QLIK SENSE
REPORTING MASHUP

- Automatiseret udsendelse af skræddersyede
rapporter fra din Qlik Sense-løsning

PDF
REPORTING
MASHUP

Med Capanas
Qlik Sense Reporting MashUp
kan du på blot to minutter:

Derved kan du:

✓ Oprette PDF-rapporter skræddersyet til hver modta-

✓ Optimere din distribution af forretningskritisk viden til

✓
✓
✓
✓

gergruppe – fx ledelsen, salgsafdelingen, leverandører,
butikker og lager.
Indstille automatiseret udsendelse så modtagerne
får opdateret viden direkte i mailboxen med det fastsatte interval.
Modtage advarsel, hvis tal i rapporten afviger fra fx
budget eller måltal.
A
 nvende rapporten dynamisk på leder-/afdelingsmøder, hvor du kan dykke ned i tallene bag via koblingen til Qlik Sense.
R
 apport arkiv, med alle udsendte rapporter

såvel interne som eksterne nøglepersoner.

✓ Sikre, at din virksomhed hele tiden opererer på bag✓
✓

grund af de nyeste tal og opdateret viden om status,
udvikling og prognoser
Styrke dine forretningsrelationer, når dine leverandører og samarbejdspartnere automatisk holdes opdateret om jeres fælles forretninger
Cementere et professionelt image, når beslutninger
træffes på baggrund af fakta frem for mavefornemmelser.
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Åbn Capana Reporting MashUp i din
browser
Vælg layout for rapport (mulighed for udvikling af skræddersyede templates)
Vælg QlikSense Apps, der skal anvendes
Drag & Drop
Vælg modtagere
Vælg udsendelsesfrekvens
Gem

Capana er en af Skandinaviens største leverandører af Qlik-baseret BI.
Virksomheden blev grundlagt i 2003
og er nu en del af Capana Group
med mere end 30 ansatte.
Capana har leveret Qlik-baserede
BI-løsninger til mere end 120 kunder
i hele Norden.

capana.dk

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AF REPORTING MASHUP

LEDELSESRAPPORTERING

LEVERANDØRRAPPORTERING

✓ S amlet månedsrapportering omfat-

✓H
 ver leverandør får sin

tende data fra tre Sense-apps:
• Økonomi: P&L ift. budget og sidste år
• Salg: Salg mod budget pr. produktområde
• Indkøb/lager/produktion: Ordrebeholdning, ordre back-log og produktioner med manglende komponenter

egen målrettede, ugentlige
rapport, der viser:
• Leverancer for den kommende uge
• Overdue leverancer

REPORTING
MASHUP

✓ R apporten udsendes automatisk den

15. i måneden til virksomhedens CFO,
som kontrollerer og videredistribuerer til
ledelse og bestyrelse.

SALGSRAPPORTERING

✓H
 ver sælger får sin egen målret-

tede, ugentlige rapport, der viser:
• Salg pr. produktgruppe og kunde
• Kunder med 0-omsætning i forhold til sidste år
• Budgetopnåelse i %

ØKONOMIRAPPORTERING

✓ T o rapporter:

”DETTE ER ET RIGTIG
SMUKT PRODUKT”

• Koncernregnskab: P&L
• Rapport for hvert underselskab: P&L pr. selskab

CIO, Tom Lekang,
Amedia

DINE FORDELE VED CAPANAS QLIK
SENSE REPORTING MASHUP:

Kontakt grundlægger og BI-specialist
Anders Frost for at høre mere om
REPORTING MASHUP

✓Q
 lik Sense-extension udviklet og supporteret af Capana, hvilket sikrer hurtig opdatering og test af løsningen, hver gang der kommer opdatering til Qlik Sense.

✓ Fast pris: Én engangslicens og en årlig upgrade-fee.
✓ Distribution af forretningskritisk viden til en lang række

nøglepersoner via blot én Qlik Sense-licens (= personen, der opretter rapporterne).

✓ Intet behov for ekstra kode eller tilretning i Qlik Sense.
anders.frost@capana.dk
Tlf. 51 51 22 71
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