
• SESAM Energi & Forsyning  

• 27. februar 2013 
Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - 

skræddersyet til branchen! 



InfoSuite 

• Dansk konsulent og softwarehus 

• International koncern med +40 medarbejdere 

• Mere end 20 års erfaring med Business Intelligence 

• Kernekompetencer: BI med budgettering 

• Skabe værditilvækst gennem optimering af kundens 

• Forretningsprocesser 

• Informationssystemer 

• Ledelsesgrundlag 

• Kunder fra mange forskellige brancher 

• IBM, Oracle og Microsoft Partner 

 

 

 

 

Herning, Kolding & København 
Danmark 

Norge 

Tyskland Ukraine 

Slovenien 
Italien Bolivia 

Rusland 

Brasilien 

Belgien 



Business Intelligence for os er… 

• At samle fra mange forskellige platforme – alle data i én analyseplatform 

• At sikre fleksibel og dynamisk tilgang til vital forretnings viden 

• At bruge historisk viden til at finde trends og planlægge fremtiden  

• Gøre det muligt at eksekvere og synliggøre strategien i virksomheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hjælp til at optimere processer og i sidste ende bundlinien 

 

 

 

 



InfoSuite som ledelsessystem 

 

Kilde : www.danva.dk  (egen tilvirkning) 

http://www.danva.dk/


Vi bygger broer, som I alle bliver fælles om  

• Systemer ERP/SRO/FAS etc.                                 DW 

 

 

 

 

• Systemer                                DSA                       DW 

 

ExtractTransformLoad af NAV 

ExtractTransformLoad af AX 

ExtractTransform af NAV 

ExtractTransform af AX 

Load, standard 

ExtractTransform af xx 

ExtractTransform af xx 



Eksempel på en DSA-tabel 

• DSA-tabellerne er bare tabeller i ‘menneskevenligt’ sprog 



Datastruktur – overblik 

Data 
Warehouse 

Data kilder 

NAV: Elbek&Vejrup   
AX: Xellent EG 
C5, Brugerdata 

SRO, FAS 
Regneark 

Andre kilder 

DSA 
Midlertidige data 

Udvalgte 
transformerede 

data 

Datasets, Dimensioner, autorisationer m.m. 

METADATA 

Valide og 

opdaterede 

rapporter, 

analyser og 

måltavler 



InfoSuite BI til Forsyning 

Unikke fordele og funktioner 



Brancheløsning til forsyningsselskaber 

• Samlet overblik i form af måltavler 

• Opfølgning på drifts- og anlægsprojekternes aktuelle performance 

• Færdiggørelsesgrader opgjort på tid, omkostninger og projektleder vurderinger 

• Opfølgning på det niveau der er behov for – fra afdelinger over projekter til bilagsniveau 

• Intern administration med overblik over:  

• Timeforbruget pr. medarbejder 

• Fravær 

• Materialeforbrug 

• Egen tid vs. brug af underleverandører 

• Økonomi og resultat på tværs af f.eks. afdelinger, projekter, kunder etc. 

• Mål og budgetindtastning direkte i analyseklienten, f.eks. 

• Resultatbudgetter 

• Projektomkostningsbudgetter 

• Prisloft mål 

• Energiforbrug og Benchmarking 

• El produktion- og forbrug i kWh – netto el forbrug (mål for at være CO2 og energineutral) 

• Mængde renset vand i m3 

• Forbrugt kWh pr. m3 renset vand 

 

 

 



Succesfaktorer og udbytte 

Et bedre og opdateret beslutningsgrundlag  

(”Kun en udgave af sandheden”) 

• Adgang til opdaterede og valide data 

• Integration af data fra alle systemer og databaser 

• Én samlet platform at træffe beslutninger ud fra 

• Minimering af fejlindtastninger 

 

Bedre strategiforankring og målopfyldelse 

• Forankring af den overordnede strategi via økonomiske 

og indsatsbaserede nøgletal 

• Skabelse af transparens, hvormed det sikres, at alle har 

samme mål for øje 

• Den rette information ud til de rette medarbejdere i rette 

tid 

• Øget motivationen hos medarbejderne 

 

Bedre projektstyring (overblik og effektivisering) 

• Bedre overblik over anlægs- og driftsprojekter med 

efterfølgende grundlag for optimeringer 

• Muligt at analysere og følge årsagsforklaringer fra et 

overordnet niveau og helt ned på bilagsniveau 

• Muligt at måle og sammenligne effektiviteten pr. 

projektleder 

Besparelse af tid, ressourcer og omkostninger 

• Indbygget automatik i rapporteringen, hvorved ressourcer 

kan frigives 

• Automatisk udarbejdelse af regnskabsrapportering samt 

rapporter til forsyningssekretariatet 

• Reduktion af omkostninger og ressourcer til udarbejdelse af 

både ad hoc og periodisk rapportering 

• Spare omkostninger til ekstern assistance 

 

Let og fleksibel adgang til data og analyser – samt 

styring af hvem der ser hvad 

• Let og fleksibel adgang til data og analyser i det øjeblik, hvor 

behovet opstår 

• Muligt at styre hvilke medarbejdere, der ser hvilke 

informationer 

• Muligt at styre hvilke medarbejdere, der må bruge de enkelte 

funktioner i løsninger, f.eks. at oprette analyser 

 

 

 

 

 



ⱱ Måltavler og samlet overblik 

ⱱ Opfølgning på drifts- og anlægsprojekter 

ⱱ Analyser på time- og materialeforbrug 

ⱱ Økonomi- og resultatopfølgning 

ⱱ Nøgletal over energiforbrug og Benchmarking 

ⱱ Mål- og Budget indtastning 

Kontakt: 

Anne Mette Christensen, salgschef    Karin Eghøj Jensen, account manager 

amc@infosuite.com       kej@infosuite.com  

Tlf. 7214 4126        Tlf. 7214 4115 

mailto:amc@infosuite.com
mailto:kej@infosuite.com


InfoSuite BI til Forsyning 

DEMO 
 



InfoSuite BI til Forsyning 

Eksempler på analyser 

  
 



Samlet oversigt/måltavle 



Nemt valg af analyser / rapporter 



Afdelingsoverblik 



Projektomk. med geografisk overblik 



Prisloft analyse 



Plan og projekt - finans 



Resultatopgørelse 



Medarbejder fravær 



Intern vs. ekstern tid 



Timeforbrug 



Energiforbrug pr. m3 renset vand 



InfoSuite BI til Forsyning 

Indtastning af mål og budgetter 

  
 



Indtastning af resultatbudget 



Indtastning af projektbudget 



Indtastning af prisloft budget 


