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I en mere konkurrencepræget verden er der 

behov for moderne og agile løsninger der 

indsamler, konsoliderer og styre dine 

virksomhedsdata.
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CFO´ens og finans teamet har i dag en mere 

strategisk rolle overfor forretningen og det s	ller 

krav 	l den digitale parathed. For meget Excel, 

persona�ængighed og for lidt integra	on, 

matcher ikke den moderne virksomhed.

Ny teknologi hjælper med at ændre den mere 

bagudre�et og historiske fokus, 	l den mere 

strategiske sparringspartner overfor forretningen 

og ledelsen ved at 	lbyde dataintegra	on med 

real-	me data opdatering med scenarie 

simulering og forecas	ng.

Det gør os for sårbare og vores reak	ons	d for 

lang – midt i en mere og mere 

konkurrencepræget og digital verden. 

I Qbit arbejder vi hver dag på at gøre os fortjent 

	l at blive CFO´ens bedste ven. 

Det gør vi ved at 	lbyde moderne og agile 

løsninger, der hjælper med en hur	g og effek	v 

overgang 	l en integreret og levende pla�orm. 

En pla�orm der strømliner de finansielle og 

opera	onelle processer på tværs i din 

virksomhed, som gør vores kunder agile og 

digital parate. Det er også det der i dag kaldes 

A Data-Driven Culture.

Ny teknologi



Vores kunder

Hvem er vi?
Eksperter i privat og offentlig styring, med mere end 20 års erfaring i 

digitalisering og effek�visering af økonomistyringen, som anvendes �l at levere 

den høje branchestandard samt individuelle løsninger.

Hvorfor er vi her?
Vores mål er at bidrage �l at gøre både private og offentlige virksomheder mere 

effek�ve og konkurrencedyg�ge ved brug af moderne IT standardsystemer, �l 

eksempelvis budgetstyring, Future Finance, Predic�ve Analy�cs, Rolling Forecast, 

Financial Consolida�on, Cost alloca�on og meget mere.

Hvad vil vi?
Vi vil opbygge et �llidsfuldt og troværdigt samarbejde, for at sikre succes i 

vores samarbejde og leverancer, med fokus på at levere �l �den og inden for 

det a�alte budget.

Vi har leveret best-prac�ce, innova�ve og forretningskri�ske løsninger �l:

De klassiske budget løsninger, ældre systemer, Excel modeller som de fleste af os arbejder med 

i dag, bliver udfordret og vil ikke være �lstrækkelige �l at understø�e de frem�dige behov for 

data integra�on, effek�vitet, indsigt og forecast.
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I samarbejdet med Qbit og med 

implementering af Jedox, har vi 

været i stand �l at reducere den �d, 

det tager at gennemføre vores 

forecast og prognose proces, 

sam�dig med, at vi giver vores 

ledelsesteam langt mere pålidelig 

rapportering og forecast.

“ t med Qbit og med 

I 2020 skulle vi re-implementere vores 

eksisterende rapporteringssystem. Ledelsens 

ønske var en fleksibel og agil 

økonomistyrringsmodel, der sam�dig udfasede 

manuelle og �dskrævende Excel-ark.  Valget faldt 

på Jedox, med Qbit som samarbejdspartner på 

grund af den fleksibilitet og frem�dssikring Jedox 

�lbød, og Qbit’s forståelse for Clio’s unikke 

problems�llinger. Jedox har sikret Clio en ensartet 

rapportering på tværs af hele forretningen og 

sam�dig sparet økonomifunk�onen for 

�dskrævende, manuel rapportering – hvilket i 

sidste ende har givet os mere �d ude i og sammen 

med forretningen.
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