ORTEC Harmony BI Support
Uw dienstrooster bevat meer informatie dan u denkt
Welke medewerkers hebben er de afgelopen maand van dienst geruild? Hoeveel overuren zijn er gerealiseerd
in het eerste kwartaal? Is er een significant verschil in het ziekteverzuim tussen de verschillende afdelingen
binnen de organisatie? Hoe vaak overtreden we de regels van de arbeidstijdenwet of de CAO? Hoe groot is het
verlofsaldo dat we op de balans moeten zetten? En is dit afgenomen, het afgelopen jaar, of juist niet? Allemaal
vragen die binnen uw organisatie regelmatig zullen worden gesteld. Met behulp van de module BI Support van
ORTEC Harmony hoeft u het antwoord niet langer schuldig te blijven.
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Oplossing met BI Support
Customer BI solutions
(SAP BusinessObjects,

Operational and
ad-hoc reporting

Analytical reporting
performance management
scorecards and data mining

Qlikview etc.)

Microsoft
Analysis Services

Microsoft
Reporting Services

Views or meta data layer

BI Support

Operational
database
(Oracle or SQL
server)

Excel

Views

Microsoft
Integration Services

Data warehouse
database
(Oracle or SQL
server)
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