Der stilles nye krav til CFO´ere
for bedre digital styring
Der stilles krav til mere moderne og agile Budget og Forecast løsninger, som digitalt og automatisk opsamler relevante data og understøtter såvel virksomhedens
BI som processer – fra budgetlægningen til budgetopfølgning, forecast og til finansiel rapportering og dashboards.

Nr. 1 i test.

Jedox er i de seneste år vurderet som førende Coporate
Performance Platform - en hurtig implementering og en
konkurrencedygtig pris.

Vælges af førende virksomheder.

I løbet af de seneste år har virksomheder vurderet
løsningsmuligheder indenfor budget og forecast løsninger
og har valgt Jedox som virksomhedsstandard.

Opgrader Excel.

Jedox er kendetegnet ved ”kan du Excel, kan du Jedox” –
Jedox opgraderer Excel til at blive en
sammenhængende og moderne data og proces platform,
hvor brugerne kan arbejde med budget og opfølgning i
Excel, i internet browser, tablet og mobiltelefon.
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Løsninger der giver mening
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Brugervenlig og moderne.

Brugervenlighed og
overblik
Genbrug Excel, Self-service til
forretningen,
“Kan du Excel, kan du Jedox”

Derved opgraderes dine mange Excel ark og datatunge
processer til en moderne og agil platform, som giver
brugervenlige løsninger, hvor alt er i én og samme platform.
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Alt-i-en – konkurrencedygtig pris.

En Jedox licens indeholder Excel add-in, browser og
mobile samt Olap database og data integration.
Det hele er med!

Standard software – individuelle løsninger.

Jedox hjælper virksomheder med at digitalisere og automatisere forskellige behov,
og er også fleksibel i forhold til nye og fremtidige behov. Anvendes til f.eks.:
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