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  Bring din 
data til live

med Power BI
Siden 2015 har Therefore™-softwaren 
haft et indbygget Business Analytics-
værktøj til at indsamle og rapportere 
data, som er gemt i arkiver, så man 
hurtigt kan tage forretningskritiske 
beslutninger. Den nye Microsoft® 
Power BI-integration forbedrer 
analysemulighederne i Therefore™ 
ved at tilbyde et interaktivt og 
brugervenligt dashboard, der viser 
virksomhedens data i realtid.

Power BI er en platform til at indsamle 
og analysere data, som er designet af 
Microsoft, og som tilbyder omfattende, 
dynamiske visualiseringer af indsamlet 
data og et moderne, reaktivt 
brugerinterface. Med Power BI kan 
brugere oprette et analyse-dashboard, 
så de kan tilpasse rapporter intuitivt 
og strukturere deres data på en logisk 
måde. Ledere kan få det meste ud af 
deres informationer ved en enkel 
visning af data i real-time i Therefore™-
systemet. Takket være mobil adgang 
via Power BI-app'en har brugere altid 
adgang til deres data og kan altid holde 
sig opdateret.

 Hvorfor Power BI?



 Brugercase Power BI

Direkte adgang til relevante data er ofte en afgørende faktor, når man i dag tager afgørende beslutninger. 
Therefore™'s integration med Power BI kan hjælpe ledere med at have fuldt overblik over værdifuld 
information, som strømmer gemmen deres virksomhed. 

I denne brugercase åbner en leder 
Power BI-app'en på hendes tablet og 
ser et dashboard med data fra forskellige 
afdelinger i real-time, som er uploadet 
fra Therefore™-systemet. Hun er glad 
for at se en stigning i virksomhedens 
Net Promoter Score, som er beregnet 
ud fra kundetilfredshedsundersøgelser, 
og den høje 'first time match rate' for 
fakturaer i økonomiafdelingen. Endelig 
kaster hun et blik på processerne for 
deres servicekontrakter og ser, at der er 
ret mange kontrakter, som ikke er blevet 
skrevet under endnu. Ved at filtrere 
data efter land ser hun øjeblikkeligt, 
hvor problemet er. Med et enkelt telefonopkald til den regionale Development Manager kan de hurtigt 
lægge en strategi for, hvordan processen for underskrift af kontrakterne og konverteringsraten kan 
forbedres.

Med denne funktion kan brugere enkelt indsamle og få overblik over deres data. Virksomheder kan få 
et tydeligt overblik over deres KPI'er og øjeblikkeligt se, hvor der skal gennemføres forbedringer. Den 
tidligere lancering af SQL-based Business Analytics-funktionen kan bruges til at generere 
månedsrapporter til audits, mens  integrationen med Power BI giver direkte og enkel adgang til data 
– hvor som helst, når som helst.

  Konceptet bag ThereforeTM Power BI-integrationen
Therefore™ 2016- integrationen med Power BI giver brugere mulighed til at få en aktuel analyse 
af deres virksomheds data. Med en Power BI-brugerkonto kan en Therefore™-administrator 
oprette et Power BI-dataset ved at vælge en kategori og de parametre, som skal uploades til 
Power BI-cloud'en. Disse parametre uploades derefter automatisk med jævne mellemrum. 
Selve rapporten kan man enkelt oprette i Power BI vha. de kraftfulde og brugervenlige 
designværktøjer, som findes på platformen. Man kan se rapporter i real-time ved at åbne Power 
BI-app'en på en computer, en mobil enhed eller ved at gøre dashboardet synligt direkte i 
Therefore™ Navigator. 


