
Basis

Vil du have let adgang til rapportering på dine aktiviteter i realtid?

Alle operationelle data lagres i Microbizz, og du kan trække rapporter efter behov, fra enhver 
enhed, 24/7. Du får et unikt værktøj, der giver indsigt, som hjælper dig med at træffe 
forretningskritiske beslutninger på baggrund af realtidsdata.

Microbizz indeholder en række standardrapporter, og du kan oprette dine egne rapporter med nøjagtigt det data, 
der er relevant for dig. Du kan tilføje de rapporter, du ønsker, til din startside i Microbizz for at få et dagligt overblik, 
som vil være tilgængeligt via både PC og app.

Rapporter og statistikker kan præsenteres med grafer og diagrammer for at give dig det bedst mulige overblik.

Eksempler

• Åbne projekter og ad hoc opgaver

• Kapacitetsbehov gennem året sammenlignet med tilgængelige timer

• Kunder, omsætning, åbne opgaver, tidsforbrug og dækning

• Fakturering per projekt, ad hoc opgave og projektleder

• Rentabilitet af serviceaftaler

• Relation mellem registreret tid, standardtid og planlagt tid

• Reparationsopgaver baseret på udstyrstyper og andre elementer

Business Intelligence
Du kan endda udvide din Microbizzløsning med BI-værktøjer til intelligent analyse af dine operationelle data.

Microbizz tilbyder mere end 50 standardrapporter, bl.a.:

• Tidsregistreringer
• Opgaver
• Planlagte opgaver
• Inspektioner og afvigelser
• Fakturering

• Udstyr
• Vareforbrug
• Salg

Du kan også opsætte brugerdefinerede rapporter 
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Fordele

Transparens og overblik
Du får let adgang til 24/7 rapportering i realtid for optimal transparens og overblik over din forretning.

Mindre administration 
Direkte adgang til relevante rapporter til enhver tid vil spare administrationstid på både oprettelse, 
opfølgning og præsentation af rapporter.

Styrkede kunderelationer
Præsentation af relevante relatidsrapporter til dine kunder er et værktøj, 
der styrker og udvikler dine kunderrelationer.  

Besøg vores videns-  
base i Micropedia og 

find detaljeret informa-
tion og dokumentation 

på funktionalitet og 
anvendelse af Microbizz 

moduler: LINK

Rapporter kan præsenteres med grafik

Eksempel på en standard lønrapport
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For mere information kontakt venligst:
 
Ventu A/S
info@microbizz.dk
+45 7023 5323


