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Накратко за Power BI 
 

Power BI е иновативен BI инструмент, с 
който можете да видите цялата важна за 
Вас бизнес информация само с един 
поглед чрез интерактивни визуализации.  
 

Преглеждайте персонализираните 
екрани и отчети на база на вашите 
данни, за да откриете отговорите на най-

важните за вас бизнес въпроси.  
 

Към настоящия момент Power BI 
ползват повече от 90000 организации в 
над 185 страни. 

Power BI 
Знаем как да превърнем плашещите 
гигабайти данни в полезна информация 

Какво можете с Power BI: 

 Импорт, групиране и редактиране на данни 

 

 Изграждане на интерактивни отчети на база на бизнес данните  
 

  Създаване на отчети за визуализация на различни данни за 
различни роли служители  

 

 Възможност за споделяне и екипна работа по отчетите 

 

 Мобилен достъп до отчетите 

 

 Създаване на персонализирани приложения, интеграция. 
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За кого би бил полезен Power BI 

 
• Мобилни служители 

Power BI предоставя на служителите бърз достъп до актуални данни и възможност да 
анализират и вземат решения «в ход». 
 

• Производство/ Продажби 

Служителите  могат да обединяват, разглеждат, анализират данни от различен тип и от 
различни източници. Power BI помага да се видят по-ясно възможностите  за повишаване на 
ефективността и за намаляване на разходите.  
 

• Маркетинг 

Този отдел събира и анализира огромно количество данни от кампании в социалните мрежи, 
чрез платформи за маркетинг автоматизация и други източници, с цел да подобри 
показателите за привличане на нови посетители на фирмения сайт  и за квалифициране  на 
нови потенциални клиенти. Power BI позволява както интеграция с популярни инструменти и 
платформи за маркетинг автоматизация, така и прави възможно анализирането на 
ефективността на дадена кампания, като се използват ограничени ресурси с максимален 
ефект.  
 

• Финанси 

Финансистите анализират постоянно исменящи се финансови данни, като вземат предвид и 
законовите разпоредби. Служителите не могат да правят компромис нито продуктивността, 
нито сигурността, нито времето отделено за събиране и форматиране на данните. Power BI 

им помага да създават отчети, които да дадат бързи и ясни отговори на сложни въпроси. 
 

• Топ мениджмънт 

За ръководството на компанията е изключително важно да проследява тенденциите  и да 
прогнозира бъдещи резултати. Power BI позволява на топмениджърите да се избавят от 
разнородната, неструктурирана информация, подавана от различните отдели, за да вземат 
решения на базата на актуални данни в различни разрези, да получават и анализират 
цялсстната картина  на своя бизнес.  


