
Vår Big Data-lösning för slutanvändare 
 

 

 

Jämför hastigheten hos vår Big Data Accelerator-lösning med 
andra system på marknaden. 

 

Klicka på följande länk för att läsa mer om vår lösning för 
slutanvändare. 

 

http://demo.rapsysdb.com/  

 

Alternativt kan du klicka på följande länk. 

 

http://sag.rapsysdb.com/  

 

Förfarande: 

1. I redigeringsfönstret väljer du Ankomsttid och skriver in 2211 i 
fältet bredvid och trycker på Filter. 

2. Välj Destination i redigeringsfönstret och skriv in BDL i fältet 
bredvid och tryck på And Filter.  

3. Välj Avgångsplats i redigeringsfönstret och skriv in PHX i fältet 
bredvid och tryck på Och filtrera igen. 

 

http://demo.rapsysdb.com/
http://sag.rapsysdb.com/


Användning av stora data för att påskynda tjänsterna för 
slutanvändarna 

För tillfället kommer Big Data Accelerating Service, som namnet antyder, 
att erbjudas som en accelerationsplattform som en tjänst för stora data 
(Saas - Software as a Service) som en molnversion hos populära 
leverantörer som Microsoft Azure, AWS (Amazon Web Services) och andra 
för slutanvändaren.  

Användaren kan boka och använda Big Data Accelerating Service för en 
månadsavgift och på så sätt få betydligt snabbare tillgång till sina 
datamängder och sedan bearbeta, utvärdera och visualisera dem i 
vanliga program som Power BI eller Excel. 

För att få tillgång till sina uppgifter får användarna tillgång till OData-
gränssnittet (Microsoft Open Data Protocol) som ett användargränssnitt 
med vilket de kan få tillgång till och välja ut sina uppgifter individuellt med 
hjälp av filter. 

OData definierar ett protokoll för sökning och uppdatering av data med 
hjälp av befintliga webbprotokoll. Den ses som en flexibel teknik som 
möjliggör samarbete mellan olika datakällor, program, tjänster och 
klienter. 

De utvalda datamängderna kan sedan överföras till andra lösningar för 
datautforskning, t.ex. Tableau, Microsoft Power BI, Excel osv., för att 
använda dem till exempel för att skapa dataunderlag för 
företagsrelevanta beslut eller statistik. 

 

 

 

Om du har ytterligare frågor eller förslag, tveka inte att kontakta 
oss på support@goal-software.com  

 

mailto:support@goal-software.com

