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Fleksibelt analyseværktøj baseret på Power BI  

Amesto Insight er en Power BI connector til 
SuperOffice CRM, som giver mulighed for, at 
visualisere alle data lagret i SuperOffice via 
Microsoft Power BI. 

Amesto Insight henter data fra SuperOffice CRM 
direkte ind i Microsoft Power BI, hvor de kan 
behandles/vises og evt. kombineres med data fra 
Microsoft Excel eller andre datakilder.

Standard rapportpakke

Som en del af Amesto Insight, får du også en pakke 
med 6 predefinerede dashboards/rapporter. Disse 
kan bruges direkte uden tilpasninger, men de kan 
også tilpasses efter egne ønsker.

 

Kombiner data fra flere systemer

I mange tilfælde er det af stor værdi at hente data 
fra andre systemer i virksomheden og kombinere 
disse med data fra SuperOffice CRM. F.eks. kan 
budgettet og det faktiske resultat hentes fra det 
finansielle system og kombineres med en vægtet 
pipeline fra SuperOffice.

Visualiser nøgletal på en intuitiv måde!

Opret intuitive og attraktive rapporter, som brugerne 
kan lide og ser som værdiskabende. 

Power BI har unikke muligheder for selv at designe 
og tilpasse udseendet på dashboards i henhold til 
virksomhedens grafiske profil, ligesom du selv kan 
bestemme hvilke nøgletal som skal vises. 

AMESTO INSIGHT

Power BI til SuperOffice
Træf bedre beslutninger baseret på aktuelle data

Få et grafisk overblik over SuperOffice  
data med mulighed for at kombinere med 
data fra andre systemer eller specifikke 
indtastninger.



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.

Fordele

Pakken indeholder 6 standard dashboards, udfærdiget 
til at vise de mest gængse forespørgsler. Alle rapporter 
kan tilpasses efter ønske, ligesom det er muligt selv at 
udarbejde yderligere rapporter.

• Træf beslutninger baseret på opdaterede data. 
• Få alle SuperOffice CRM-data direkte i Power BI.
• Mulighed for at lave egne dashboards
• Nemt at indlejre egne budgetter for fx. omsætning 

eller antal aktiviteter pr. medarbejder/md via Excel.

Teknik

Power BI er et tillægsprodukt fra Microsoft Office 
familien, hvilket gør det lige så enkelt at erhverve som 
Outlook og Excel, specielt hvis du kører Office 365.

Hvis du ønsker at ændre i standard dashboards eller 
dele dine dashboards med andre brugere, kræves der 
en Power BI Pro licens, ellers er det nok at have den 
gratis Power BI Desktop.
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FUNKTIONER OG FORDELE 

Amesto Insight

Det er nemt at indtaste fx. budgettal eller budgetteret 
antal kundebesøg i Excel, og derefter kombinere disse 
med data fra SuperOffice og derved få et speedometer 
som viser udviklingen op imod budget.


