
 

 

 

 

           

          

                                          

 

bi Reports Daily |biRD| 
Asystent generowania i dystrybucji raportów. Pakiet rozszerzający funkcjonalności MS 

Power BI Report Server.  

 

bi Reports Daily wspomaga rozbudowane procesy dystrybucji raportów, poprzez 

automatyzację i harmonogramy cyklicznego generowania i wysyłki raportów, 

zapewniając przy tym zgodność ze stosowanymi w organizacji regułami poufności  

i ograniczonego dostępu do wrażliwych informacji (row level security). 

System przeznaczony jest dla organizacji, w których przykłada się wagę do stabilnego, 

cyklicznego dostarczania odbiorcom rzetelnych informacji, w postaci raportów 

wizualnych i danych przeznaczonych do dalszej analizy. Szczególnie organizacje, które 

przechowują dane i raporty we własnej sieci i na własnych serwerach, mogą  

po raz pierwszy skorzystać z takiej funkcjonalności dla MS Power BI.  

 

bi Reports Daily nie wymaga korzystania z usług chmurowych  

 

Raporty generowane przez biRD dostarczane są mailem, w następujących formatach: 

• PDF – zrzut wizualizacji raportu oryginalnego w formie maksymalnie precyzyjnie 

odwzorowującej projekt graficzny raportu; 

• XLSX – Plik MS Excel, zawierający dane tabelarycznych z przeznaczeniem  

do dalszych analiz oraz opcjonalnie, oryginalne wizualizacje w postaci grafiki 

osadzonej w odrębnych zakładkach arkusza. 

 

Dodatkowo, w celu udostępniania interaktywnych raportów na portalach intranetowych 

i internetowych, bi Reports Daily oferuje funkcjonalność pozwalającą na publikację 

wybranych raportów poprzez WWW, bez konieczności zarejestrowania odbiorcy 

końcowego na serwerze MS Power BI. Ta funkcjonalność, nazwana Anonimowym 

dostępem do raportów, jest realizowana przez serwer pośredniczący i jest przeznaczona 

dla wybranego podzbioru raportów, które zawierają dane publiczne dla wszystkich 

odbiorców w firmie lub nawet poza nią. Ta funkcjonalność również nie wymaga łączenia 

się z chmurą publiczną, co sprawia, że całe rozwiązanie jest unikalną ofertą w skali 

światowej. 
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Asystent raportowania bi Report Daily pokrywa następujące funkcjonalności:   

• Automatyczna dystrybucja raportów, oparta o indywidualne harmonogramy; 

• Wysyłka jednolitych raportów do szerokiej grupy użytkowników; 

• Wysyłka dedykowanych raportów, zawierających wyłącznie zakres danych 

przeznaczony dla konkretnego użytkownika. Ograniczanie danych w raporcie 

bazuje na adresie e-mail, na który wysyłany jest raport; 

• Wybór jednego z dwóch formatów dostarczania raportów – PDF i XLSX; 

• Możliwość korzystania z interaktywnych raportów w trybie anonimowym poprzez 

funkcjonalność serwera pośredniczącego. 

 

Korzyści biznesowe: 

- Ważne raporty na czas u użytkowników, bez konieczności generowania ich ręcznie. 

- Bezpieczne i wygodne udostępniane raportów publicznych. 

- Ograniczenie nakładów na administrowanie Power BI Report Server. 

 

bi Reports Daily jest rozwiązaniem dedykowanym dla firm korzystających z MS Power BI 

Report Server zainstalowanym we własnej sieci intranet i jest alternatywą dla dostępnych 

na rynku usług chmurowych o podobnych funkcjonalnościach. 

 

Firma BI Insight działa na rynku od 14 lat i posiada szerokie doświadczenie w zakresie 

zarządzania danymi, budowy hurtowni danych i rozwiązań analitycznio-raportowych, 

zastosowań sztucznej inteligencji, integracji danych oraz utrzymania najwyższej jakości 

danych w procesach biznesowych.    

 


