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Microsoft Power BI analitika kaip 
paslauga Rivile sistemai  
Apjungiant daugiau nei 13-kos metų analitikos diegimo patirtį Soltus, UAB 
paruošė Microsoft Power BI analitikos sprendimą kaip paslaugą pritaikytą 
Rivile sistemai – automatizuotai atsinaujinančiose interaktyviose ataskaitose: 

✓ PARDAVIMŲ ir ATSARGŲ ANALITIKA;  
✓ FINANSŲ ANALITIKA; 
✓ GAUTINŲ / MOKĖTINŲ SUMŲ ANALITIKA. 

Matykite ir analizuokite savo duomenis NUOLAT 
Riviles naudotojai GALI turėti prieigą prie visų reikiamų rodiklių, pjūvių ir 
lanksčios analizės. Be papildomo laiko, darbo ir kaštų, išleidžiamų ataskaitoms 
prižiūrėti bei kurti, su paruoštu Microsoft Power BI analitikos sprendimu galite 
kasdien įsigilinti į savo įmonės duomenis iki išsamaus dokumento lygio.  

Kaina ir greitis 
Analitikos kaina: nuo 100 Eur + PVM per mėnesį*. Be papildomų investicijų 

pirminiam diegimui, jau kelių savaičių bėgyje turėsite galimybę analizuoti. 

*Microsoft Power BI naudotojų licencijos į paslaugos kainą neįtrauktos. Jos perkamos 

atskirai pagal poreikį. Viena Power BI Pro naudotojo licencija kainuoja 7,5 Eur + 

PVM/mėn. 

 

 

Sprendimo Moduliai  
Soltus Microsoft Power BI analitika kaip paslauga Rivile sistemai apima šias 
sritis / duomenų modulius: 

✓ PARDAVIMŲ ir ATSARGŲ (judėjimas, likučiai, pirkimai) modulis remiasi 
pardavimų sąskaitų eilutėmis, grąžinimo dokumentais, vertės įrašais ir atvirų 
užsakymų informacija. Sprendimas apima visus pagrindinius rodiklius (KPI) 
tokius kaip pardavimų suma, pardavimų kiekis, bendroji marža, klientų 
skaičius, palyginimas su kitais metais (YoY), kt. Atsargų analizė apima prekių 
knygą ir vertės įrašus, suteikia informaciją apie atsargų kiekius, kainą, 
senėjimą ir pan. Atsargų senėjimas rodo ne tik kiekį, kuris buvo atsargose 
tam tikru periodu, bet naudotojas gali analizuoti gilyn iki pirkimo 
dokumento, kuriuo remiasi konkretaus laikotarpio atsargų kiekiai. Modulis 
apima visą atsargų judėjimo informaciją kaip nurašymai, pirkimai, 
sunaudojimas gamyboje ir pan. Atsargų senėjimas gali būti apskaičiuojamas 
bet kokiai datai ar periodui. Pirkimų ataskaitos remiasi pirkimų sąskaitomis 
ir atvirais pirkimų užsakymais. 
✓ FINANSŲ modulis remiasi Didžiąja Knyga. Modulis suteikia galimybes 
analizuoti finansinius rodiklius (KPI) tokius kaip pardavimų suma, 
administraciniai kaštai, DU kaštai ir pan. Naudotojai turi galimybę eiti gilyn 
iki kiekvieno finansinės apskaitos dokumento. 
✓ GAUTINOS ir MOKĖTINOS SUMOS yra paremtos detalia klientų knyga ir 
detalia tiekėjų knyga, pateikia visą detalią informaciją apie skolas ir 
pradelstus periodus iki konkretaus dokumento. 

SUSISIEKITE dėl 30 min. pokalbio apie analitikos 
sprendimo galimybes: rasa@soltus.lt, +370 687 73669. 
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