Onze Big Data-oplossing voor eindgebruikers

Vergelijk de snelheid van onze Big Data Accelerator-oplossing met
die van andere systemen op de markt.
Klik op de volgende link om meer te weten te komen over onze
eindgebruikersoplossing.
http://demo.rapsysdb.com/

Als alternatief kunt u ook op de volgende link klikken.
http://sag.rapsysdb.com/

Procedure:
1. Selecteer Aankomsttijd in het bewerkingsvenster en voer 2211 in
het veld ernaast in en druk op Filter.
2. Selecteer Bestemming in het bewerkingsvenster en voer BDL in
in het veld ernaast en druk op En Filter.
3. Selecteer Vertreklocatie in het bewerkingsvenster en voer PHX in
het veld ernaast in en druk opnieuw op En Filter.

Invoering van Big Data Accelerating Service voor eindgebruikers
Voorlopig zal Big Data Accelerating Service, zoals de naam al aangeeft,
worden aangeboden als een acceleratieplatform als een dienst voor big
data (Saas - Software as a Service) als een cloudversie bij populaire
providers zoals Microsoft Azure, AWS (Amazon Web Services) en andere voor
de eindgebruiker.
Gebruikers kunnen de Big Data Accelerating Service boeken en gebruiken
tegen een maandelijkse vergoeding en zo aanzienlijk sneller toegang krijgen
tot hun gegevensvolumes, die zij vervolgens kunnen verwerken, evalueren en
visualiseren in gangbare programma's zoals Power BI of Excel.
Om toegang te krijgen tot hun gegevens, krijgen de gebruikers de ODatainterface (Microsoft Open Data Protocol) als gebruikersinterface waarmee
zij met behulp van filters hun gegevens individueel kunnen opvragen en
selecteren.
OData definieert een protocol voor het opvragen en bijwerken van
gegevens met gebruikmaking van bestaande webprotocollen. Het
wordt beschouwd als een flexibele technologie om samenwerking
tussen verschillende gegevensbronnen, toepassingen, diensten en
cliënten mogelijk te maken.
De geselecteerde gegevenssets kunnen vervolgens worden overgebracht
naar andere oplossingen voor gegevensexploratie, zoals Tableau, Microsoft
Power BI, Excel, enz., om ze bijvoorbeeld te gebruiken als gegevensbasis voor
bedrijfsrelevante beslissingen of statistieken.

Mocht u nog vragen of suggesties hebben, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen via support@goal-software.com

