
 

 
8/8/2018 9:13:00 AM BDViS AB www.bdvis.se 
                   Helsingborg, Sverige info@bdvis.se 

 
Hej Beslutsfattare,  
 
Allt fler företag investerar idag i system för automatiserade 
processer med ambitionen att effektivisera sin operativa 
verksamhet.  
 
Integrationen mellan ekonomisystemet och verksamhetens diverse sub-system syftar ofta 
till att minska det manuella arbetsflödet/kostnaden och samtidigt reducera eller eliminera 
risken för felaktiga arbetsmoment orsakade av den mänskliga faktorn. Processer och rutiner 
ska därmed bli smidigare för den involverade medarbetaren och kostnaden minska för 
företaget. 

 
Behovet av olika verksamhetssystem är alltmer 
växande och allt fler småbolag ser över hur man kan 
effektivisera. Samtidigt blir antalet leverantörer och IT-
lösningar allt fler. Bara att välja rätt leverantör och 

plattform är i sig är en utmaning för det enskilda företaget. Många gånger saknas tid och 
kompetens för rätt kravställande.  
 
När företaget digitaliserar sin verksamhet, växer mängden data 
som varje system genererar. I många fall är detta information 
som företagaren inte använder sig av.  
 
I vissa fall kan endast en enkel rigid (t.ex. PDF-format) rapport 
utvinnas ur systemet. Om man har flera olika system, hur 
hanterar man då mängden rapporter? Vår erfarenhet visar att 
många små- och medelstora bolag antingen väljer bort att hantera värdefull information 
eller så spenderas mycket tid på manuellt arbete för att ha kontroll. I regel handlar det om 
en balansgång mellan kontroll och den tid man hinner lägga på informationsinhämtning.  
 
Ett exempel kan vara att man har ett orderhanterings-/logistik-system.  Då kan det vara 
intressant att mäta förändringar i mängden försändelser i förhållande till aktiviteter på 

företagets hemsida. Eller vill du mäta din försäljning i 
relation till vissa säljaktiviteter registrerade i ert CRM?  
Dessa är exempel på information från olika system som 
i regel kräver manuellt arbete för att kunna gå vidare 
med en analys.  
 

Jag är digitaliserad, så 
varför behöver jag 

Business Intelligence? 
 

Hur vet vi vad som 
är rätt för oss?  

 

Hur hanterar jag 
infon från alla 

system? 
 

Hur går jag från 
data till handling?  
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Vår poäng är att det är en bra idé att automatisera 
verksamheten, men för att få ut mer av era digitala 
investeringar är det en fördel att kunna se och 
förstå hur effektiv verksamheten och era beslut är.  
 
Genom att samla och automatisera valda dataflöden och sedan koppla ett BI-verktyg till 
dessa kan du som beslutsfattare få en snabb överblick över flöden och förändringar. Istället 

för att arbeta reaktivt, genom t.ex. månads- 
eller kvartalsmöten, kan du välja att hantera 
informationen proaktivt eller när saker sker.  
 

Business Intelligence hjälper dig 
som beslutsfattare att få en snabb 
överblick och samtidigt kunna 
filtrera, analysera och dela valda 
data.  
 
Vi kallar det för att vara ”Business 
Intelligent”. Varför vänta på att en 
IT- eller ekonomi-avdelning ska ta 
fram en rapport eller aktuella data? 
Underlaget finns där och du som 
beslutsfattare kan själv utläsa och hantera den, utifrån behov och önskemål.  
 
Business Intelligence är inget nytt. Vad vi på BDViS gör är att vi anpassar BI:t för små- och 
medelstora bolag och hjälper dem att ta steget mot ett effektivare beslutsfattande genom 
att optimera sitt användande av de digitala system som man redan har investerat i. Vi tar 
bort ett manuellt arbete och ger er tid över till viktigare ting än att samla data.  
 
Vi på BDViS hjälper er att anpassa era verktyg och processer att kunna hantera 
informationsmängden inom verksamheten.  Till vår hjälp använder vi marknadens ledande 
BI-applikation, Tableau.  Nyckeln till framgång är intuitivitet och enkelhet för er att komma 
igång och utvecklas.  
 
Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt 
möte så berättar vi mer hur ni kan 
förändra er vardag.  
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
BDViS AB 
 
 
Alessandro Halén 
VD/Projektutvecklare 

Skapa snabb överblick 
för smarta beslut.  

 

Mät dina flöden och 
(sälj) aktiviteter.  

 

Att bli  
Business Intelligent är 

enkelt.  


