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Amesto Online Dashboard (AOD) er et enkelt, effektivt 
og økonomisk værktøj til generering af individuelle 
BI-rapporter. Uanset tid, sted og device giver AOD dig 
adgang til opdateret information fra virksomhedens 
ERP, SuperOffice og øvrige datakilder som f.eks. 
Excel. Den dynamiske information styrker kundedialog 
og service samt muliggør en effektiv evaluering af 
salgsaktiviteterne.

Byg dine egne dashboards
Udover at AOD kombinerer data fra alle relevante 
kilder, så er en af de helt store fordele, at du nemt 
og enkelt kan bygge dine egne dashboards. Du kan 
dermed få hurtigt overblik over præcist de nøgletal og 
aktiviteter, der er vigtige for dig.

Bevar overblikket uanset hvor du er
Da AOD fungerer på alle enheder, behøver du ikke at 
miste overblikket, når du er på farten. Endvidere kan 
du nemt dele informationen med sælgere i marken 
eller direkte med kunderne.

Nem installation
AOD er 100% cloud-baseret. Du behøver ikke at 
installere noget på din server eller dine computere 
for at køre disse rapporter.  Hvis du har data liggende 
”onsite” skal du blot installere en lille agent som vil 
uploade data til AOD - krypteret, naturligvis.

AMESTO

Online Dashboard
Få fuldt overblik over dine salgs- og kundeserviceaktiviteter

Byg nemt dine egne dashboards og få fuldt 
overblik over salg og kundeservice, baseret 
på data fra dit CRM- og/eller ERP-system.



Amesto Solutions - Simplifying Business
Amesto Solutions er Nordens største Visma og SuperOffice partner. I de nordiske lande har vi leveret over 2.500 
logistikløsninger baseret på Visma Business gennem de sidste 30 år. Derudover har vi implementeret CRM hos over 
1.000 kunder i hele Norden. Vores helt store styrke ligger i integrationen af de forskellige systemer. Hos Amesto 
Solutions møder du erfarne forretningskonsulenter med konkret viden om, hvordan man optimerer processerne og 
skaber maksimal værdi for virksomheden.

Sales vs Budget Dashboard
Kombinér din pipeline i 
SuperOffce med budget og 
realiserde tal fra Excel eller dit 
ERP-system.

Advanced Pipeline 
Dashboard
Se på din pipeline fra et andet 
perspektiv. Hvor er dine risici? 

Customer Dashboard
For du mere eller mindre salg 
fra dine kunder over tid? Denne 
rapport giver dig svaret.

Sales Team Dashboard
Hvordan performer dit 
salgsteam? Du får information 
af høj kvalitet og stor vigtighed.

Mobile dashboards
Kør dashboards mobilt på IOS, 
Android og Windows enheder.

Dashboard Builder Tool
Adgang til effektivt Dashboard Builder Tool til at ændre 
standardrapporterne eller skabe dine egne.

Dine fordele
• Identifisér din forretnings ”pains” og iværksæt 

nødvendige tiltalg ved hurtigt at bygge Key 
Performance rapporter.

• Installation baseret på Plug & Play, hvilket sparer 
dig for implementeringstid og -omkostninger.

• Få indsigt i, hvor godt din kundekontakt 
fungerer på hvilken som helst kunde ved brug af 
standardrapporterne.

• Ingen server-installation og et minimum af IT-
ressourcer krævet.
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FUNKTIONER OG FORDELE 

Online Dashboard

Kundereference

”Med Online Dashboard 
er det blevet utroligt nemt 
at trække de ønskede data ud fra såvel vores ERP-
system som fra SuperOffice og få det vist, som vi 
ønsker, i et specialdesignet dashboard. Sælgerne 
har adgang til den opdaterede viden hvor som helst 
og når som helst via deres iPads - og kan tilmed 
anvende dokumentationen som en løftestang for 
dialogen med kunden.” - Michael Mannsbro, Sales 
Director & Country Manager Denmark, Luxaflex®


