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Bring dine ERP-data til live med

Microsoft Power BI
®

– Også til ældre versioner af Microsoft XAL og C5.

GREAT-IT for life

Hele din virksomhed på ét dashboard
Power BI er en pakke til at analysere data og dele viden. Power BI
kan vise dig de vigtigste målinger/data på ét sted, opdateret i
real-time, og er samtidigt tilgængelig på mange forskellige enheder.
Du kan få adgang til dine data og rapporter overalt med Power BI
Mobile apps, der opdateres automatisk.

Data på tværs af virksomheden
Power BI Desktop kan kombinere data fra forskellige databaser,
filer og web-tjenester med visuelle værktøjer og kan dermed give dig
viden om tendenser, du kan reagere på.

GREAT-IT for life

Økonomi

Marketing

Få hurtigt overblik over din virksomheds finansielle performance, indtjening, omkostninger
og lønsomhed. Power Bi gør det let at samle og
analysere data fra mange kilder, som du nemt
kan omsætte til visuelle rapporter, der kan deles med ledelsen.

Sidder du med data fra fx kampagner, sociale
medier og online marketing? Med Power BI
kan du nemt samle dine data og få det store
overblik. Power BI gør det nemt at analysere
dine marketingaktiviteter, så du altid ved, hvor
du skal bruge dit budget.

GREAT-IT for life

Salg

IT

Med Power BI kan du forbedre dit forecast og
se, hvor der er potentiale for at øge lønsomheden pr. salg. Power Bi kan tale sammen
med din virksomheds CRM-system og på få
sekunder give dig overblik over dit salg.

Med Power BI kan du øge produktiviteten og
samle alle virksomhedens data om netværk,
services, applikationer og sikkerhed ét sted.
Og du kan effektivt overvåge alt lige fra din
virksomheds AD til Zendesk med Power BI’s
smarte dashboards.

Kontakt konsulent Carsten Lesmark på cle@g-it.dk eller
70 20 96 50 allerede i dag, og hør hvordan Power BI kan
bidrage til din forretning.
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Debitor/Salg
•
•
•
•
•
•
•

Faktureret pr. kunde
Restordre oversigt
Igangværende tilbud
Til besigtigelse / Udlån
Kundekort / Lokation
Salgsbudget
Igangværende salg på kort

Projekt
•
•
•
•

Projektoversigt
Projektomkostninger
Serviceopgaver
Garanti omkostninger

Produktion
•
•
•
•

Produktionsoversigt
Produktionsomkostninger
Halvfabrikat
Igangværende Jobliste

Finans
• Drift budget
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