
Od 2008 roku pomagamy firmom zarządzać danymi. Uporządkowane i zintegrowane dane to większa 
jednoznaczność, dzięki której oszczędzasz czas na decyzję. Łatwiej przekażesz informacje podwładnym 
i następcom, pozwalając im działać bardziej odpowiedzialnie. Poznasz wiarygodne przyczyny problemów, 
opierając się na faktach.

Dlaczego warto wybrać Bilander?

Sprawdzone w Polsce – oferujemy usługi przetestowane w polskich warunkach 
gospodarczych. Jesteśmy firmą rodzinną, rozwijaną przez polskich inżynierów.

Użyteczność – nasze usługi i rozwiązania są projektowane tak, aby zarówno osoby 
z obszaru biznesowego jak i IT mogły z nich korzystać. 

Know-how & technologia – dzięki naszemu doświadczeniu zyskujesz jednocześnie 
wiedzę i narzędzia. Wspieramy jedne z najbardziej wymagających i złożonych grup 
kapitałowych w Polsce. Te kompetencje są bezcennym kapitałem, który wniesiemy 
do Twojej organizacji.

Unikalna skalowalność – Bilander wspiera proste i złożone procesy budżetowe 
/ raportowe. Sprawdza się w małych, jak i dużych firmach (włącznie z grupami 
kapitałowymi, gdzie dochodzą elementy konsolidacji).

ZARZĄDZANIE DANYMI

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

office@bilandergroup.com   |  +48 58 698 22 00

www.BilanderGroup.com



Doradztwo
• Zarządzanie w oparciu o dane, informatyzacja przedsiębiorstwa

• Wdrożenie technologii Business Intelligence

• Wdrażanie polityki Data Governance

Porządkowanie danych
• Ujednolicanie nazw kategorii, regionów, produktów, dokumentów

• Znajdowanie reguł wychwytujących niewłaściwe wartości

• Gromadzenie danych poprzez formularze

Modelowanie danych
• Inwentaryzacja danych gromadzonych w firmie

• Projektowanie jednolitej, spójnej struktury danych ze wszystkich  
 obszarów działalności

• Tworzenie modelu danych pozwalającego analizować dane  
 z wielu perspektyw

Integracja danych
• Łączenie danych z wielu systemów informatycznych

• Uwspólnianie kategorii, słowników używanych w wielu systemach  
 informatycznych

• Tworzenie centralnych baz danych, hurtowni danych

Raportowanie, analizowanie danych
• Zbieranie wymagań dotyczących potrzeb raportowych

• Projektowanie raportów i analiz danych

• Wdrażanie narzędzia do raportowania i tworzenie w nim raportów i analiz

Zarządzanie procesem budżetowania i controllingu
• Modelowanie procesu budżetowego

• Projektowanie arkuszy budżetowo-controllingowych

• Wdrażanie modułu do budżetowania

ZARZĄDZANIE DANYMI
Wśród usług, które oferujemy, znajdują się:
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