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Få det fulde overblik over, hvordan din 
forretning klarer sig med den integrerede BPR 
Cloud BI i dit system. 

Brug den udvidede analyse til at få vigtige 
indsigter og til at tage de rigtige beslutninger 
på det rigtige tidspunkt i din forretning.

VÆLG MELLEM ET BREDT UDVALG
AF DASHBOARDS
Kom i gang med at udnytte de mere end 12 dashboards 
med interaktive visualiseringer - og flere på vej.

Eksempler på dashboards: 
            Centerrapport 
            Medlemsrapport
            Besøg
            Afmeldte medlemskaber
            Gruppeaktiviteter
            + mange flere

Få en bedre forståelse af din forretning med BI, uanset 
om du har en enkelt center eller er en større kæde.

Alle ejere såvel som CEOs og team- og centerledere 
kan drage fordel af rapporterne og tage del i at drive 
forretningen i den rigtige retning. 

Grib muligheden, og kontakt os i dag.

PASSER TIL VIRKSOMHEDER
AF ALLE STØRRELSER

BESØG VORES HJEMMESIDE FOR MERE INFORMATION: BRPSYSTEMS.COM

Kontakt os
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Dit data er tilgængelig fra dag et, når du implementerer 
BI. Med BI kan du tage sundhedstjek på din forretning, 
sammenligne nøgleparametre og -tal og handle, før 
problemerne opstår. Vælg mellem forskellige filtre og valg 
for at se relevant data på en bestemt måde, og sammenlign 
med perioder, der giver mening for dig.

TAG DATADREVEDE BESLUTNINGER

Med BI bliver dine nøgletal visualiseret på en klar og 
overskuelig måde, hvilket sparer dig for meget tid, når du 
skal analysere dine data. Tidligere skulle man trække op til 10 
forskellige rapporter for at få de samme data, og det kunne 
let tage en hel dag. Ikke længere. Med BI bliver den samme 
data samlet i én rapport, som kun er ét klik væk. 

OPTIMÉR DIN TID MED ET KOMPLET 
DATAOVERBLIK

BRP Cloud BI 
inkluderer løbende 

udgivelser af nye og 
opdaterede

DASHBOARDS, 
RAPPORTER OG 
ANALYSEMO-

DELLER

https://www.brpsystems.com/da/
https://www.brpsystems.com/da/kontakt

