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SD BUSINESS INTELLIGENCE

SD Business Intelligence kombinerer HR- og løndata på tværs af din 
organisation og giver overblik.

Dine HR- og løndata kan gøre din organisations udfordringer konkrete,  
fremhæve succeser og give dig et solidt, velinformeret grundlag for at  
prioritere indsatser og træffe de rigtige beslutninger.

SD BI tilbyder transparens, adgang og fleksibilitet i muligheden for at sam-
menstille data. Det betyder, at du kan effektivi  sere din behandling af HR- og 
løndata og arbejde proaktivt med sikker viden om faktiske, organisatoriske 
forhold og sammenhænge.

Samtidig får du en brugervenlig, sikker og fleksibel adgang til at indfri dine 
datas potentiale og dele viden præcist og fleksibelt på tværs af din organi-
sation.

Understøtter proaktiv tilgang til HR og løn
SD BI samler adgangen til HR- og løndata ét sted. Derfor kan du effektivt 
udarbejde periodisk rapportering, svare på ad-hoc spørgsmål og tilveje-
bringe opdateret styringsinformation til både topledelse og på tværs af 
organisationen. Desuden bliver du i stand til at benchmarke både internt og 
eksternt samt basere beslutninger på et informeret og utvetydigt grundlag.

Samlet og fleksibel adgang til dine data  
giver optimal støtte i beslutningsprocessen 

EG  www.eg.dk

Fordele

• Totalt overblik på tværs af alle   
HR- og løndata 

• Kombinér med egne datakilder

• Understøtter proaktiv styring på  
HR- og lønområdet 

• Nem adgang til både standardrappor-
ter og skræddersyet indsigt

• Benchmark enheder mod hinanden

• Hurtig og operationel ledelsesinfor-
mation og rapportering

• Understøtter push-distribution af 
rapporter til relevante modtagere

• Samme værktøj til både centrale  
og decentrale brugere

• Højt sikkerhedsniveau og rettigheds-
baseret dataadgang

• Single Sign-On som du kender det  
fra SD Løn 

• Tilgå data med mobile enheder.

http://www.eg.dk
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SD BI giver dig adgang til konsistente, sikre og relevante forretningsoplys-
ninger og gør det nemt at formidle viden til alle brugere i din organisation.

Løsningen understøtter en proaktiv tilgang til HR, løn og økonomi og gør 
det muligt at anskue et givent emne fra alle vinkler.

Det er nemt at få adgang til præcis de relevante data, ligesom både du og 
dine medarbejdere kan abonnere på skræddersyede udtræk og rapporter, 
der sendes direkte til din mail. 

Dyk ned i tallene og få indsigt
SD BI giver dig én fælles indgang til en vifte af standardrapporter, ad-hoc 
analyser, dashboards samt målrettede KPI-rapporter. Det er ligeledes enkelt 
at dykke længere ned i tallene og opnå ny indsigt gennem egne analyser.

Du og dine kolleger kan nemt hente styringsinformationer ind i SD BI fra 
andre kilder samt distribuere — og samarbejde om — analyser på tværs af  
organisationen, så alle har adgang til samme datasæt og træffer beslutnin-
ger på et ensartet datagrundlag. Dine medarbejdere har desuden mulighed 
for at få ”aktive” rapporter leveret på mobile enheder, hvor de sømløst kan 
dykke ned i tallene uden at skulle logge på ”endnu en portal”.

Højt sikkerhedsniveau på tværs af brugerprofiler
Da SD BI bygger på SD Løn, dikteres rettighedsniveauet også af den enkelte 
brugers eksisterende profil. Det giver dig en finkornet kontrol med rettig-
hedsniveau — herunder brugeres adgang til fx følsomme data.

Vil du høre mere?

Hvis du vil høre mere om pris 
og muligheden for en hurtig 
implementering, så kontakt din 
kundeansvarlige i Silkeborg Data.

Kontakt Silkeborg Data  
på tlf. 7220 7520, eller kontakt@sd.dk.  
Læs mere på www.eg.dk

Fleksible løn- og personaleløsninger
Silkeborg Data udvikler løsninger til og rådgiver om administration af løn og medarbejdere i den 
offentlige sektor. Det har vi gjort i 50 år, og i dag leverer vi løn til over 400.000 offentligt ansatte 
hver måned. Du finder vores kunder blandt 4 ud af 5 regioner og hver 3. kommune i Danmark 
samt en række virksomheder og institutioner. Vi er 200 medarbejdere med kontor i Aarhus og i  
Warszawa i Polen, og vi oplever stor vækst. Siden 2015 har vi været en del af EG-koncernen,  
der med cirka 2.000 medarbejdere er en af Skandinaviens største it-virksomheder med kontorer i  
Danmark, Norge og Sverige.


