SERWIS IT
Doradztwo biznesowe
Księgowość, kadry i płace
Sprzedaż i serwis IT
Doradztwo podatkowe i prawne

INFORMATOR

e-Service „Raporty Mobilne na iPhone’a i iPada”
Twoje analizy biznesowe wszędzie tam gdzie ich potrzebujesz
Bezpieczna, szyfrowana transmisja danych

Chroniony hasłem dostęp do bazy danych

Dostęp w czasie rzeczywistym 24/7 z każdego
miejsca na świecie

Analizy BI dostosowane do indywidualnych
potrzeb klienta (np. KPI, kokpit)

Zestaw standardowych raportów (np. listy
należności i zobowiązań, sprawozdanie
finasowe, rachunek zysków i strat)

Przyjazny interfejs użytkownika z przejrzystą
strukturą menu

SERWIS IT

Rozwiązania mobilne getsix ®
MOBILNE RAPORTY W TWOJEJ DŁONI
Czy chcesz oglądać, filtrować, wysyłać w formie elektronicznej i drukować swoje raporty
biznesowe w dowolnym miejscu na świecie?
Zaraz po zamknięciu przez nas rozliczeń księgowych i personalnych jest to możliwe. getsix ®
oferuje innowacyjne rozwiązania!
Użyj aplikacji Mobile Reporting z getsix ® i pobierz raporty na swój iPhone i iPad.

TWOJE RAPORTY I ANALIZY SĄ Z TOBĄ, KIEDY TYLKO ICH POTRZEBUJESZ
Mobi Reports Pro i Mobi SSRS są aplikacjami dla iPhone‘a i iPada do przeglądania raportów
z serwera Microsoft SQL. Raporty i panele nawigacyjne są wyświetlane bezpośrednio z
naszego serwera i umożliwiają nawigację, przeglądanie, dodawanie do „ulubionych”,
wysyłanie mailem lub drukowanie.
Aplikacje Mobi Reports są tworzone przez MobiWeave. Można je kupić lub pobrać na swojego
iPhone’a lub iPada poprzez App Store. Są one dostępne w dwóch wersjach: BEZPŁATNEJ
(Mobi SSRS) lub w pełnej (Mobi Reports Pro). Jeśli chcesz się połączyć tylko z serwerem
getsix ® aplikacja ta jest gratis, jeśli natomiast chcesz go używać również do innych baz
danych, wymagany jest zakup pełnej wersji.
getsix ® Mobile Reports dla iPhone’a i iPad’a zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby
informacje były dla Ciebie dostępne poprzez urządzenie mobilne. Użytkownik może wyświetlić
szczegółowe raporty w czasie rzeczywistym i przesłać je bezpośrednio np. jako plik PDF. W
rezultacie, getsix® usprawnia proces podejmowania decyzji, poprzez udostępnianie Klientowi
jego danych biznesowych 24/7.

W CELU ZAPEWNIENIA MOBILNYCH ROZWIĄZAŃ RAPORTOWYCH
getsix ® UŻYWA APLIKACJI MOBI REPORTS

KORZ YŚCI:
Brak kosztów pobierania aplikacji na iPhone’a / iPada ze sklepu AppStore
getsix® zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym lub dostarcza dane
z naszej bazy danych za niewielką miesięczną opłatą
Możesz przeglądać lub pobierać swoje sprawozdania finansowe
Masz dostęp do swoich danych przez iPhone’a i iPada 24/7, gdziekolwiek jesteś
getsix® zapewnia dostęp poprzez bezpieczne, szyfrowane połączenie (SSL)
Raporty mogą być dostarczane wg parametrów opcjonalnych
Raporty będą dostarczane z opcją rozwijania w dół lub przewijania
Raporty można bezpośrednio drukować lub wysyłać
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Jak to działa?
MOŻESZ ŚLEDZIĆ SWOJE RAPORTY FINANSOWE NA iPHONIE
LUB iPADZIE

1. SPRAWDZAJ
RAPORTY 24/7
Wystarczy otworzyć aplikację
i sprawdzić raporty dotyczące
Twojej firmy gdziekolwiek jesteś.

2. PROSTA OBSŁUGA
Intuicyjne menu poprowadzi
Cię do raportów, które
chcesz zobaczyć.

3. ZOBACZ DANE,
KTÓRYCH POTRZEBUJESZ
Korzystanie z aplikacji jest proste. Po otwarciu aplikacji, należy wybrać serwer danych
getsix ®, a następnie firmę i rodzaj raportu który ma być użyty. Raporty są sortowane
wg kategorii w zależności od potrzeb, np. 00.00_Management, 00.01_Controlling,
02.01_Accounting_Services, 02.02_Payroll_Services (grafika powyżej).

Stworzymy dla Ciebie
zindywidualizowane raporty
według Twoich potrzeb.

Można również zdefiniować użytkowników raportów i umożliwić im dostęp do
raportów z podziałem na specyficzne działy. Na przykład, użytkownik z uprawnieniami
menadżerskimi będzie mógł przeglądać wszystkie raporty, które są dostarczane
do firmy. Jeśli jednak jego stanowisko dotyczy np. rachunkowości lub sprzedaży,
przeglądanie danych będzie ograniczone. Podsumowując: raporty są dostępne dla
użytkownika w zależności od jego roli w firmie.

