
Styr din forretning med fakta
Glem mavefornemmelsen



Med Business Intelligence får du:

Indsamling og visualisering af data

Datadrevne beslutninger

Overblik over forretningen i realtid

Fælles beslutningsgrundlag

Automatisk rapportering

Dataen arbejder for dig
Med BI sofistikerer du de ellers tidskrævende  
rapporteringsprocesser. Ved at samle dine data 
i en visuel og interaktiv rapporteringsplatform, 
kan du i langt højere grad lave prognoser og KPI'er for 
fremtidens udvikling. BI tilbyder altså et analyseværktøj, 
som gør dig klogere på, hvor og hvordan der skal skrues, 
så du kaster penge efter de rigtige indsatser. 

Værktøjet til at nå fælles mål
De fleste mennesker er ikke ansat til at rapportere 
eller forstå kompleks data, så hvorfor ikke få det 
automatiseret? En BI-løsning kan blive skræddersyet 
til din virksomhed og danner et fælles forståelses- 
grundlag for alle medarbejdere. Det øger forståelsen af data 
i dagligdagen, så der kan bruges tid på at tage beslutninger i 
stedet for at diskutere, om I har de rigtige data.

Vink farvel til endeløse og uoverskuelige 
regneark og få i stedet et værktøj, der giver 
dig et hurtigt og opdateret overblik over 
din forretning. 

En BI-løsning rapporterer din data automatisk 
i tydelige og interaktive dashboards, som gør 
dig klogere på din forretning. 

Et helt nyt indblik
Den rigtige BI-løsning indsamler automatisk 
data fra jeres systemer og konverterer dem til 
overskuelige dashboards. Hold dig opdateret på 
månedsudviklingen, følg performance i afdelingerne og for 
de enkelte medarbejdere. Lagerdata, købs- og salgsordrer, 
kundeomsætning og lign. findes også live i dit BI-feed. Med 
BI har du altid hurtig og opdateret indsigt i din forretning.

En forskel i hele værdikæden
BI gør det muligt at kombinere data fra flere  
kilder på tværs af din virksomhed. Med et  
dynamisk overblik over kunder og varer kan 
I styrke kapacitetsudnyttelse og leveringssikkerhed. Et 
skærpet disponeringsoverblik kan have værdi for logistik og 
produktsanering, og økonomien kan løftes markant med et 
sammenligneligt overblik over salg ift. udgifter. 



BI er et af de få IT-værktøjer, der er ret hurtigt at komme 
i gang med. Vi ser ofte, at virksomheder er oppe at køre 
med en løsning i løbet af 3-4 uger. 

Dertil kan værdien af et BI-projekt mærkes, så snart du er 
oppe at køre - især fordi du nu har et langt bedre værktøj 
til at måle din fortjeneste og ressourcestyring i.  

Byg videre på best-practice 
Det vigtigste for en effektiv BI-løsning er at have et solidt 
datagrundlag. Det er her, at du nok er nødt til at hente 
hjælp. Men så snart det er klaret, og du har et 
stærkt fundament for din datastruktur, så er din 
rapporteringsløsning nem at implementere.

Et område i konstant udvikling
BI er et af de områder, der har udviklet sig 
hurtigst og mest. Det er derfor solidt belagt 
med standardiserede værktøjer og rig erfaring 
fra alle tænkelige forretningsmæssige behov 
- og til omkostningseffektive priser

Den dybe tallerken findes allerede
Effektiv BI skal derfor ikke bygges forfra, da det allerede 
findes. Der skal blot bygges videre på funktionelle 
modeller, så de passer til behovene hos din virksomhed.

Hos NORRIQ arbejder vi med at udvikle og tilpasse 
standardiserede datamodeller specifikt til vores kunder. Og 
dine data kan visualiseres i tydelige dashboards på alle devices.

NORRIQs BI Accelerator er en køreklar datamodel lige til 
at bruge for virksomheder, der anvender Microsoft 
Dynamics NAV eller Business Central. Løsningen er din 
genvej til  best-practice BI i form af en færdigudviklet 
model.

Modellen trækker og strukturerer automatisk jeres data. Så 
vi har allerede gjort ca. 80% af arbejdet, inden vi starter 
– og du kommer fra 0 til indsigt på kort tid.
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NORRIQ BI Accelerator 
– fra 0 til indsigt på kort tid

Du starter tæt på målstregen
Hos NORRIQ er en BI-løsning hverken dyr eller kompleks. 
Vi har bistået hundredevis af virksomheder i at bygge 
deres BI-motor, og derfor starter vi sjældent helt forfra. 
Vores erfaring viser, at de fleste virksomheder langt hen 
ad vejen styrer efter de samme koordinater, og derfor har 
vi udviklet en generisk datamodel – vores BI Accelerator – 
der fungerer som et allerede færdigudviklet fundament for 
vores tilpassede løsninger. Det betyder, at du næsten er i 
mål, når vi starter.



6 gode råd fra CFO'en
Sådan fik Plantorama succes med BI
Danmarks største have- og dyrecenter, Plantorama, har 
været på en succesfuld BI-rejse, der har øget bundlinjen og 
styrket deres evne til at træffe beslutninger markant. 
Her er 6 gode råd fra CFO, Torben Castenskiold:

1. Start der, hvor det skaber størst værdi
“Ingen virksomhed kommer uden om BI, men det er yderst 
vigtigt, at du starter der, hvor det skaber konkret værdi. 
Hold dig desuden altid for øje, at et BI-system aldrig må 
være så simpelt, at ledelse og medarbejdere ikke motiveres 
til at bruge det. Find en god balance mellem det komplekse 
og det enkle, så der skabes værdi for alle.

