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Gør dine data visuelle og automatiser din
ledelsesrapportering med Power BI
Power BI forbinder dine data og danne visuelle fremvisninger med dynamisk filtrering på data i
flere niveauer.
Med NaviWorld’s datamodel og visualiseringer får du adgang til dine data fra dit økonomisystem i
en række foruddefinerede rapporter.
Power BI giver dig ligeledes mulighed for selv at oprette nye rapporter og generelt udforske dine
data på tværs af selskaber og datakilder.

Om Power BI
Selve programmet Power BI er en Microsofts Business intellegence platform. Den fås både med
online (app) adgang og i en desktop version.
Platformen giver dig mulighed for nemt at tilkoble en lang række datakilder, her i blandt:
-

Microsoft CRM
Google analytics
Mail chimp
Oracle/SAP databaser
Excel

Modellerne og rapporterne er inddelt i pakker
Regnskab og budget
Du kan med denne model hurtigt gøre status over dine beholdninger (debitor, bank, kreditor og
lager). Derudover indeholder modellen et månedsregnskab med sammenligning til budget eller
sidste år.
Du har ligeledes mulighed for at dykke ned i tallene og se præcis hvad de enkelte regnskabsposter
indeholder. Til slut kan du følge op på virksomhedens indtjening, moms og anlægsaktiver.

Salg på kunder og varer
Modellen giver dig et overblik over selskabets fakturerede omsætning samt nuværende
ordrebeholdning.
Overblikket kan tilgås ud fra et fokus på kunder, sælgere eller varer. Modellen indeholder i øvrigt
en rapport med fokus på en enkelt kunde, som giver sælgeren på farten den nødvendige viden
inden han går til møde med sin kunde.

Lager og indkøb
Med lager og indkøbs modellen får du et samlet overblik over varer og deres forventede
levering/forsinkelse. Derudover giver modellen dig mulighed for at følge op på indkøbsbehov set i
forhold til hvad der på nuværende tidspunkt ligger i salgsordre samt hvad der forventes leveret.
Til slut giver modellen dig et overblik over de enkelte varers priser og udviklingen for disse over
tid.

Øvrige modeller
Ud over ovenstående faste modellen tilbyder vi ligeledes modeller indenfor NAV afdelingerne
produktion, sager og service. Disse er dog typisk så individuelt sat op at det oftest ikke er muligt
at anvende en standard rapport.
Vi har derfor på forhånd udviklet datamodellen med de nødvendige forbindelser mellem
underliggende tabeller, men ikke en konkret rapport.

”Vi har fået mere gennemsigthed i vores salgsdata, hvilket har givet os
et meget bedre beslutningsgrundlag.
I stedet for at skulle bruge en masse tid på udarbejdning og validering
af data, kan vi nu fokuserer på at analysere dataene og dermed gøre
bedre brug af vores begrænsede tid.”
– Daniel Jensen, Økonomichef, Nørrebro Bryghus

Kom hurtigt i gang
Alle datamodellerne tager udgangspunkt i standard felter fra dit økonomisystem. Selve dataene
hentes via et O-data feed fra serveren og opdateres op til 8 gange dagligt.
Dette gøres eventuelt via Microsoft On-premises data gateway som installeres på serveren.
Alle brugere modtager et NaviWorld-BI-login som kan tilgås via alm. internet browsere eller via
Power BI-appen som fås til på Windows, IOS eller Android.

Priser
Oprettelse af første modul

5.000 kr.

Hotline for første modul

2.500 kr./år

Leje for 1 modul

750 kr./mdr.

Ekstra unikke brugere

150 kr./mdr./stk.

Efterfølgende oprettelser koster 2.500 kr. pr. modul og der gives 20% rabat pr. modul udover det
første. Alle priser er ekskl. moms.
Vi kan installere en test på jeres data gratis første måned.
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Forudsætninger
• Microsoft Dynamics NAV 2013R2 eller nyere versioner.
• Der skal være åbnet op for udgående adgang, på den server hvor Microsoft Dynamics NAV eller
Microsoft Dynamics 365 Business Central er installeret – til brug for kommunikation med Power BI.
• Der tages forbehold for eventuelt ledige objekter i Microsoft Dynamics NAV 2017, Microsoft
Dynamics NAV 2018 eller Microsoft Dynamics 365 Business Central licensen.
• Microsoft On-premises data gateway.

