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Business Intelligence van Exact
De juiste informatie op het juiste moment!

Al uw kerncijfers inzichtelijk in één dashboard. Met Exact Insights creëert u
diepgaande inzichten in uw organisatie. Op het dashboard ziet u in één oogopslag de
gezondheid van uw bedrijf, weergegeven in Key Performance Indicators (KPI’s) en
andere kengetallen.
Overzicht en inzicht
Met Exact Insights verzamelt u alle belangrijke gegevens van
uw organisatie in één overzicht. Door het gebruik van
overzichtelijke grafieken en KPI’s ziet u snel wat de stand van
zaken is zonder te verzanden in eindeloos gedetailleerde Excel
overzichten. Door de grafieken kunt u nieuwe inzichten en
trends ontdekken die u eerder niet verwacht had. Hierdoor
kunt u beter geïnformeerd uw organisatie sturen.
Gecentraliseerde overzichten
Exact Insights brengt alle belangrijke informatie samen op één
plek. Hierdoor heeft iedereen toegang tot dezelfde rapporten.
Hoe vaak komt het niet voor dat een medewerker een
overzicht in Excel heeft gemaakt waar iedereen graag mee wil
werken. Vervolgens gaat iedere medewerker er zelf mee aan
de slag waardoor iedereen uiteindelijk met verschillende en
soms incorrecte gegevens werkt? Iedereen werkt met
dezelfde gegevens en rapporten.
Met Business Intelligence naar de toekomst kijken
Met Exact Insights beschikt u over een krachtige Business
Intelligence (BI) tool. Hiermee verheft u management
informatie naar het niveau van BI. U kijkt niet meer naar het
verleden, maar naar de toekomst. Wat moet ik doen om
winstgevend te blijven? Exact Insights heeft het antwoord.

De voordelen
van Exact Insights:
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Eén plek voor al uw
informatievragen.
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Overzichtelijk en
gebruikersvriendelijk
medewerkers- en
lijnmanagersdashboard.
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Modulair op te bouwen
naar uw behoefte.
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Business Intelligence
zorgt voor inzicht en
overzicht in uw
organisatie.

5

Altijd inzicht in uw cijfers
met toegang op uw
tablet of telefoon.

Korte implementatie
Exact Insights heeft in vergelijking met traditionele BI trajecten
een erg korte implementatie tijd. Als u gebruik maakt van het
Exact Insights datamodel kunt u na een week al aan de slag met
uw eigen BI omgeving. Daarnaast is de Activium BI Consultant
uw centrale aanspreekpunt voor vragen en wijzigingen. U kunt
hierdoor snel schakelen.
Automatische rapportdistributie
De Small Business Server integreert naadloos met uw Active
Directory waardoor de toegang tot gevoelige informatie
centraal wordt geregeld. Op basis van gebruikersgroepen
kunnen rapporten automatisch als PDF bijlage in de e-mail
verstuurd worden. Zo heeft u altijd de juiste informatie op het
juiste moment.
Meer tijd voor uw belangrijkste kapitaal!
Omdat met Exact Insights de overzichten al klaar staan, hoeven
u en uw medewerkers minder tijd te besteden aan het
achterhalen van de cijfers. Hierdoor houdt u tijd over voor dat
wat belangrijk is, het nemen van strategische beslissingen die
gebaseerd zijn op feiten en cijfers.

“Dankzij Exact Insights
hebben we meer overzicht,
terwijl het gebruik van mail,
papieren dossiers, Excelsheets vrijwel is
weggevallen.”
“Ik kan mijn beslissingen
onderbouwen met
cijfers.”
“We ontdekken nieuwe
inzichten en verbanden
die we nooit verwacht
hadden!”

Exact Insights, 24/7 toegankelijk, gebruiksvriendelijk, altijd up-to-date, al uw cijfers in één systeem!
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Voor meer informatie kunt u bellen
met Erik Venema 06-81339717.

