Kom i gang med Power BI

Curabis 3 - 2 - 1, take off med Power BI
Curabis gør det nemt for dig at komme i gang med Power BI.
3-2-1 er vores tilgang til at sikre dig at du med succes og indenfor faste økonomiske
rammer kan implementere Power BI i din virksomhed.
Har du brugt Excel og Pivot til rapportering i din virksomhed, så lad os hjælpe dig med at
løfte din ledelsesrapportering til næste niveau. Microsoft power BI giver din virksomhed et
løft, da dine KPI’er bliver synlige. Dette påvirker hele din organisation, da alle medarbejdere
påvirkes med samme information og i samme retning.

Hvad betyder 3-2-1?
Curabis har udviklet en metode, som sikrer dig at Power BI forankres i hele din
virksomhed. Dette sker via en workshop på 3 dage, hvor dine strategiske
og taktiske målsætninger gennemgåes og analyseres i forhold dit
datagrundlag.
Når denne analyse er gennemgået, har du klædt os på til at kunne
gå i gang med de tekniske udfordringer. De næste to dage bruger
vi i tæt samarbejde med din virksomhed, på at visualisere dine
nuværende rapporter og opfølningsredskaber. For at sikre en
stabil opstart, sker dette med tætte iterationer, som involverer dine
nøglemedarbejdere.
Den sidste dag bruger vi på ruller Power BI ud i din virksomhed. Vi
underviser din organisation i de nye værktøjer og sikrer dermed at du
kommer sikkert fra start.

Hvornår kan vi komme i gang?
Det kan vi, når du er klar. Curabis hjælper dig med at præsentere dine data på en let
og forståelig måde til resten af din organisationen. Med en Power BI implementering af
Curabis får du:
- bedre overblik over dine data
- forbedret opfølgning igennem en fælles sandhed af data
- en bedre bundlinje
Vi kan garantere dig at du udover et bedre overblik over dine data også får top motiverede
medarbjdere.

Om Power BI

Microsoft Power BI er et interaktivt
rapporteringsværktøj, som kan
bruges på tværs af alle niveauer i din
organisation.
Dine data bliver på en let måde synlige
og kan distribueres til de forskellige
områder i din virksomhed.
Du får et, til de enkelte
forretningsområder i din virksomhed
tilpasset dashboard, som giver dig og
dine medarbejdere overblik over din
virksomheds udvikling.
Curabis har specialiser som hjæper dig
på vej.
Vores mangeårige erfaring med
ledelsesrapportering gør at vi kender til
materien.
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