Persbericht

Sage lanceert Sage Enterprise Intelligence, de Business
Intelligence-oplossing voor gebruikers van Sage ERP X3
Parijs, 29 september 2014 - Na een geslaagde lancering in Noord-Amerika heeft Sage, een van de
wereldleiders op het gebied van managementsoftware, de komst van Sage Enterprise Intelligence in
Europa aangekondigd. De Business Intelligence-oplossing, ontstaan vanuit een samenwerking met
Tangerine Software, wordt bij OEM’s als standaardmodule geïntegreerd in Sage ERP X3, versie 6.5 en
de nieuwe versie 7 die in mei van dit jaar in Lissabon werd gepresenteerd.
Sage Enterprise Intelligence is een eenvoudige, maar krachtige tool om autonoom ERP-data te
bekijken en te analyseren, zonder dat daar speciale apparatuur of vaardigheden voor nodig zijn.
Gebruikers zijn daardoor niet alleen minder tijd kwijt met analyses en rapportages, maar kunnen ook
sneller goed onderbouwde beslissingen nemen.
“Ons doel is om onze klanten intuïtieve oplossingen te bieden die eenvoudig in het gebruik zijn, zodat
zij zich kunnen richten op datgene waar ze goed in zijn: hun eigen vak,” aldus Christophe Letellier, CEO
van Sage ERP X3. “Sage Enterprise Intelligence is daar een goed voorbeeld van en zal de manier waarop
gebruikers omgaan met business intelligence, totaal veranderen. Deze tool biedt een rationele
benadering van analyse en rapportage en geeft de gebruiker bovendien de mogelijkheid om
zelfstandiger en effectiever te werken.”
“Sage Enterprise Intelligence is een moderne, bewezen Business Intelligence-oplossing voor de
Europese klanten van Sage. Na een succesvolle lancering in Noord-Amerika kunnen wij haast niet
wachten om de eerste klanten van Sage Enterprise Intelligence in Europa te begeleiden,” vertelt Greg
Brown, president van Tangerine Software.
Sage Enterprise Intelligence helpt bedrijven hun informatiekapitaal te benutten
Het informatiekapitaal van organisaties is volop in beweging. Omdat ze zich realiseren dat het
automatiseren van processen tot een hogere productiviteit en concurrentievoordeel leidt, zijn
organisaties druk bezig groeiende volumes data vanuit verschillende kanalen
(managementoplossingen, vakgebonden oplossingen, enz.) samen te voegen. Voor gegevensbeheer
en –analyse geldt precies hetzelfde, maar bij gebrek aan een algemene methode kost dit tijd en geld.
Organisaties die zich ervan bewust zijn dat ze een enorme ontwikkeling kunnen realiseren met de
gegevens uit hun operationele informatiesysteem en die hun eigen informatie dus beter gaan
benutten, kunnen snel een groter marktaandeel veroveren of hun bestaande positie versterken.
Door Sage Enterprise Intelligence snel en veilig te integreren in Sage ERP X3 is de betrouwbaarheid
van strategische bedrijfsinformatie gegarandeerd, hebben gebruikers een compleet realtime
overzicht van zakelijke gegevens en kan de samenwerking tussen verschillende afdelingen worden
verbeterd.
Gebruikers hebben toegang tot een centrale database met bedrijfsgegevens en kunnen daar geheel
zelfstandig analyse-informatie uit halen. Met behulp van deze tool kunnen gebruikers belangrijke
informatie voor hun dagelijks werk zoeken en vinden, waardoor ze sneller beslissingen kunnen nemen
en die beter kunnen onderbouwen.

Sage Enterprise Intelligence voor een democratisch gebruik van BI
Sage Enterprise Intelligence is een webbased oplossing die geschikt is voor meerdere browsers en
toegankelijk is vanaf de meeste mobiele apparaten. De oplossing is snel in gebruik te nemen en na
een paar dagen oefenen kan iedereen met de intuïtieve gebruikersinterface omgaan. Er zijn geen
specifieke competenties vereist voor het gebruik van Sage Enterprise Intelligence.
Gebruikers hebben toegang tot de database en kunnen gegevens in realtime hergroeperen, sorteren
en analyseren. Ook kunnen ze gegevens kruisen en dynamische tabellen maken door gegevens
eenvoudig te verslepen.
Ze kunnen dashboards aanmaken en posten, inzoomen op transactie-informatie om de
gegevensstructuur te onderzoeken en views uit Sage ERP X3 te combineren met views uit andere
systemen.
Optioneel is Sage Enterprise Intelligence realtime toegankelijk vanuit Excel dankzij een speciale
extensie. Met deze oplossing kunnen data op een dynamische manier worden gevisualiseerd en
kunnen rapporten en analyses automatisch worden gedistribueerd.
Nu verkrijgbaar
Sage Enterprise Intelligence is vanaf nu in Europa verkrijgbaar in het Engels en Frans. De Spaanse,
Duitse en Portugese versies worden tussen nu en eind 2014 verwacht.
Over Sage:
We bieden de kmo een reeks gebruiksvriendelijke, veilige en efficiënte businessmanagementsoftware en diensten – van accounting en payroll tot enterprise-resourceplanning, customer-relationshipmanagement en
betalingen. Onze klanten ontvangen voortdurend advies en ondersteuning via ons wereldwijde netwerk van
lokale experts, die hen helpen hun bedrijfsproblemen op te lossen. Dat geeft hen het vertrouwen hun zakelijke
ambities waar te maken. Sage werd opgericht in 1981, is sinds 1989 genoteerd aan de beurs van Londen en heeft
in 1999 een plek veroverd in de FTSE 100. Met ruim 6 miljoen klanten en meer dan 12.700 medewerkers is Sage
vertegenwoordigd in 24 landen: Europa, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, Azië en Brazilië.
Voor meer informatie: www.sage.be.
Sage ERP X3 is de wereldwijde ERP-oplossing van Sage Group, bedoeld voor mid-market-ondernemingen en
vestigingen van grote groepen met internationale aanwezigheid. Sage ERP X3 is al meer dan 10 jaar een
complete en beproefde ERP-oplossing die beantwoordt aan de specifieke behoeften en uitdagingen van
middelgrote ondernemingen in sectoren van fabricage tot distributie, inclusief diensten en industrie. 4.500
klanten in 100 landen hebben gekozen voor Sage ERP X3, omdat het bedrijven vooruit helpt met snellere,
eenvoudigere en flexibelere ERP.
Voor meer informatie: www.sageerpx3.com.
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