Power BI - värdefulla insikter i realtid för hela din
organisation, var du än befinner dig.
Power BI omvandlar företagets data till utförliga bilder som du kan samla in och ordna så att
du kan fokusera på det som är viktigt. Håll dig
informerad, se trender när de sker och ta verksamheten ett steg längre.
Stora mängder datakällor kan anslutas som
underlag för insikterna. Dataanalys görs smidigt
genom verktygets interaktiva visualiseringsfunktion. Rapporter och översikter skapas enkelt
och medarbetare kan skapa egna dashboards
och få en övergripande bild över företags verksamhet.
Vi på DK IT-Concept hjälper er att komma igång,
analysera behovet och implementera projektet i
sin helhet.

Fördelar

- Enkelt att komma igång
- Vi på DK IT-Concept hjälper dig hela vägen till mål
- Med Power BI kan data kopplas samman från ett
hundratal olika källor.
- Samtliga inom företaget kan komma åt data
närsomhelst och varsomhelst, och alltid veta hur
företaget ligger till.
- Möjliggör interaktiva rapporter och presentatio- ner och kan integreras med dina övriga verktyg
så som CRM-system.
- Anpassat för desktop så väl som smartphone,
surfplatta och storbildsskärm.

Produktspecialist

Roland är vår konceptutvecklare
för Powerplattformen och har
en gedigen erfarenhet av mjukvaruprojekt. Kontakta honom
direkt på 070-417 42 47 eller mejla
roland.berge@dkgroup.se

www.dkitconcept.se/affarslosningar

Hur kommer vi som kund igång med tjänsten?

Skapa kraftfulla företagslösningar genom att ansluta Power BI över hela Microsoft Power
Platform – och till Office 365, Dynamics 365, Azure och datakällor – för att driva innovation i
hela organisationen. Vi på DK hjälper är er att komma igång, analysera behoven och slutligen leverera en helhet.

Vad kostar det?

Utöver en initial startkostnad beroende på projektet storlek tillkommer endast licenskostnader (från 55 kr per användare och månad) för antalet användare i kombination med vilka
kopplingar som används i Microsoft-molnet. Vi erbjuder också löpande support, utbilningar
och tilläggstjänster.
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