Jak
Jakmądrze
mądrzepodejmować
podejmować decyzje?
decyzje?

Podejmowanie właściwych
decyzji może być znacznym
wyzwaniem gdy problem
decyzyjny jest złożony. Poprawa
efektywności procesu
podejmowania decyzji wymaga
działania w kilku kluczowych
obszarach.

Sprawdzona
Sprawdzonawwpraktyce
praktyce
metoda
metodapodejmowania
podejmowaniadecyzji
decyzji

Analiza
Analizapodjętych
podjętychdecyzji
decyzji

Intuicje
Intuicjei idoświadczenie
doświadczenie
personelu
personelu

Wysokie
Wysokiekompetencje
kompetencje
personelu
personelu

Pozyskiwanie
Pozyskiwaniei ianaliza
analizadanych
danych

Kompleksowy
Kompleksowysystem
system
wspomagania
decyzyjnego
wspomagania decyzyjnego
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Kompleksowy
Kompleksowysystem
system
wspomagania
wspomaganiadecyzyjnego
decyzyjnego

Od systemu wspomagania
decyzyjnego, który rzeczywiście
ma pomagać przy dokonywaniu
racjonalnych wyborów, wymaga
się spełnienia co najmniej kilku
podstawowych warunków.

Wspomaganie
Wspomaganiena
nakażdym
każdym
etapie
etapieprocesu
procesudecyzyjnego
decyzyjnego

Bogaty
Bogatyzestaw
zestawnarzędzi
narzędzi

Łatwe
Łatwemodelowanie
modelowanie
problemu
problemudecyzyjnego
decyzyjnego

Wymiana
Wymianadanych
danychzzinnymi
innymi
systemami
systemami

Przejrzyste
Przejrzysteprezentowanie
prezentowanie
wyników
wynikówanalizy
analizy

Analiza
Analizawielokryterialna
wielokryterialna
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Rozwiązywanie
Rozwiązywaniezłożonych,
złożonych,
wielokryterialnych
wielokryterialnychproblemów
problemówdecyzyjnych
decyzyjnych

Belgijska firma D-Sight jest dostawcą kompleksowych

Złożone problemy decyzyjne są
z natury wielokryterialne.
Wspomaganie personelu
kierowniczego podczas ich
rozwiązywaniu, wymaga
stosowania sprawdzonych metod
i narzędzi informatycznych.

Kompleksowość
Kompleksowość
i imodułowa
modułowabudowa
budowa

rozwiązań informatycznych dla potrzeb rozwiązywania
złożonych problemów decyzyjnych.

Systemy wspomagania decyzyjnego firmy D-Sight są
używane na całym świecie przez wiele firm oraz
instytucji akademickich i doradczych.

Stały
Stałyrozwój
rozwójsystemów
systemów

Systemy D-Sight oparte są na metodach klasy
PROMETHEE, które stosowane są do rozwiązywania
złożonych problemów decyzyjnych, w różnych
dziedzinach działalności człowieka.

W ofercie firmy D-Sight znajdują się następujące
systemy, działające jako usługa WWW:
D-Sight CDM;
D-Sight Sourcing;
● D-Sight Portfolio.
●

Pełne
Pełnewsparcie
wsparciemerytoryczne
merytoryczne
i itechniczne
technicznewwPolsce
Polsce

●

www.dsight.com
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Dystrybucja
Dystrybucjai iwsparcie
wsparcie
dla
dlasystemów
systemówD-Sight
D-SightwwPolsce
Polsce

Udane wdrożenia systemów
wspomagania decyzyjnego
wymagają pełnego wsparcia ze
strony dostawcy. Istotne są:
wsparcie merytoryczne,
techniczne oraz doradztwo
w zakresie wyboru najlepszego
dla klienta rozwiązania.

Usługi
Usługidoradcze
doradczei ianalityczne
analityczne
Treeffect świadczy usługi doradcze dla biznesu
i instytucji, w zakresie poprawy efektywności ich działań
z wykorzystaniem technik informatycznych.

Treeffect jest jedynym dystrybutorem produktów firmy
D-Sight w Polsce.

Treeffect oferuje pełne wsparcie dla produktów D-Sight,

Pełne
Pełnewsparcie
wsparciedla
dla
produktów
produktówD-Sight
D-Sight

w następujących obszarach:
wybór najlepszego rozwiązania;
● szkolenia z obsługi oprogramowania D-Sight;
● wsparcie merytoryczne przy realizacji projektów;
● pomoc techniczna.
●

D-Sight to lepsze decyzje!
www.treeffect.com

Badania
Badaniana
nastyku
stykunauki
nauki
i ibiznesu
biznesu
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