SuperOffice
Analyze
Styr mod bedre resultater med Business Intelligence

Stil skarpt på din forretning
En leder har ikke udfordringer med at få nok information,
men at få de korrekte informationer visualiseret på en sådan
måde, at det er let at forstå på et øjeblik, og ikke mindst
lettere at træffe smartere og hurtigere forretningsmæssige
beslutninger.
Vi er stolte af at præsentere dig for SuperOffice Analyze
- en ny dashboard løsningspakke med et stort antal
prædefinerede dashboards.
SuperOffice Analyze hjælper dig med at holde fokus, giver
inspiration og skaber entusiasme om vigtige områder
(KPI’er) i din virksomhed ved at:
• Forbedre salgseffektiviteten og sikre indtjening
• Forenkle administration af salgsteam & processer
• Øge forudsigeligheden med bedre og valide prognoser
• Forbedre kvaliteten i din beslutningsproces
Vi ser frem til at levere et endnu bedre værktøj, som hjælper
dig og din organisation med at nå jeres mål!
Prædefinerede dashboards - best practise
Vi introducerer hermed resultatet af mange års samarbejde
mellem SuperOffice og Business Analyze og over 100

De enkelte dashboards er rollebaserede og sikrer fokus

fælles kunder! Læg hertil best practice resultater fra utallige

på de rigtige målinger, og de kan enkelt tilpasses skiftende

projekter i flere salgs- og marketing organisationer.

forretningsmæssige behov.
Det er en standardløsning “ud af boksen”, der tilbyder

SuperOffice Analyze leverer komplette dashboards, rapporter

dashboards til roller indenfor øverste ledelse, salgsledelse,

og analyser fra SuperOffice CRM-system.

sælgere og marketing.

SuperOffice Analyze

Foretag selv dine analyser

med standardløsningen. Nogle få har efter et stykke tid

Løsningen har en helt unik måde at visualisere data på, så

ønsket mere funktionalitet. Lidt efter lidt, som deres behov

både ledelse og brugere får deres egne informationer at se på

har udviklet sig, har vi mødt deres behov med SuperOffice

en enkel og meningsfuld måde. Løsningen opfylder alle behov

Analyze Pro-versionen.

og krav til brugervenlighed og fleksibilitet, samtidig med at IT
afdelingens behov for standardisering og it-kontrol sikres.

Systemkrav
Server - Operativ system:

Løsningen er altid tilgængelig gennem din web-browser

Minimum OS krav til SuperOffice Analyze er Windows 2003

og kræver ikke nogen lokal installation af en klient. Med

Server eller nyere.

SuperOffice Analyze er det slut med at vente på forældede
rapporter og slut med gætterier. Få hurtige svar på

Webserver software:

forretningskritiske spørgsmål.

Microsoft .NET Framework 4.0
Microsoft Internet Information Server 6.0/7.0 eller nyere.

Hurtig gevinst
SuperOffice Analyze indeholder en foruddefineret analyse-

Database server software:

pakke med meget kort implementeringstid. Det er meget nemt

SuperOffice Analyze kræver Microsoft SQL Server 2005

at gå til - når du begynder at bruge det, vil du hurtigt opdage,

eller nyere.

at du umiddelbart er blevet mere produktiv.
Browser - SuperOffice Analyze kører på følgende
For nogle organisationer er ordet fleksibilitet vigtig. De fleste

versioner:

af de SuperOffice 7 kunder, der allerede arbejder med

• Google Chrome 11.x

SuperOffice Analyze, har fået dækket deres behov

• Mozilla Firefox 3.6
• Microsoft Internet Explorer 8.0 / 9.0
• Opera 10.x/11.x
• Safari 5.0

Hvis du ønsker yderligere information om SuperOffice
Analyze, kan du kontakte os på info@superoffice.dk
eller se mere på www.superoffice.dk

“SuperOffice Analyze i kombination med SuperOffice 7 har virkelig
givet os realtime svar i mange vigtige beslutningssituationer.”
NOKAS Security

Vores lidenskab for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice
til en af Europas førende leverandører af CRM løsninger til virksomheder. Vores
software understøtter den enkelte bruger og bidrager til øget produktivitet inden
for salg, marketing og kundeservice.
www.superoffice.dk

