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Få full oversikt over hvordan virksomheten din 
presterer på et bredt spekter av parametere 
med den innebygde BRP Cloud BI i systemet ditt. 

Bruk den utvidede analysen til å få verdifull 
innsikt, og ta de riktige beslutningene til rett tid.

VELG FRA ET BREDT SPEKTER
AV DASHBORD
Begynn å bruke de mer enn tolv dashbordene med 
interaktive visualiseringer – og mer på vei.

Eksempler på dashbord inkluderer: 
            Senterrapport 
            Medlemsrapport
            Besøk
            Avsluttede medlemskap
            Gruppeaktiviteter
            + mye mer

Få en dypere forståelse av virksomheten din med BI, 
enten du er en frittstående virksomhet eller en større 
kjede.

Alle fra eiere og administrative ledere til senterledere og 
teamledere kan dra nytte av rapportene og være med på 
å drive virksomheten i riktig retning. 

Grip muligheten og ta kontakt i dag.

EGNER SEG FOR VIRKSOMHETER
I ALLE STØRRELSER

BESØK NETTSTEDET VÅRT FOR MER INFORMASJON: BRPSYSTEMS.COM

Ta kontakt
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Dine data er tilgjengelige fra dag én når du implementerer 
BI. Med BI kan du gjøre umiddelbare helsesjekker av 
virksomheten, sammenligne viktige parametere og tall samt 
iverksette tiltak før problemer oppstår. Velg mellom ulike 
filtre og utvalg for å se data som er relevante i en bestemt 
situasjon, og sammenligne med perioder som gir mening for 
deg.

TA DATABASERTE BESLUTNINGER

Med BI blir nøkkeltallene dine visualisert på en oversiktlig og 
håndterbar måte – slik at du sparer mye tid på å analysere 
dataene dine. Tidligere måtte du manuelt lage opptil ti 
forskjellige rapporter for å få de samme dataene – noe som 
lett kunne ta en hel dags arbeid. Slik er det ikke nå lenger. 
Med BI samles samme mengde data i én rapport og er bare 
ett klikk unna. 

OPTIMALISER TIDEN DIN MED
FULL DATAOVERSIKT

BRP Cloud 
BI inkluderer 
kontinuerlige 

utgivelser av nye og 
oppdaterte

DASHBORD, 
RAPPORTER OG 
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DELLER

https://www.brpsystems.com/no/
https://www.brpsystems.com/no/kontakt