2. Forankring i organisationen er alfa og omega
”Det er helt afgørende, at BI bliver gjort nærværende i 
forhold til brugernes daglige opgaver. Brug derfor tid på at 
træne og uddanne alle jeres brugere, gerne med workshops, 
der gør BI langt mere konkret for den enkelte medarbejder.”

3. Bring data ud til medarbejderne på flere måder
”Det er vigtigt, at data bliver en del af medarbejdernes 
dagligdag. Sørg for, at data formidles overskueligt vha. af 
forskellige kanaler, der er relevante for dine afdelinger. Det 
kan eksempelvis være strukturerede rapporter, som sendes  
via e-mail, eller det kan være grafer på en storskærm og 
standard-dashboards på tablets og smartphones ”

”Det er vigtigt, at du vælger en BI-partner med dyb viden
om ERP-systemer, og som derfor er i stand til at hjælpe
dig med at skabe en problemfri og smidig integration på
tværs af jeres BI-løsning, datawarehouse og ERP.”

6. Vælg den rigtige partner

”Udviklingen går stærkt, så du skal sørge for at holde 
din BI-løsning opdateret. På den måde kan du få glæde 
af ny funktionalitet og nye add-on værktøjer som f.eks. 
Predictive Analytics og Machine Learning.”

5. Hvil ikke på laurbærrene

”Ansæt en dedikeret BI-controller, der kan hjælpe med at  
vedligeholde jeres system, og som sikrer dets fremad-
rettede udvikling. Det er en vigtig læring af vores BI-rejse.”

4. Ansæt en dedikeret BI-ressource

"Business Intelligence-løsningen 
har været afgørende for, at vi har  

øget bundlinjen."

NORRIQ har bygget effektive BI-løsninger 
for flere førende virksomheder

”NORRIQ’s BI-konsulenter har på 
rekordtid forstået vores forretning og 
hjulpet os med at få det maksimale ud 
af vores data. Ud over et forkromet 
overblik, har vi nu også indblik i alle 
kroge af vores forretning, så vi langt 
bedre kan styre vores indsatser.” 
Steen Tromholt, 
Bestyrelsesformand, Quooker

”Vi har flyttet os fra månedlige Excel-
rapporter til dagligt at arbejde med vores 
data. Den indsigt er meget værdifuld, og 
vi træffer nu beslutninger langt hurtigere 
og på et mere præcist grundlag.” 
Jesper Häckert Møller, 
CFO, MUUTO

”Vores investering i BI er den bedste 
IT-investering, vi har gjort. Takket være 
NORRIQ var vi lynhurtigt i gang med 
at se på egne data og indkassere en 
meget synlig ROI.”
Carsten Jacobsen,  
CFO, Jacobsens Bakery Ltd



’’Fællesnævneren for vores kunder er, at 
de forbedrer deres bundlinje og oplever 
konkurrencemæssige fordele. Det sker, når 
uendelige analyser af regneark erstattes af en 
automatiseret datacentral, som opfylder alle 
rapporteringsbehov. 
Vi ser altid, at der frigives ressourcer til 
forretningsudvikling frem for rutineopgaver, og 
at vores kunder i højere grad kan tage 
fokuserede beslutninger på baggrund af fakta ’’

Ole Leegaard, 
Senior Consultant, NORRIQ

"Hos NORRIQ bliver du tilknyttet én dedikeret 
konsulent, som sætter en ære i at hjælpe jer godt 
på vej til bedre insigt. Ved dybdegående analyse 
og tæt dialog arbejder vi altid sammen med vores 
kunder om den optimale BI-løsning.

Vores konsulenter sætter sig ind i jeres forretning 
og daglige processer, og vi kan derfor sparre 
omkring alt fra simple til komplekse udfordringer 
i jeres virksomhed".

Mickey Holm Glinvad, 
Commercial Lead, NORRIQ
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Dit valg af front-end er vigtigt, men …
... om du vælger Microsoft Power BI, TARGIT eller noget 
helt tredje, er vi de bedste til at bygge dét, som det hele 
hviler på, nemlig datamodellen. Er datamodellen ikke stærk, 
er der ingen front-end, der vil kunne løfte jeres forretning.

De rå data har du. BI Acceleratoren og den tunge 
forretningsmæssige erfaring, der kan omsætte data til 
indsigt, har vi. BI-projekter behøver ikke at være mere 
komplekse end det.

Derfor NORRIQ
Vi har designet og bygget BI-løsninger for nogle af 
Danmarks mest succesfulde virksomheder, og vi 
lader al vores erfaring komme dig til gode.

Vores liste over succesfulde BI-implementeringer er lang, 
og vores konsulenter betjener hver dag kunder fra mange 
forskellige brancher og industrier. 

Vi ved, hvor data kommer fra
En af grundene er, at vi er et 360˚ konsulenthus. Vi er 
altså ikke kun specialister på BI, men arbejder også med 
alle de systemer, data kommer fra. Vi har indsigt i resten 
af virksomhedens IT, og derfor forstår vi, hvordan din 
forretning hænger sammen i dybden, og kan i langt højere 
grad end så mange andre se, hvordan din BI-løsning bør 
bygges op. Vi forstår, hvad du taler om, og derfor kommer vi 
hurtigere i mål – med en løsning, der giver reel værdi.

Vælg en samarbejdspartner der forstår
Vælg en samarbejdspartner, der forstår kompleksiteten 
i dine data i så høj grad, at løsningen bliver simpel, ikke 
koster en formue og er hurtig at komme i gang med.



Få det maksimale ud af din data
Det gør vores andre kunder

Vi glæder os til at snakke med dig!




