Rapportering
Rapportering og virksomhetsstyring med Xledger

Fakta

Rapporterings- og spørremuligheter er sentrale for å kunne hente ut
gevinster av et forretningssystem. Xledger kombinerer enkel registrering av data med gode verktøy for å analysere data, vurdere likviditetssituasjonen samt hente ut informasjon for beslutningsstøtte.

• Gode spørre- og
rapportmuligheter
for både økonomi og
reskontrooppfølging

Forhåndsdefinerte spørringer og rapporter

• Spørretilgang kan begrenses på
avdelings- og prosjektnivå

Xledger lar deg enkelt benytte gode forhåndsdefinerte spørringer og rapporter,
samt gir muligheten for å sette opp egne rapporteringsmodeller. Disse kan vises
tabellarisk, grafisk, eller leveres per epost. I tillegg gir Xledger deg en oversikt
over likviditetsprognose, resultat og reskontro på forsiden slik at du til en hver tid
er oppdatert på økonomisk status.

Enkelt brukergrensesnitt

• Alle spørreresultater kan også
tas ut på fil eller sendes til Excel
• Løsning for bygging av egne
rapporthierarkier

Ved pålogging møter samtlige brukere en rolletilpasset «Hjemside» som bl.a.
inneholder forhåndsdefinerte rapporter, resultater, likviditetsprognose og oppgavesliste. Brukerene har derfor umiddelbar tilgang til relevant informasjon og
kan iverksette tiltak hvis nødvendig.

Drilldown

Spørringer og grafiske fremstillinger er «klikkbare» for å gi tilgang til detaljer, og
bruker kan til en hver tid får tilgang til rapportens underliggende data. Man kan
klikke helt ned til bilagsnivå, med visning av bilagsimage. Dette gir full sporbarhet
og kontroll i alle skjermbilder.

Egne rapporter

Med Xledger kan du også bygge tilpassede rapporter slik at linjeledere, prosjektledere og andre lett kan spørre på sine data i det formatet de ønsker.

Ferdigdefinert rapportstruktur klar til bruk

Xledger har mange ferdigdefinerte spørringer og rapporter som dekker de fleste
behov i daglig drift. Disse er tilgjengelig innenfor alle moduler og har mulighet for
avanserte søk, i tillegg til en rekke innholds- og visningsalternativer. Dette inkluderer blant annet grafisk visning.

Xledger leverer det mest avanserte
forretningssystemet i nettskyen.
Jobb hvor du vil - når du vil.
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