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e-Service „InfoView”
Korzystanie z portalu klienta z „danymi live” 24/7 – sprawozdania interaktywne
niezależny od miejsca pobytu – stały (24/7) dostęp
do udostępnionych dokumentów

indywidualnie zdefiniowane raporty z możliwością
doboru interesujących parametrów

możliwość automatycznego przesłania raportu
mailem w formie PDF

gotowość raportów wg ustalonych interwałów
czasowych, np. codziennie o 8:00

weryfikacja danych w trybie „Live”, tzn. w momencie odczytywania raportu ma miejsce
bezpośredni dostęp do bazy danych

bezpieczeństwo danych poprzez ich szyfrowanie

IT SERVICES

INFORMATOR
e-SERVICE INFOVIEW
Kto chce podejmować skuteczne decyzje i zoptymalizować wydajność swojego przedsiębiorstwa, potrzebuje czegoś
więcej niż tylko danych w sprawozdaniach statystycznych. Potrzeba wiarygodnych informacji, które łatwo można znaleźć
i przeanalizować. Tylko w ten sposób podejmować będą Państwo uzasadnione decyzje i zapewnią sobie istotne korzyści
w starciu z konkurencją. Ponadto wszyscy Państwa pracownicy powinni odnosić korzyści z dostępu do tych samych
informacji i to w taki sposób, aby nie ponosili Państwo dodatkowych kosztów.
Jako portal dla klientów, korzystamy z Crystal Reports Server 2008 V1 firmy SAP. Funkcjonalność ta umożliwia Państwu
oraz autoryzowanym przez Państwa pracownikom dostęp do „danych live” 24/7 w systemie ERP. W ten sposób mogą
Państwo np. w każdej chwili mieć dostęp do wykazów otwartych pozycji, BWA, kosztów osobowych, itp., eksportować
te dane, wysyłać przez e-mail lub drukować i tym samym szybko i elastycznie reagować. Wszystko, czego Państwo
potrzebują, to przeglądarka internetowa.
Wspieramy więc Państwa we wszystkich aspektach zarządzania sprawozdaniami.
Wstępnie skonfigurowane sprawozdania, raporty, tabele Excel mogą Państwo skonfigurować indywidualnie i dostosować
do własnych wymogów lub przyjętej formy raportowania (analizy ekonomiczne za okres 12 miesięcy, bilanse, rachunek
zysków i strat, wykazy otwartych pozycji, analizy statystyczne, prezentacje graficzne, itp.).
Możliwa jest także migracja już istniejących sprawozdań, korzystających z danych działu finansowo-księgowego, z których
Państwo korzystają, do systemu getsix® Online services. Przy każdym uruchomieniu „danych live” poprzez systemu ERP
będą one aktualizowane i pozostaną dostępne do pobrania lub do dalszej edycji.

PORTAL KLIENTA – GETSIX ® 24/7 e-SERVICE „INFOVIEW”

Dostęp testowy Login:
Aby wypróbować portal dla klientów lub zapoznać się z jego możliwościami, mogą Państwo skorzystać z dostępu testowego. Do tego celu potrzeba jedynie przeglądarki internetowej, np. Microsoft Internet Explorer lub Firefox i dostępu
do Internetu.
Adres internetowy dla dostępu testowego:
https://reports.getsix.pl
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e-SERVICE „INFOVIEW”
1. LOGOWANIE W SYSTEMIE
getsix® 24/7 eService „InfoView” oferowany jest przez nas w 3 językach. Dzięki temu każdy z pracowników/użytkowników
w Państwa przedsiębiorstwie może pracować na dogodnej dla siebie wersji językowej portalu.
Tryb postępowania – logowanie w dostępie testowym:
W panelu logowania należy wprowadzić poniższe dane. Należy zwrócić uwagę na pisownię wielkimi i małymi literami.

Dla użytkowników niemieckojęzycznych:
Nazwa użytkownika: guest_de
Hasło: guest_de
Dla użytkowników angielskojęzycznych:
Nazwa użytkownika: guest_en
Hasło: guest_en
Dla użytkowników polskojęzycznych:
Nazwa użytkownika: guest_pl
Hasło: guest_pl
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e-SERVICE „INFOVIEW”
2. NAWIGACJA I PERSONALIZ ACJA
Po zalogowaniu się w systemie pojawi się następujący ekran:

Należy kliknąć klawiszem myszy na folder „Lista dokumentów” i w folderze „Foldery publiczne” przejść do firmy „Contoso”, założonej przez nas do celów testowych .
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e-SERVICE „INFOVIEW”
3. W YBÓR SPRAWOZDANIA
Sprawozdania testowe:
W założonych do celów testowych kategoriach
01 Management Reports
02 Accounting Reports
03 Controlling Reports
04 Payroll Reports
05 Excel Files for LifeOffice

