
Deloitte Direct Dashboard | Automatiseret ledelsesrapportering© 2022. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 1

Deloitte Direct Dashboard – automatiseret ledelsesrapportering 
ledelsesrapportering

Automatiseret 
ledelsesrapportering 

for øget kvalitet og
værdifuld indsigt, 

der kan handles på -
i realtid! 

Vores leverance
Vi har stor erfaring med at udvikle og implementere ledelsesrapporterings dashboards til en 
bred vifte af kunder. Vi sammenkobler vores avancerede teknologi med dybdegående branche-
kendskab og bringer relevante og skræddersyede dashboards, der opfylder dine behov.

Budget & forecast

Transaktions- og fakturaoplysninger

Resultatopgørelse & balance

Visuelle dashboards

Finansielle og ikke-finansielle datakilder

Strømlinet 
rapporteringsproces 

med smart og nem 
tilgængelighed til 

dine data

Hurtig og smidig 
implementerings-
proces

Ingen behov for at 
opbygge tekniske 
kompetencer internt. 
Deloitte hjælper 
med alt fra data til 
indsigt.

• Hoteller
• Restauranter
• Byggeri
• Erhvervsforeninger
• Hurtigt voksende virksomheder 
• Ejendomsmæglere
• Detailvirksomheder
• Generisk rapportering

Skarpere fokus til at drive din forretning fremad og levere på 
strategien!

Udvalgte branchedashboards:
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Deloitte Direct Dashboard

Fra dataintegration til visuelle dashboards
på mindre end en uge
Prøv vores demomiljø for at få en fornemmelse af vores 
automatiske ledelsesrapporterings værktøj, som kan tilgås via 
din foretrukne enhed.

Se her!

Hjemmeside
Dashboard | Deloitte

.. eller download 
appen og prøv det selv!

Konkurrencedygtige og gennemsigtige priser

.. Vælg vores branchetilpassede
løsninger for hurtig implementering
og on-boarding, eller vælg et fuldt
skræddersyet dashboard, hvor vi
udvikler løsningen fra bunden
sammen med dig og tilbyder en
attraktiv pris.

* Vi har live ERP integrationer til E-conomics, MS 365 Dynamics Business Central og og MS Dynamics Navision 2012 eller nyere version

Kontakt

Rasmus Astrup Christiansen
rastrup@deloitte.dk
+45 30934503

Hvis du vil vide mere,
ræk ud til din revisor eller 

demo@deloitte.dk
pw: Deloitte123

• 1.200 kr. pr. måned for
ubegrænset adgang

• 2.000 kr. til live ERP integration
(pris for E-conomics)*

• 8.000 kr. til opsætning, træning og 
onboarding

Branchedashboards:


