
MODERNE TEKNOLOGI - FOR SMARTE VIRKSOMHETER
Ta bedre forretningsbeslutninger som resulterer i økte 

inntekter, reduserte kostnader og forbedrede resultater

DIVER PLATFORM®
END-TO-END ANALYTICS & BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM
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Det skiftende forretningslandskapet gir både nye muligheter og nye utfordringer for orgnisasjoner. Bedrifter blir utfordret til å beholde 
og styrke lønnsomheten, samt utnytte nye muligheter blant annet gjennom digitalisering. Dette skaper et behov for korrekt og 
oppdatert informasjon til å støtte kontinuerlige forbedringer. 

Data mangement, business intelligence (BI) og analyseløsninger gir deg den innsikten du trenger for å transformere informasjon til 
handling. For at analyse og BI virkelig skal gjøre en forskjell, trenger du en enhetlig løsning som berører alle områder av din 
organisasjon - som Diver Platform.

Diver Platform sin data management hjelper deg med å løse 
en utfordring de fleste bedrifter står ovenfor i dag, nemlig å ta 
den riktige beslutningen når informasjonen din er basert på 
uoversiktlig data. Kompleksiteten som finnes i 
forretningsvirksomheten i dag resulterer i at organisasjoner 
ofte bruker flere forskjellige kilder for å fange opp de dataene 
de har behov for. Med Diver Platform er det enkelt å samle 
dataene i et enkelt handlingsformat. 

DATAINTEGRASJON MED DIVER PLATFORM - KRAFTFULL OG GENIAL ENKEL

Diver har fleksibel rapportering og analysefunksjoner som 
inneholder alle komponentene som trengs for å 
implementere og distribuere handlings- og rolle-basert 
business intelligence i hele organisasjonen. Diver med sine 
anerkjente løsninger for virksomhetsstyring, gjør 
dataintegrasjon enkelt. Det gir sluttbrukere fullstendig innsikt 
i dataene, slik at du kan omdanne styringsinformasjon til 
målbare handlinger. 
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Visual Integrated Development Environment
Workbench® følger med Diver, et integrert visuelt 
utviklingsmiljø for å utvikle, teste og administrere 
prosjekter tilknyttet en Diver-applikasjon. Utviklere bygger 
enkelt applikasjoner ved hjelp av Workbench sine visuelle 
elementer. Workbench øker produktiviteten ved å 
redusere installasjonstiden, øke hastigheten på 
utviklingsoppgaver, holder utviklere oppdatert og 
standardiserer utviklingsprosessen. 

Ad Hoc Interactive Dashboards & Scorecards
Den webbaserte portalen til Diver Platform er DiverPort®. 
DivePort sørger for at brukere har rettidig tilgang til 
forretningskritisk data i et format som er meningsfullt for 
deres roller. Samtidig, fungerer den som en pålitelig og 
sentralisert tilgangspunkt for informasjon. Alle visninger 
er "live", noe som betyr at brukere kan dykke ned til 
detaljene direkte fra hvilken som helst rapport, dahsboard 
eller visualisering. 

Data Engine
Vår Diver prosesseringsmotor (Spectre®) er en 
kolonnebasert database som er utviklet spesielt for 
hastighet. En kolonnebasert databasestruktur lagrer data i 
kolonner i stedet for rader, og plasserer informasjonen 
som trengs for hver enkelt forespørsel i umiddelbar 
nærhet. Programmet kjører deretter mot 
kolonneorienterte data fra minnet, som produserer 
ekstremt raske resultater. Spectre er robust konstruert for 
store datasett og krevende business intelligence analyser, 
og gir svært god ytelse.

Data Visualization Exploration & Analytics
Diver gir brukere muligheten til å enkelt identifisere 
trender og avvik i dataene ved å benytte 
visualiseringsfunksjoner. Dataene kan presenteres på flere 
måter: interaktive kart, indikatorer, trendlinjer, 
diagrammer og andre måleindikatorer.

DIVER PLATFORM TILBYR:

Data Integration
Diver sin kraftulle ETL (Extract, Transform, and Load) verktøy 
kan enkelt integrere hele bedriftens interne og eksterne data 
fra flere kilder og i flere formater - dette gir en validert og 
fullstendig oversikt over all informasjon.

Data Governance & Analytics
Diver sin Measure Factory® gir automatisert data governance 
og hjelper bedrifter med å sikre at de har konsistente og 
klare forretningsregler. Eksperter og sluttbrukere som forstår 
dataene, forretningsproblemer og arbeidsflyten, kan se og 
skreddersy de relevante tiltakene og forretningsreglene. Med 
Measure Factory er forretnubgsregler standardisert, validert 
og dokumentert, slik at brukerne alltid ser på nøyaktige og 
konsistente data og rapporter. 

Security
Diver sin robuste sikkerhetsmodul håndterer 
brukerautentisering og tilgangskontroll basert på bruker, 
gruppe og rolle.  

Ad Hoc Analysis
Diver brukere har muligheten til å se informasjon på et 
overordnet nivå og deretter "dykke" direkte ned i mer 
detaljer for å forstå årsakene. Med Diver kan man dykke i 
hvilken retning man ønsker, uten begrensningene for 
forhåndsdefinerte veier. 

Self-Service Reporting 
Hver bruker kan ha en "Min side" der han eller hun enkelt 
kan designe en dashboardside med spesifikke KPIer som er 
viktige for dem. Gjennom et intuitivt pek-og-klikk 
grensesnitt kan brukerne velge hvilken som helst 
forhåndsdefinert KPI og ønsket visualisering som skal skal 
vises på siden. Alle KPIer og visualiseringer er umiddelbart 
"dykkbare" for videre analyse. 
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OM DIMENSIONAL INSIGHT
Dimensional Insight® er en ledende leverandør av analytics, data management og business intelligence (BI) løsninger. Vi 
tilbyr en komplett portefølje av BI-funksjoner som spenner fra data integrasjon til rapportering, analyser og dashboard. 
Disse løsningene gjør det mulig for brukerne å få innsikt i dataene, slik at de kan ta bedre beslutninger som forbedrer 
produktiviteten. 

Dimensional Insight ble grunnlagt i 1989 og har tusenvis av kunder over hele verden. Vi rangeres konsekvent som en 
ledende BI-plattform av kunder og bransjeanalytikere i våre kjernemarkeder. Vårt team av eksperter bruker sin erfaring til 
alle våre løsninger for å sikre at vi hjelper våre kunder med å møte de unike utfordringene i deres bransjer for å øke 
effektiviteten, redusere driftskostnader og øke lønnsomheten.    

“Løs oppgaver på egne premisser, samt ha kontroll over data fra datakilde til publisering. Jeg har enda ikke 
sett et verktøy bedre enn Diver løsningen.”

Bjørn Algrøy, Senior Advisor/Business intelligence, Bring Logistics, Transport
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