NASI KLIENCI SĄ
ZAWSZE DOBRZE
POINFORMOWANI!
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Jak korzystać?
TWOJE RAPORTY
MOGĄ BYĆ:
•

przeglądane

•

drukowane

•

wysyłane za pomocą poczty
e-mail w formacie PDF

•

zapisywanie w formacie PDF
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getsix ® oferuje dane „live” dokładnie wtedy gdy ich potrzebujesz. Dostarczamy
standardowe rapor ty dla wszystkich naszych klientów, jesteśmy w stanie również
spełniać w yrafinowane oczekiwania rapor towe, przygotowując w ykonane
rapor ty na zamówienie. Jeśli jesteś zainteresowany niestandardow ymi
rapor tami, nasz zespół IT jest gotow y do stworzenia takich rapor tów wg
indywidualnych potrzeb firmy.

RAPORTY I KOKPITY
WG INDYWIDUALNYCH
USTAWIEŃ

TYPOWE SCENARIUSZE ZASTOSOWANIA:
Pracownicy oddelegowani - jeśli jesteś np. na spotkaniu z klientem, możesz
dyskretnie sprawdzić, ile faktur nie jest opłaconych. Wystarczy skorzystać
z raportu „Open items Customer” w sekcji: Accounting and Services.
Pracownik / Dział Controllingu - jeśli chcesz zobaczyć wyciąg bankowy
przyporządkowany do konkretnego MPK, skorzystaj z tej aplikacji, aby uzyskać
potrzebne informacje.
Pracownik / Dział HR - jeśli potrzebujesz aktualną listę personelu lub kosztów
personalnych, po prostu weź do ręki iPhone’a lub iPada i od razu przejrzyj informacje.
Manager - np. będąc na lotnisku jesteś zainteresowany najnowszymi informacjami
finansowymi swojej firmy. Wszystko co musisz zrobić, to podłączyć się do naszego
serwera, a niezbędne informacje otzymasz zanim wejdziesz na pokład samolotu.
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Jak zainstalować?
MOŻESZ POBRAĆ PROGRAM BEZPŁATNIE LUB W PEŁNEJ WERSJI
NA iPAD LUB iPHONE ZE SKLEPU „APP STORE”
Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić twórcę aplikacji MobiWeave na
stronie: http://mobiweave.com

Otwórz App Store

Wyszukaj:
Mobi SSRS lub Mobi Reports pro

1. INSTALACJA
Postępuj podobnie dla
iPhone’a i iPada
1. Otwórz App Store
2. Wyszukaj aplikację
3. Zainstaluj na rządzeniu

2. UŻYWANIE APLIKACJI
Po instalacji znajdziesz
predefiniowane raporty
standardowe gotowe
do użycia.

Jak to uruchomić?
Jeśli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem, prosimy o kontakt z osobistym
opiekunem w getsix ® lub o skierowanie zapytania e-mailem na nasz adres:

SERVICES@GETSIX.PL
Dzięki współpracy z naszym zespołem IT, możesz skonfigurować aplikację w mniej niż
5 minut. Wystarczy wpisać kilka danych dostępowych zgodnie z naszymi instrukcjami.

POPROŚ O
WERSJĘ TESTOWĄ:
e-mail: ser vices@getsix.pl

Aby rozpocząć korzystanie z raportów finansowych na urządzeniu przenośnym,
nasi specjaliści IT przygotują dla każdego użytkownika w Państwa firmie wyjątkowy,
bezpieczny kod dostępu i udostępnią go Państwu wraz ze szczegółową instrukcją
stosowania.

MOBILNE RAPORTY UŁATWIĄ TWOJĄ PRACĘ!
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Wrocław
ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
Tel.: +48 71 388 13 00
Fax: +48 71 388 13 10
Claus Frank
Monika Martynkiewcz-Frank
E-mail: wroclaw@getsix.pl
Poznań
ul. Wyspiańskiego 43
60-751 Poznań
Tel.: +48 61 668 34 00
Fax: +48 61 668 34 10
Roy Heynlein
E-mail: poznan@getsix.pl

getsix Consulting
Sky Offi ce Center
ul. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Tel.: +48 22 336 77 07
Fax: +48 22 336 77 10
Marek Iwo Kilian
E-mail: warszawa@getsix-consulting.pl

Warszawa
Sky Office Center
ul. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Tel.: +48 22 336 77 00
Fax: +48 22 336 77 10
Ortwin-Uwe Jentsch
E-mail: warszawa@getsix.pl

Berlin - Biuro reprezentacyjne
Pariser Platz 4a
D-10117 Berlin
Deutschland
Tel.: +49 30 208 481 200
Fax: +49 30 208 481 210
Pascal Rauprecht
E-mail: berlin@getsix.de

getsix.eu
polska-ksiegowosc.pl

facebook.com/getsix
linkedin.com/company/getsix
twitter.com/getsix_Group
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