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ProfiRaporter jest platformą pozwalającą na elastyczne i szybkie 

raportowanie z systemów informatycznych. Powstał z myślą o użytkownikach 

systemów klasy ERP, MRP, MSP, którym nie wystarczają możliwości w zakresie 

dostarczania analiz i raportów zawarte w programie a nie chcą z różnych 

powodów używać lub rozszerzać systemów o rozwiązania klasy Business 

Intelligence. Nasz produkt stanowi elastyczną alternatywę dla rozbudowanych 

rozwiązań klasy BI umożliwiając osiąganie tych samych rezultatów mniejszym 

nakładem pracy a jednocześnie bardziej dostosowanych do potrzeb 

indywidulanych użytkowników. Narzędzie pozwala na kreowanie 

pojedynczych raportów na zamówienie. 

Dzięki pełnej elastyczności oprogramowania Raporty do systemów Comarch 

ERP Altum, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, mogą być łączone i 

prezentowane na jednym wykresie, dając pełen przekrój informacji. 

Pojedyncze gotowe lub dedykowane 

 ERP 

 MRP 

 MSP 

 B2B 

 B2C 

ProfiRaporter umożliwia tworzenie pojedynczego raportu dedykowanego 

dla dowolnego systemu informatycznego. Dzięki swojej konstrukcji 

……………. 
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dostarczany jest jako gotowy w  pełni działający raport  z zawansowaną 

funkcjonalnością w formie pojedynczego pliku. Możliwość taka pozwala na 

wygenerowanie dowolnego raportu z systemów klasy ERP, MRP, MSP oraz 

innych zawierającego określone przez klienta kryteria. 

Dzięki możliwości obsługi zdalnej większość raportów możemy zrealizować bez 

potrzeby dojazdu do klienta z dowolnego miejsca w Polsce. 

Nasze rozwiązanie to elastyczny sposób prezentacji danych, ograniczony 

jedynie wyobraźnią użytkownika. Raporty mogą być wygenerowane w dowolny 

preferowany sposób: 

 Lista 

 Tabela przestawna 

 Wykres 

 Wykres dynamiczny ( wykres prezentuje wyłącznie dane zaznaczone przez 

użytkownika) 

Rozszerzalność - raporty mogą być dostarczane w trywialny sposób - w 

postaci pojedynczego pliku nie wymagającego żadnych dodatkowych działań 

ani wiedzy informatycznej. 

Modyfikowalność - użytkownik może za pomocą wbudowanych 

mechanizmów konfigurować sposób i zawartość raportów (kolejność kolumn, 

widoczność kolumn, zastosowane filtry i parametry, sposoby sumowania i 

grupowania danych). Każdy operator może zdefiniować sobie wiele różnych 

widoków tego samego raportu w celu późniejszego wielokrotnego wykorzystania.  

Zmodyfikowane raporty mogą być zapisywane jako wzorce (widoki) co 

pozwala na utrwalenie ich do późniejszego wykorzystania. Każdy wariant 
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raportu jest nazwany co pozwala wielokrotnie go wykorzystywać, modyfikować 

a także wymieniać z innymi użytkownikami. 

Wielobazowość - raporty mogą dokonywać zestawień z wielu różnych 

baz danych jednocześnie. Nie jesteśmy ograniczeni do bazy danych jednego 

systemu. Można dokonywać krzyżowych zestawień z wielu baz danych (np. 

Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima lub inny system używany w 

przedsiębiorstwie). Duża liczba dostępnych formatów exportu wynikowych 

danych takie jak: 

 Arkusz Excel 

 Plik tekstowy 

 Plik pdf 

 Plik HTML 

Nie jest wymagana instalacja Microsoft Excel w celu dokonania eksportu do 

arkuszy Excel. Wysyłanie raportów może odbywać się pocztą elektroniczną. 

Intuicyjny "designer" raportów umożliwia wykonywanie raportów w oparciu o 

dowolne zapytania SQL. 

 

tel:  061 868 98 30 

fax: 061 868 98 40  

biuro@profisoft.pl 

ul. Floksowa 44 

60-175 Poznań 

www.profisoft.pl 
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