XELLENT
UTILITY

Sæt fokus på forbrugeren
– og lad Xellent håndtere din leverance
Xellent har stærke fordele
Xellent understøtter virksomhedens
forretningsområder med gennem–
testede værktøjer herunder:
Afregningssuite
• Betaling
• Handel
• Finansopfølgning
• Håndtering af målerdata
• Håndtering af fakturaer
• EBix-modul til markedskommunikation.

Xellent er kernen i EG’s fremtidssikrede og fleksible Utility-pakke
til forsyningsbranchen. Løsningen digitaliserer og strømliner alle
profitskabende led i værdikæden – fra håndtering af rå målerdata og
fakturering af forbrugeren til analyse af handler og kvalificering af
marketingindsatsen.
Xellent sætter forbrugeren i fokus
Stadig færre og større forsyningsvirksomheder kæmper i stigende grad
om forbrugernes gunst. Forventningen er, at den enkelte virksomhed skal
kunne håndtere og levere flere forsyningsarter og nye produkter billigere
og bedre på tværs af landegrænser.
Xellent understøtter forbrugernes ønske om nærhed og mobilitet, myndighedernes krav om et frit marked og fri konkurrence og ikke mindst virksomhedernes komplekse behov for viden og overblik i realtid, uanset om de
leverer el, gas, vand, afløb, varme, fiber eller renovation til kunder på det
skandinaviske marked.
Xellent er fremtidssikret
Valget af Microsoft Dynamics 365 for Operations som basissystem for
Xellent betyder, at forsyningsvirksomhederne kan udnytte de mange
avancerede standard funktioner i Microsoft Dynamics 365 for Operations
fuldt ud.
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Nuværende kunder i Danmark og Sverige kan opgradere til den nye platform
efter behov – i god tid inden support af den nuværende Microsoft Dynamics
AX-platform ophører i 2019. Den nyeste version af Xellent er klar i 2017.
Xellent er en fleksibel løsning
Xellent er modulopbygget og består af en række brancheløsninger, som
forsyningsvirksomheden kan vælge til eller fra efter behov. Det er fx
muligt at anvende løsningen til at håndtere alle finansielle transaktioner
eller kun til afregning. Den enkelte virksomhed bestemmer selv, hvor
integreret løsningen skal være. Alle centrale kundebehov inden for afregning, ERP, det liberaliserede marked, arbejdsordrer og ressourcestyring er
understøttet.

Stærke Xellent fordele:
Integrationer
• Fuld integration med Microsoft
Dynamics 365 for Operations
• Integration til Microsoft Outlook
• Integration til CRM
• Integration til BI
• Standardiserede snitflader til
smartmeterløsninger.

Xellent understøtter effektive og ressourcebesparende arbejdsgange
For at vinde på det liberaliserede marked, hvor pris spiller en stadig større
rolle, skal moderne forsyningsvirksomheder konstant optimere og effektivisere indsatsen for at nå de benchmarks, som fastsættes af myndighederne
og konkurrenterne. Med Xellent kan forsyningsvirksomhederne udnytte
ressourcerne optimalt i alle led og dermed frigøre værdifuld tid fra admini
stration til kundepleje.
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Xellent skaber digital sammenhæng i forretningen
Xellent kæder virksomhedens dataflow sammen med respekt for datasikkerheden, lige fra de standardiserede snitflader til smartmeterløsningen til
digital håndtering af fx betalingsdata og andre større datamængder.
Den samlede Utility-pakke
Den samlede Utility-pakke består af Xellent lagt oven på Microsoft
Dynamics 365 for Operations med en række integrationer til eksempelvis
CRM og BI. Tilsammen giver disse to udvidelser til Xellent forsynings
virksomhederne viden og overblik i realtid, så de kan træffe de rigtige
forretningsmæssige dispositioner.
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