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Insikt Analys för Visma Affärslösningar
- ett enklare och roligare sätt att sammanställa, analysera och presentera data

Analysera - snabbt och enkelt
Utvecklingen av Insikt Analys baseras på grund-
tanken att alla användare som behöver ska kunna 
navigera och förstå viktig affärsdata, utan att göra 
avkall på funktionen. Insikt Analys är ett kraftfullt 
verktyg som gör det lätt för organisationens chefer 
att ta fram och analysera data. Informationen går 
att bryta ner till transaktionsnivå, vilket för 
huvudboken motsvarar uppgifter om enskilda 
verifikat.

Vill du öka kontrollen, få bättre 
beslutsunderlag och samtidigt 
spara tid? Insikt Analys ger chefer 
och specialister möjlighet att enkelt 
analysera sina siffror, skapa lättläst 
statistik och borra sig ända ner till 
enskilda fakturor.

Heltäckande rapportering
Rapporter och analyser går enkelt att skapa och 
spara för distribution till hela organisationen. Kost-
nadsuppföljning, budget och verksamhetsrapporter 
blir därigenom mer tillgängliga för medarbetarna. 
Från rapporten kan användaren följa data ner till 
transaktioner, kommentarer och inlästa fakturor.  
En lättillgänglig och flexibel rapportering gör att alla 
får tillgång till den information de behöver, vilket 
möjliggör bättre och säkrare beslut.

Medarbetarna ser trender och ökar sin förståelse för vad som driver verksamheten.
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Om Visma Enterprise
Visma Enterprise har 50 års erfarenhet av att erbjuda 
lösningar som automatiserar ekonomi-, HR- och löne-
processer. Med kompetens, innovation och pålitlighet 
effektiviserar vi svensk offentlig sektor samt stärker  
svenska företags och organisationers konkurrenskraft.

Enkelt att komma igång
Webbgränssnittet mot Microsofts OLAP-teknik 
(Online Analytical Processing) är användarvänligt 
och intuitivt. Fördefinierade rapporter för ROR-data 
gör det extra enkelt att komma igång, utan dyra 
uppstartskostnader. Koppla successivt på fler källor 
till datalagret för att växa in i en BI-lösning utifrån 
organisationens behov.
 
Så ger INSIKT Analys stöd åt verksamheten:

 � Möjlighet att snabbt bearbeta stora mängder data
 � Grafiskt visualisera, navigera och filtrera data
 � Säkerställa lättillgänglig, gemensam och 
kvalitetssäkrad information

 � Heltäckande rapportering med allt från  
standardrapporter till modifierade,  
självkonstruerade och interaktiva rapporter

 � Insikt Analys är integrerat med Visma Window, 
vilket ger möjlighet till ett rollbaserat gränssnitt 
och single-sign-on till Visma Public Business Suite

 � Enkelt att successivt koppla på fler datakällor och 
växa in i en BI-lösning utifrån organisationens 
behov

 � Möjlighet att lämna kommentarer direkt i  
rapporter

 � Rättighetsstyrd information
 � Exportera till exempelvis excel, csv, pdf

Informationen hämtas från ett datalager som uppdateras varje natt.

Genom att successivt koppla på fler datakällor växer du 
in i en BI-lösning utifrån verksamhetens behov
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