
Forrás:

A G2, a világ vezető üzleti megoldásokat értékelő platformja több mint 1 millió felhasználói véleményt tesz közzé a jobb vásárlási 
döntések meghozatala érdekében. Üzleti szakemberek, beszerzők, befektetők és elemzők használják az oldalt a legjobb 
szoftverek és szolgáltatások összehasonlítására és kiválasztására a szakértői értékelések és szintetizált közösségi adatok alapján. 
Minden hónapban közel 2 millióan keresik fel a G2 weboldalát, hogy informálódjanak. A G2 célja, a hitelesség és átláthatóság 
megteremtése az üzleti életben. További információért látogasson el a G2.com oldalra.

Ezzel az egyetlen termékkel 
szervezetünk több igényét 
is kielégítjük.
Több adatforráshoz 
férhettünk hozzá, és több 
felhasználói csoport számára 
tehetjük elérhetővé ezeket 
egy könnyen használható 
termékben.

- G2 Értékelő, 4,5 csillag

IBM PlanningAnalytics  
with Watson

92%

IBM Planning  
Analytics with Watson

Tervezz 
bármit, 
készülj fel 
mindenre

Az ‚IBM Planning Analytics with
Watson’ egy mesterséges intelligencia 
által vezérelt kiterjesztett tervezési és 
elemzési (xp&A) megoldás, amelyet a 
szervezeten belüli együttműködés 
elősegítésére és a modern üzletmenet 
sebességéhez terveztek.

Tudjon meg többet

virzrt.hu/ipa

ibm.com/planning

Egész közösségünk szereti a
terméket, a jelentéskészítési
megoldásunk most már
felülmúlhatatlan. A terméket
úgy alakítottuk ki, hogy
tökéletesen megfeleljen az
igényeinknek, és ezt szükség
szerint bármikor újra
megtehetjük.

- G2 Értékelő, 4,5 csillag

IBM PlanningAnalytics  
with Watson

90%

A PA kategóriájában a 
legnagyobb rugalmasságot 
nyújtja az üzleti modellezéshez. 
Rugalmas módon lehetővé teszi, 
hogy a felhasználó az adatokat 
valós időben módosítsa, 
cserélhesse.

-G2 Értékelő, 4,5 csillag

withWatson

85%

Az IBM Planning 
Analytics [ a 
Watsonnal] az Excel-
hez a pénzügyi és 
számviteli felhasználók 
nélkülözhetetlen 
alkalmazása.

- G2 Értékelő, 5,0 csillag

IBM PlanningAnalytics  
with Watson

79

Az adatok a 2021. tavaszi Enterprise Corporate Performance 
Management (CPM) Grid® jelentésből származnak

Tekintse meg az
eredményt

92%
4,0 illetve
5,0 csillagra 
értékelt

A tervezésnek csak a 
képzelet szab határt: 
korlátlannak tűnő lehetőség és 
rugalmasság a legtöbb 
komplex tervezési kihívás 
kezeléséhez, pontosan azt 
adja az ügyfélnek, amit az 
elvár.

- G2 Értékelő, 5,0 csillag

Tervezés

Előrejelzés

G2 Pontszám

Valószínűleg
ajánlom

IBM PlanningAnalytics

virzrt.hu/ipa
https://www.ibm.com/products/planning-analytics

