Az ADVISE egy információ-menedzsment eszköz, amely
egyetlen front-end megoldásba egyesíti a
vállalati információ-kezeléssel kapcsolatos
feladatokat. A vállalat minden ügyfelének saját cégprofilt; projektekre, termékekre kialakítható egyedi profilt; az összes kapcsolódó témához tematikus hírlevelet;
és a fontos információkra figyeléseket, riasztásokat állíthat be. Mindezt egyetlen program bevezetésével.

kinek ajánljuk?
Vállalatoknak, amelyek szembesültek már azzal a
problémával, hogy
Az ADVISE jellemzői:
Ember központú.
Adaptív logikájú.
Fogalmi háló alapján
keres és nemcsak a
megadott szövegrészletre.
Az üzleti adatok minden területét átfogja.
A vállalati adatvagyon
feltérképezését segíti.
Könnyen, web böngészővel kezelhető.
Alacsony fenntartási
költségű.
Magas adatminőséget
szolgáltat.
A vállalati információmenedzsmentet
támogatja.

• az információk emberekhez kötődnek, emiatt nagy a vállalat munkavállalóktól való függése,
• a nem strukturált információk könnyen elvesznek,
• egy projekt átadása az információk elszórtsága miatt több
hétig is tarthat.

Szervezeteknek, akik egyedileg meghatározott témában megadott gyakorisággal hírlevelet szeretnének
kapni, például a szakterültek új tudományos irányairól,
a partnerekkel kapcsolatos hírekről, vagy a versenytársak vezetőinek nyilatkozatairól. Olyan vállalatoknak,
amelyek szeretnének azonnal értesülni arról, hogy a
verseny társ
vezeté s é b en
változás történik, hogy új
belépő jelent
meg a piacon,
vagy például
arról, hogy a
versenytársuk
megállapodott egy partnerükkel.

területekhez és munkavállalókhoz tartozó projekteket.
Lehet naptárt vagy időzítést hozzárendelni, de a teljes
felület a megrendelő igényei szerint kerül kialakításra. A
jobb oldali projekt-profil mintában a felelősök, a dokumentáció és a készültségi fok található.

Hírlevelek, sajtófigyelés
Az ADVISE egyik leggyakrabban használt funkciója a hírlevelek, kutatások készítése. Megadott kulcsszavak, fogalmak (fogalmi háló),
témák és gyakoriság
alapján a rendszer automatikusan generál
hírleveleket, összesítő
dokumentumokat.
Ennek
segítségével
a napi sajtó hírektől
az iparági újdonságokon át a konkurens
vezetők nyilatkozataiig bármilyen témában előállítható
hírlevél. Amint elkészül, email üzenet érkezik és egy link
megnyitásával elérhető.

Riasztások
Nagyon hasznos funkciója az ADVISE-nak a figyelés,
riasztás, ami segítségével a fontos hírekről, változásokról azonnal értesülhetünk. Elengedhetetlen a naprakészség bármely versenyző iparágban tevékenykedő vállalat számára, hiszen a versenytársak vezető
cseréiről vagy új termékeik kibocsátásáról, tenderek
elfogadásáról azonnal kell értesülniük, hogy minél
gyorsabban tudjanak reagálni. RSS hírfolyamként
vagy e-mail üzenetben, igény szerint akár SMS-ben is
küldhető az értesítés.

Mindent az ügyfélről

Miért az IQSYS?

Az ügyfélprofil a megrendelő egyedi igényei és
specifikációja alapján kialakításra kerülő integrált
felület. A felhasználók külön ablakban jeleníthetik
meg a jogosultságuknak megfelelő, a vállalat belső
információforrásaiból, valamint külső web helyekről
gyűjtött adatokat. A mellékelt ábrán külön
ablak van a keresett vállalatról szóló híreknek, és a gazdasági mutatóknak, pénzügyi
adatoknak.

Az ADVISE egy rugalmas, testre szabható, az adott
cégre specifikált megoldás. Az ADVISE rendszert úgy
alakítjuk ki, hogy a megrendelőnek a legtöbb információt nyújtsa.

Mindent a projektről
A projekt profil jeleníti meg a vállalat projektjeivel kapcsolatos összes olyan belső
és nyilvános információt, amelyhez jogosultsággal rendelkezik az adott felhasználó.
Egy felületen teszi elérhetővé a különböző
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• A megrendelő igényeit és a vállalatot megismerve alakítjuk ki a személyre szabott ADVISE rendszert.
• Az IQSYS csapata a megrendelővel egyeztetve specifikációt készít, majd ez alapján alakítja ki az árajánlatot.
• Sokrétű tapasztalatunk alapján tanácsot adunk a fogalmi
háló kialakításához, a megfelelő kulcsszavak megadásához, illetve a projekt és cégprofil megtervezéséhez.
• A kialakítás után a rendszert teszteljük és tanfolyamokat
tartunk az ADVISE rendszer felhasználóinak és kezelőinek.

Mind a megrendelő, mind az IQSYS érdeke, hogy egy
jól működő, a vállalatnak értéket teremtő rendszer kialakítására kerüljön sor.

