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S ĽUDSKÝM 
PRÍSTUPOM



BellaDati je agilný analytický 
a reportovací nástroj, 
ktorý znovu objavuje spôsob,
akým biznis užívatelia pracujú 
s dátami. Užívateľ vybavený 
iba webovým prehliadačom 
alebo mobilným zariadením,
môže dáta okamžite vizualizovať 
do prehľadných reportov 
a dashboardov.
BellaDati predstavuje
Business Intelligence aplikáciu
(On-Premise alebo Cloud),
komplexnú BI platformu, 
natívnu mobilnú aplikáciu 
a BellaApps - predpripravenú 
odvetvovo orientovanú analytiku.

BellaDati

BellaDati AGILNÁ BI

BellaDati Cloud BellaDati On-Premise

Všetko čo potrebujete, je webový prehliadač alebo mobilné zariadenie

www.belladati.com



Konektivita

• 100+ databázových konektorov 
s vizuálnym editorom pre dotazovanie

• Preddefinované konektory na sociálne siete
• Neobmedzená konektivita s API konzolou
• Podpora neštruktúrovaných dát a dát veľkého 

objemu cez MongoDB, Hadoop a HANA
• Vizuálne dátové transformácie a čistenie dát
• Vizuálne ETL, dátové transformácie a čistenie dát
• Automatické plánovanie importu

Manažment dát

• Vlastný dátový sklad a úložisko
• Vizuálne dátové modelovanie
• Automatická dátová konsolidácia a mapovanie
• Prístup k dátam na základe užívateľských práv
• Prístupové oprávnenie na úrovni  

riadkov a stĺpcov
• Formuláre pre zber dát

Agilný reporting

• Viac ako 240 možností vizualizácie 
dát cez KPIs, tabuľky a grafy

• Geografické analýzy 
• Flexibilné rozloženie pohľadov  

v reportoch
• Preddefinované a vlastné formáty 

reportov
• Personalizované dashboardy  

a notifikácie
• Adaptívny design aplikácie  

vlastnými CSS a HTML skriptami
• Multimediálna galéria  

pre tvorbu infografík

Prehľadná a rýchla analytika

• Analýza a prehľadávanie dát  
(drill-down) jediným kliknutím

• Vlastné vzorce, funkcie a kalkulácie
• Filtrovanie a previazanosť reportov
• What-if analýzy a modelovanie 

scenárov

BellaDati 
APLIKÁCIA AGILNÁ 

ANALYTIKA 
S ĽUDSKÝM 
PRÍSTUPOM

Hotové konektory pre 100+ štruktúrovaných 
a neštruktúrovaných dátových zdrojov.

www.belladati.com



Vývoj aplikácií

• Jednoduché vytváranie webových a mobilných 
aplikácii s BellaDati API a SDK

• Vývoj analytických aplikácií ako hosting  
v BellaDati

• Kompletný skriptovací jazyk pre transformáciu  
a čistenie dát

BellaDati Whitelabeling

• Adaptabilný dizajn cez vlastné CSS a HTML
• Vlastná galéria multimédií a aplikácií
• Modifikovateľný zber dát a prihlasovacia stránka
• Vývoj vlastných konektorov cez API konzolu

 

Dátová Integrácia

• 100+ dátových konektorov a API konzol
• Vlastný dátový sklad s vizuálnymi ETLs
• SQL a Non-SQL dátové úložisko 

cez PostgreSQL alebo Hadoop
• Na báze Java technológií a 300+ frameworks
• Serverová škálovateľnosť
• Big Data analýzy vo webovom prehliadači

BellaDati PLATFORMA
VLOŽTE ANALYTIKU 
DO VÁŠHO RIEŠENIA
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www.belladati.com



Natívne aplikácie pre iOS a Android

• Jednoduchý download cez Apple 
a Google marketplace

• Optimalizované a plne funkčné aplikácie 
na mobilných zariadeniach

• Možnosť on-line a off-line režimu

Mobilný reporting

• On-line prehliadanie reportov a dashboardov
• Stiahnutie dát a prehliadanie off-line
• Filtrácia a zmena veľkosti a rozsahu
• Pridávanie komentárov