... znaleźć można raporty i sprawozdania skonfigurowane do celów testowych. Aby uruchomić żądane polecenie, należy
zaznaczyć dane sprawozdanie i kliknąć na nie prawym klawiszem myszy. Aby np. wyświetlić sprawozdanie na ekranie,
należy kliknąć na „View”.
Wówczas ukaże się maska wprowadzenia, w której mogą Państwo dokonać wyboru interesujących Państwa danych.
Można tutaj m.in. wybrać język sprawozdania lub z pomocą parametrów zapoznać się z danymi za wybrany okres
czasu.
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4. W YBÓR LUB SELEKCJA DANYCH
Po kliknięciu na OK raport zostanie wygenerowany i ukaże się na ekranie (patrz kolejne okno).
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e-SERVICE „INFOVIEW”
5. PREZENTOWANIE DANYCH
Różne przeglądarki umożliwiają wygodne przeprowadzanie analiz. Wspierają użytkownika przy oglądaniu, filtrowaniu,
aktualizowaniu i przeglądaniu sprawozdań. Przy odpowiedniej konfiguracji wstępnej można również eksportować sprawozdania do innych formatów, np. PDF, edytowalnych plików RFT i tabel Excel.
Dzięki funkcji drill down w grafikach i innych obiektach sprawozdań sprawdzicie Państwo dane szczegółowe. Sprawozdania mogą być przeszukiwane według określonych kryteriów.
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SPORZ ĄDZ ANIE I ROZDZIEL ANIE SPRAWOZDAŃ W W YZNACZONYM TERMINIE
Mogą Państwo powiązać sporządzanie sprawozdań z wyznaczonym terminem lub określonymi zdarzeniami. ten sposób
możliwe jest np. automatyczne generowanie wykazów otwartych pozycji codziennie o godzinie 8:00 i przesyłanie ich
na kilka wybranych przez Państwa adresów e-mail w formacie PDF. Tym samym codziennie znajdować będą Państwo
zaktualizowany wykaz otwartych pozycji w swojej skrzynce odbiorczej, bez konieczności generowania lub zamawiania
raportu. Dodatkowo mogą Państwo określić, w jakim formacie mają być dostarczane sprawozdania, na przykład Excel,
PDF lub RTF.
Następujące raporty dla działu finansowo-księgowego dostępne są w standardzie:
• Plan kont
• Bilans
• Rachunek zysków i strat (GuV)
• Wyciąg z konta
• Analizy ekonomiczne
za 12 miesięcy według kont (BWA) )
• otwarte pozycje dłużników, z pozycjami szczegółowymi lub bez
• otwarte pozycje wierzycieli, z pozycjami szczegółowymi lub bez

Crystal Report (PDF)
Crystal Report (PDF)
Crystal Report (PDF)
Crystal Report (PDF)
Crystal Report (PDF)
Crystal Report (PDF)
Crystal Report (PDF)

Następujące raporty dla działu rachunkowości zarządczej dostępne są w standardzie:
• Wykaz miejsc powstawania kosztów
• Bilans
• Rachunek zysków i strat (GuV)

Crystal Report (PDF)
Crystal Report (PDF)
Crystal Report (PDF)

UWAGI:
Parametry wyboru:
Wszystkie raporty posiadają standardowe parametry, pozwalające na dokonanie selekcji właściwych danych.
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DOSTOSOW Y WANIE SPRAWOZDAŃ LUB RAPORTÓW
Wszystkie raporty można również dostosować do indywidualnych potrzeb (np. specjalne grupowanie lub sumowanie);
w ten sposób sprawozdania można dostosować do formy raportowania przyjętej w koncernie.
Ww. sprawozdania lub strukturę menu można dostosować do Państwa specjalnych wymagań i potrzeb lub odpowiednio rozszerzyć. W ten sposób np. użytkownicy z zarządu będą mieć wgląd we wszystkie sprawozdania, a np.
użytkownicy z działu finansowo-księgowego nie będą mogli przeglądać sprawozdań z sekcji „Payroll Reports”.
Sprawne funkcje zabezpieczeń, które można skonfigurować na poziomie użytkownika, grup, obiektów i zamówień,
gwarantują, że właściwi pracownicy o właściwym czasie otrzymają właściwe informacje.
Dzięki tym funkcjom zabezpieczeń można szczegółowo określić uprawnienia dostępu do informacji dla użytkowników
i dozwolone im działania w obrębie sprawozdań.

PODSUMOWANIE:
getsix® 24/7 eService „InfoView” oferuje Państwu:
Większą produktywność korzystania ze sprawozdań, dzięki bezpieczeństwu użytkowania, terminowemu sporządzaniu
i udostępnianiu skonfigurowanych sprawozdań
Wielojęzyczność przestrzeni użytkowej i sprawozdań gwarantuje wysoki stopień akceptacji przez użytkowników oraz
efektywność pracy, ponieważ zaoszczędzone zostają ewentualne koszty tłumaczeń.
Przyjazność dla użytkownika dzięki intuicyjnej obsłudze i dostępności interaktywnych sprawozdań dla wszystkich
pracowników.
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