Business Intelligence gjort enkelt!
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DASHBOARDS
‘’Et godt designet dashbord er et fantastisk verktøy’’
Et Grow Dashboard er et beslutningsstøtte verktøy
som brukes til å følge med på KPI’er, indikatorer og
andre nøkkeltall som er viktige for bedriften.
Ved å bruke grafisk visualisering av data så er et godt
designet dashboard et fantastisk verktøy som enkelt
gir innsikt i bedrifts- eller prosjekt kritiske nøkkeltall.

GROW Dashboards
•

Rask og enkel oversikt over
alle typer data i bedriften.

•

Ta bedre beslutninger basert
på innsikt og forståelse.

•

Visualiser data enkelt og del
med kolleger eller partnere
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Know the score. Grow your business.

Samle alle data på et sted.
Grow integreres lett med andre systemer
slik at man har tilgang til informasjon fra både
interne og eksterne datakilder på et sted.

Enkel data visualisering.
Man setter raskt opp et nytt dashboard ved å
plukke ut KPI’er og indikatorer man vil følge
som allerede ligger klart i Grow.

Del og samarbeid.

Skreddersøm.

Grow er en skybasert løsning som alltid er
oppdatert, tilgjengelig og veldig enkel å dele
med kollegaer eller eksterne partnere.

Ønsker dere en spesiell KPI , kanskje en
sammenstilling fra to forskjellige kilder eller
noe annet, vi skreddersyr løsningen for dere!

Brukerstyrt og selvbetjent. Nå.
Tiden for kompliserte og kostbare BI løsninger er over.
Grow er en skybasert løsning så man trenger ikke å laste ned eller installere noe, alt ligger
i skyen og oppdateres automatisk. Fremtiden er brukerstyrte løsninger hvor alle kan
hente ut data og enkelt visualisere disse i egne dashboards. Fremtiden er nå.
Særlig tre kriterier er viktige for at en BI løsningen skal kunne levere dette. Den må være
enkel i bruk og datakilder må være tilgjengelige for brukerne. Sist, men ikke minst må
prisingen av løsningen forsvare en bred utrulling og ikke bare til noen få.

Grow gjør veien kort fra data til innsikt og bedre beslutninger og
det til en pris som er lett å regne hjem.
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