
Simplifies Service Management

Nilex Analytics®
 4 Kraftfullt rapporteringsverktyg
 4 Skapa egendefinierade rapporter från databastabell eller vy
 4 Drill-down funktionalitet
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 4
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Produktinformation
Nilex Analytics® är ett verktyg för att 
generera flexibla rapporter i olika format 
utifrån Nilex-systemet. Skapa egna list, 
trend och diagramrapporter som kan 
exporteras som egna unika länkar och är 
baserade på Nilex databastabeller och vyer.

Nilex Analytics® gör, genom sin flexibilitet 
och lättillgänglighet, arbetet med rapporter 
till en given del i verksamheten. Säkerheten 
i applikationen är väl tillgodosedd genom 
att rättigheter för rapporter kan sättas i två 
nivåer.  

Nilex Analytics innehåller:
 4 Rättighetssystem, rätt rapporter och 

information till rätt personer.
 4 Obegränsat antal Trendrapporter och 

diagram samt listvisning.
 4 Obegränsat antal Dashboards med flera 

rapporter på en sida samt ”drill-down” 
funktion.

 4 Dashboards kan automatiskt e-postas 
ut till valda personer i organisationen på 
bestämt tidsintervall.

Nilex Analytics har fyra login-alternativ:
 4 Active Directory
 4 Novell e-Directory
 4 Nilex kundregister
 4 Nilex Handläggarregister

Systemkrav
Webserver:
 4 Microsoft Windows 2003 Server eller 

senare.
 4 Internet Information Server (IIS) 6.0 eller 

senare.
 4 Microsoft .NET Framework 3.5 eller 

senare.

Databasserver: 
Microsoft Windows 2003 Server eller senare 
med följande databastyp:
 4 Microsoft SQL 2005 Server eller senare.

Prisbild
För en preciserad prisbild beräknad på er 
versamhets behov kan ni höra av er till vår 
kundservice eller kontakta någon av våra 
säljare genom sales@nilex.se

Nilex Analytics®
Externt rapporteringsverktyg för att flexibelt skapa de 
rapporter som verksamheten efterfrågar, där det är enkelt 
att bygga skalbara rapporter och dashboards utifrån 
trender och objekt, publicera och sätta upp automatiska 
sändlistor.

Nilex AB
Östra Sandgatan 12
252 27 HELSINGBORG
042 - 18 00 50
kundservice@nilex.se 
sales@nilex.se 

Nilex Analytics® för-
bättrar och ger en 
mer tydlig bild över er 
verksamhet.

Ett kraftfullt rappor-
teringsverktyg garan-
terar vinst i alla led.
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Generera rapport

Prenumeration



Drill-down funktionalitet

Rapportdiagram (kategori, ankomst och status)


