
Tag bedre beslutninger med Business Intelligence
Hvordan får vi gjort salgscyklussen kortere? Hvorfor taber vi markedsandele? 
Hvorfor kan vi ikke få det fulde overblik? Og frem for alt, hvorfor skal det tage så 
lang tid at skabe rapporteringer eller lave om på rapporteringer?

Mange virksomheder opsamler store mængder data i både vores og andre syste-
mer. Denne data har ingen værdi i sig selv, så kunsten er at udnytte denne dataop-
samling og skabe varige forbedringer

Business Intelligence handler om at udnytte jeres data til at give oveblik og give 
grundlag for bedre beslutninger i organisationen. Med såvel brugervenlige BI-
værktøjer, som meget komplekse værktøjer får I overblik over data i letforstålige 
dashboards, og I er altid sikker på at have de senest opdaterede tal.

Der findes flere forskellige værktøjer som kan bruges til Business Intelligence. CDM 
guider jer til, hvilke produkter på markedet der netop passer til jeres behov, og 
hjælper med at skabe overblik over jeres data. 

CDM hjælper med at samle og sammensætte netop den rapportering du, ledergrup-
pen eller andre i virksomheden har behov for. Og skaber dermed grundlag for bedre 
beslutninger i organisationen.

Løsningen vil afhænge af, om behovet er interaktive og dynamiske rapporter, eller 
om rapporteringen er mere statisk og mindre omfattende. Måske kan vi bruge 
værktøjer I allerede har i organisationen som SQL og Excel, eller vi kan tage mere 
interaktive værktøjer i brug som Power BI og Tableau. 

Skal der et ekstra lag på i form af statistik og forudsigelser, så arbejder vi også med 
R og Python, som er værktøjer indenfor Artificial Intelligence. 

Business Intelligence er relevant i alle typer af organisationer og afdelinger, og kan 
bruges til mange forskellige formål. Lige fra kvartalvis ledelsesrapportering til at 
blive en integreret del af medarbejdernes dagligdag på tværs af organisationen. 
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Business Intelligence
Ekspertrådgivning

Fordele

• Spar ressourcer på tidskrævende 
manuel rapportering 

• Undgå manuelle fejl 

• Altid opdaterede nøgletal 

• Ny viden – nye indsigter

Om CDM

Vores forretning fokuserer på IT og 
forretningsudvikling. Vi hjælper vores 
kunder med at identificere hvor de 
har potentiale for forbedringer og 
hjælper med at realisere disse. Vi ar-
bejder tæt sammen med vores kun-
der, for at få en bedre forståelse for 
deres forretning og give bedst mulige 
råd baseret på dialog. At skabe værdi 
for vores kunder fra dag ét er kernen 
i vores forretning. 

CDM A/S er en danskejet software-
virksomhed. 30 års erfaring kommer 
ikke af sig selv. 

Du er i sikre hænder med CDM A/S
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