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

Dine fordele med
Business Intelligence:
• Totalt overblik på tværs af alle HRog løndata
• Kombinér med egne datakilder

EG 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.
EG SD BI tilbyder transparens, adgang og fleksibilitet i muligheden for at
sammenstille data. Det betyder, at du kan effektivisere 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 organisation.

Understøtter proaktiv tilgang til HR og løn
EG SD BI samler adgangen til HR- og løndata ét sted. Derfor kan du effektivt
udarbejde periodisk rapportering, svare på ad-hoc spørgsmål og tilvejebringe
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.

• Understøtter proaktiv styring på HRog lønområdet
• Nem adgang til både standardrapporter og skræddersyet indsigt
• Benchmark enheder mod hinanden
• Hurtig og operationel ledelsesinformation og rapportering
• Understøtter push-distribution af
rapporter til relevante modtagere
• Samme værktøj til både centrale og
decentrale brugere
• Højt sikkerhedsniveau og
rettighedsbaseret dataadgang
• Single sign-on som du kender det fra
SD Løn
• Tilgå data med mobile enheder

Nem adgang til relevante data
EG SD BI giver dig adgang til konsistente, sikre og relevante
forretningsoplysninger 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
EG SD Business Intelligence giver dig én
fælles indgang til en vifte af
standardrapporter, ad-hoc analyser,
dashboards samt målrettede KPIrapporter.
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 EG SD BI fra
andre kilder samt distribuere — og samarbejde om — analyser på tværs af
organisationen, så alle har adgang til samme datasæt og træffer beslutninger 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 EG SD Business Intelligence bygger på EG SD Løn, dikteres
rettighedsniveauet også af den enkelte brugers eksisterende profil. Det giver
dig en finkornet kontrol med rettighedsniveau — herunder brugeres adgang til fx
følsomme data.

EG leverer branchespecifik software, der hjælper vores kunder med at udvikle deres
virksomhed yderligere.
Vores standardsoftware er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en
dyb forståelse af vores kunders profession og branche.
Læs mere på eg.dk/om-eg/
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