Zber dát 

• Tvorba formulárov pre zber dát  
v reálnom čase

• Automatická generácia formulárov  
alebo využitie vizuálneho mapovania dát

• Automatické rozpoznanie užívateľa  
a lokality

• Vkladanie obrázkov, multimédií  
a fotografií

Veľká výkonnosť

• Prepojenie s výkonným BellaDati 
serverom

• Vhodné pre BellaDati Cloud  
aj On-Premise

• Ochrana dát heslom a SSL šifrovaním
• Dostupné REST API a SDK

BellaDati MOBILE
BI PRE ANDROID
A iOS

Dostupné v Google Play a AppStore

www.belladati.com



Nápojový 
priemysel

Vzdelávanie 
a školenia

Hotely a 
reštaurácie

Projektový 
management

Nákladové 
analýzyLogistika

Doprava

Analytika
sociálnych

sieti

Zvoľte 
najrýchlejšiu 
cestu
BellaDati Apps  
sú segmentovo a branžovo 
orientované balíky  
reportov a dashboardov  
s preddefinovanými KPI 
a analýzami, vytvorenými
na základe best-practices
daného segmentu resp. 
branže. Umožňujú 
prakticky okamžité 
používanie BellaDati  
a výrazne znižujú úsilie 
a náklady pri vývoji BI 
aplikácie.

Stávkovanie Predaj
áut

BellaDati APPS
NEZAČÍNAJTE OD NULY, 
VYUŽITE  NAŠE 
PREDPRIPRAVENÉ 
REPORTY A ANALYTIKY

www.belladati.com



Jednoduché použitie 
a rýchla implementácia

• Zníženie nárokov na analytické a IT oddelenia
• Jednoduché a intuitívne webové rozhranie
• Žiadne programátorské znalostí a skúsenosti
• Adaptívny design aplikácie vlastnými CSS  

a HTML skriptami
• Personalizované dashboardy a notifikácie
• Široká paleta vizualizačných možností
• Jednoduchá a prehľadná licenčná politika
• Podstatne nižšie náklady ako u tradičných BI 

aplikácii
• Hotová BI aplikácia za niekoľko dní max. týždňov

Vynikajúca konektivita
• 100+ konektorov pre databázy, cloudove riešenia, 

API a sociálne siete
• Vlastná dátová konsolidácia a dátový manažment
• Podpora štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát

Prehľadná a rýchla analytika
• Modelovanie scenárov a tvorba what-if analýz
• Drill-down a Drill-through jedným kliknutím
• Vlastná sociálna vrstva pre dátovú výmenu
• Rozsiahla knižnica obrázkov a infografík

Vysoká úroveň zdieľania
• Chat v reálnom čase a komentáre  

priamo v grafoch
• Jednoduché zdieľanie reportov a nastavenie 

prístupových práv
• Automatické doručovanie reportov emailom
• Export do PDF, PPT a Excelu
• Vkladanie reportov cez iFrame

Analytické Apps
• Významné skrátenie času tvorby reportov
• Zníženie nákladov na vytvorenie BI aplikácie
• Najlepšie branžové a segmentové KPIs  

a analytiky na základe best practices
• Dátové štruktúry a dáta orientované  

na daný segment
• Preddefinovaný vizuál reportov a dashboardov

BellaDati 
KONKURENČNÉ VÝHODY

www.belladati.com



Vybrané referencie

Obchod a distribúcia

Pohostinstvo

Retail

Ťažký priemysel

Ťažký priemysel

Bankovníctvo

Telekomunikácie

Energetika

Ľudské zdroje

Retail a E-Commerce

Záchranná služba

Obchod a služby

Poisťovníctvo

Automobilový priemysel

Vzdelávanie

Výroba a služby

Pohostinstvo

Vzdelávanie

Service Desk

Vzdelávanie Zdravotníctvo

www.belladati.com

Kontakty BellaDati pre Slovensko

itelligence Slovakia, s.r.o
+421 220 911 111
info@itelligence.sk
Prievozská 4/C
Apollo BC 2
821 09 Bratislava


