 
deklarowane. Możesz również skorzystać 
z standardowych matryc, które możesz 
zaimportować poprzez wewnętrzne funkcje 
oprogramowania Intellect.

 › Sprawozdania Finansowe

Intellect da Ci możliwość stworzenia (lub 
sięgnięcia po standardową) matrycę sprawozdania 
finansowego. Wykorzystując informacje 
zgromadzone i przetworzone przez Intellect 
sprawozdanie finansowe jest tworzone on ‑line. 
Twoje zaangażowanie będzie konieczne wyłącznie 
przy partiach tekstu, który jest niepowtarzalny lub 
wymaga weryfikacji. W sprawozdaniu finansowym 
będą oczywiście zawarte wygenerowane i istniejące 
w naszym systemie arkusze finansowe jak również 
inne obiekty, które będziesz chciał umieścić – np. 
wykresy.



 › Konsolidacja danych finansowych

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest grupą kapitałową, 
a Ty masz kłopot w efektywnej konsolidacji danych 
finansowych, Intellect jest środowiskiem, za 
pomocą którego będziesz mógł przeprowadzić 
konsolidację bezproblemowo i szybko. 

W Intellect możesz zbudować strukturę Twojej 
grupy kapitałowej wraz ze wskazaniem rodzaju 
związków i sposobów konsolidacji. Dane każdej 
ze spółek należących do grupy kapitałowej 
muszą być pobierane przez Intellect z systemów 
zewnętrznych. 

W Intellect poprzez definiowalne marszruty 
konsolidacyjne jest realizowana konsolidacja zgodna 
z przyjętymi przez Ciebie metodami. 

 › Predykcje arkuszy finansowych

Z cała pewnością niejednokrotnie musiałeś tworzyć 
projekcje wyniku, bilansu, symulacje zachowań 
majątku firmy w zależności od potencjalnych 
zdarzeń gospodarczych. 

Intellect, dzięki integracji z modułami 
wspomagającymi generowanie arkuszy 
finansowych, jak i dzięki dostępowi do 
danych historycznych (sprzedaży, rachunku 
kosztów, arkuszy finansowych), pomoże Ci 
w efektywnej pracy nad symulacjami.

Intellect w błyskawiczny sposób wygeneruje 
potrzebną liczbę wariantów przyszłych wyników 
na podstawie zdefiniowanych matryc arkuszy 
finansowych.

Ty oczywiście będziesz mógł analizować zgodność 
Twoich przewidywań z rzeczywistością…

 › Planowanie długoterminowe

Intellect może Cię wspomagać podczas planowania 
długoterminowego. Plan zawierający współrzędne 
rynkowe oraz asortymentowe może być podzielony 
na wiele widoków dostępnych dla niezależnych 
planistów. Każdy planista może wspierać się 

narzędziami systemu Intellect – między innymi 
dostępem do danych historycznych oraz obróbką 
danych historycznych w celu wytyczenia trendu – 
po to, aby zaplanować wartości w przewidywanej 
przyszłości.



 › Budżetowanie

Dla wytyczonego planu długoterminowego możesz 
stworzyć budżety dla poszczególnych jednostek. 
Intellect będzie Cię wspierał – będziesz miał 
możliwość sięgania do danych zgromadzonych 
w systemie, np. do technologii poszczególnych 
produktów.

 › Treść ekspercka

Zadbaliśmy, aby wdrożenie oprogramowania 
Intellect było efektywne i szybkie. Dlatego wiele 
treści – nazwanych przez nas treścią ekspercką 
– jest przygotowana wcześniej i dostępna 
bezpośrednio w aplikacji.

Aplikacja łączy się przez Internet i pobiera 
interesujące Cię treści (matryce, nastawy itp.).

Wśród treści eksperckich znajdziesz m.in. arkusze 
finansowe, matryce sprawozdań finansowych, 
sterowniki (interfejsy) do popularnych systemów 
ERP i wiele innych.

 › Rachunek kosztów

Intellect dostarczy Ci obszerne narzędzie 
pozwalające na szczegółową i wyczerpującą analizę 
struktury Twoich kosztów. Będziesz mógł prowadzić 
badania nad źródłami kosztów i porównywać 
wnikliwie zyski na poszczególnych produktach. 
Będziesz mógł prowadzić analizy, dzięki którym 
dowiesz się, gdzie – od jakiej ilości wyprodukowanej 
– zaczyna się zysk dla poszczególnych produktów. 
Jeżeli chcesz porównywać wartości zakładane 
produkcji z wartościami rzeczywistymi, Intellect 
da Ci możliwość rejestracji technologii dla 
poszczególnych produktów.

Intellect umożliwi również prześwietlenia struktury 
kosztów dla poszczególnych produktów oraz 
prowadzenia porównań historycznych.

Bez wątpliwości będziesz mógł wytropić anomalie 
kosztowe i wyciągać wnioski.

 › Rozrachunki, zarządzanie gotówką

Intellect pomoże Ci w zarządzaniu rozrachunkami. 
Będziesz mógł tworzyć własne procedury 
postępowania względem swoich kontrahentów, 
oceniać ryzyko, klasyfikować dokumenty 
rozrachunkowe.

Analizując dane rozrachunkowe – w szczególności 
trendy – będziesz potrafił lepiej ocenić ryzyko 
związane z poszczególnymi kontrahentami, rynkami 
lub innymi wskazanymi przez Ciebie kryteriami. 

Intellect da Ci również możliwość zarządzania 
gotówką uwzględniając zdarzenia przeszłe jak 
i potencjalne przyszłe. Dzięki temu będziesz 
posiadał system ostrzegania, jak również będziesz 
mógł osiągać zysk poprzez efektywne zarządzanie 
gotówką.



 › Repozytorium dokumentów

Wszystkie raporty, z analiz wykonanych przez Ciebie, 
mogą być złożone w repozytorium dokumentów. 
Biblioteka jest dostępna dla wybranych 
użytkowników. Raporty mogą być komentowane oraz 
kierowane do innych użytkowników.

 › Tworzenie raportów i nowych funkcji

Intellect jest organizmem żywym. W każdej chwili 
powstają nowe akcje, funkcje, raporty. Zarówno 
nowe funkcje jak i raporty mogą być tworzone 
również przez Ciebie, ponieważ w systemie jest 
dostępne wewnętrzne środowisko przeznaczone do 
tego celu. Możesz więc rozwijać oprogramowanie 
w dowolnym, wytyczonym przez siebie kierunku. 

 › Wielojęzykowość

Ze środowiskiem Intellect możesz się komunikować 
w dowolnym języku. Niektóre z nich są dostępne, 
inne mogą być w każdej chwili dodane – również 
przez Ciebie.

 › Technologia

Intellect został napisany w dobrej, nowoczesnej 
technologii Microsft. Skorzystaliśmy z efektywnego 
motoru baz danych MSQL. Dzięki temu masz 
środowisko w którym będziesz pracować szybko 
i z przyjemnością.
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