Liiketoiminnan kokonaiskuva
yhdellä silmäyksellä
Flex on selainpohjainen käyttöliittymä, johon voi kerätä liiketoiminnan tärkeimmät avainluvut visuaalisesti ja helposti hahmotettavaan muotoon. Flex mahdollistaa joustavan tavan analysoida
tietoa käyttäjälle sopivaan tapaan.
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Kokoa liiketoiminnan
avaintiedot yhteen näkymään
SQL

HANSAWORLD

EXCEL
& CSV

REST API

Seuraa joustavasti liiketoiminnan prosesseja ja tunnuslukuja. Käyttäjäkohtaiset näkymät mahdollistavat
tiedon jakamisen ja analysoinnin tarpeen mukaan.

OHJELMISTOINTEGROINTI

Valitse Pilvi- tai paikallisena Enterprise-versiona
Flex hoidetaan ja huolletaan kokonaisvaltaisesti X3msoft Oy:n kautta. Enterprise
-versio on sinun dedikoitu palvelin, joka ylläpidetään X3msoft Oy:n pilvipalvelimella
antamillasi turvallisuusvaatimuksilla, joka mahdollistaa myös asiakaskohtaiset
räätälöinnit.

50 €/kk

100 €/kk

150 €/kk

Räätälöity

3 1-5 käyttäjälle

3 10 käyttäjään asti

3 20 käyttäjään asti

3 Yli 20 käyttäjää

3 100 MB tallennustilaa

3 500 MB tallennustilaa

3 2 GB tallennustilaa

3 Rajattomasti

3 1 analytiikan osa-alue*

3 3 analytiikan osa-aluetta*

3 6 analytiikan osa-aluetta*

3 Kaikki analytiikan osa-alueet*

3 1 lähdesovellus

3 2 lähdesovellusta

3 3 lähdesovellusta

3 3 lähdesovellusta

3 Sähköpostipohjainen
raportointiatuomatiikka

3 Sähköpostipohjainen
raportointiatuomatiikka

3 Asiakaskohtaiset
räätälöinnit

3 Rajoitetut käyttöoikeudet

3 Palvelimen käyttötilastot
3 Palvelimen ylläpitotyökalut

*Tuodut tiedot tallennetaan liiketoimintaosa-alueittain. Liiketoiminnan osa-alue voi olla esimerkiksi myynnin, kirjanpidon tai varaston analysointi.
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Avaintoiminnot
Dynaamiset ja joustavat raportit
Flexin avulla voi rakentaa monipuolisia raportteja yksinkertaisella “Drag & Drop”
-toiminnolla, käyttää kattavia porautumisvaihtoehtoja kohdennettujen näkymien
luomiseksi sekä esittää kyseiset näkymät monessa eri visuaalisessa muodossa.
Halutessa tulokset voi jakaa ajastetusti sähköpostitse tai viedä Exceliin.

Raporttimallit
Flex tarjoaa asioiden helpottamiseksi laajan hallintapaneelin ja raporttimallien
kokoelman. Voit valita oikeanlaisen raportin riippuen esitettävästä datasta, toimialasta, yrityksen profiilista ja tavoitteesta. Mallit on helppo mukauttaa omaan
liiketoimintatietoon ja tarpeisiin.

Budjetti- ja
kohdevalvonta

Suuntaukset
ja ennusteet

Myyntiryhmäsi suorituskyky
yksityiskohtaisesti. Parhaat
kohteet, tärkeimmät asiakkaat ja
muut myyntiryhmää tehostavat
aktiviteetit.

Automaattinen reaaliaikaisen
budjetin hallinta. Lisää tavoitearvoja ERP-tietojen päälle Exceltai Google-laskentataulukoista.

Ennustava loppukuukauden
tulos eri yksiköille sekä tulevaisuuden kehityssuuntien laskeminen.

Joukkuekilpailu

Karttakaaviot

Tuote- ja asiakassegmentointi

Visuaaliset tavoitteet parantavat
tuottavuutta ja tekevät tavoitteiden saavuttamisesta hauskempaa ja viihdyttävää.

Näytä tulokset kartalla ja käytä
geokoodausta linkittääksesi
asiakkaan osoitteet pituus- ja
leveysasteet automaattisesti.

Myyntianalytiikka

Tunnistaa kannattavia kohteita
ja huomiosi arvoisia asiakkaita.
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HansaWorld Standard ERP integraatio
Flexin avulla luot nopeasti reaaliaikaisia raportteja perustuen Standard ERP dataan.
Valmiiden tuontipohjien ja logiikan myötä voitte keskittyä raporttien tuloksiin.
Flex pilviversio tukee alla lueteltujen Standard ERP-moduuleita. Paikallisessa Enterprise-versiossa voidaan lisätä moduuleita ja rekistereitä tarpeen mukaan.

Analysoinnin osa-alueet

Taloushallinto

Asiakkuudenhallinta

Projektilaskutus

Voit visualisoida budjettisuunnitelmasi ja vertailla sitä reaaliaikaiseen
Standard ERP dataan. Säästää aikaa
automatisoidulla johdonraportoinnilla.
Sinulla on myös käytössäsi henkilökohtaiset tuloslaskelmat ja seurattavia kohteita.

Vertaile asiakkaan ja työntekijän
tehokuutta. Luo myyjittäin asiakaskohtaisia tavoitteita ja raportoi automaattisesti viikkotasolla myynnin
kehityksestä.

Keskity projektibudjettiisi ja ole
aina ajantasalla meneillä olevan projektin kulujen ja toteutuksen kanssa.
Projektianalytiikan yleisnäkymän kautta
hahmotat yrityksen projektien tilanteet
ja huomaat jos budjetit tai aikaraja on
ylittynyt. Voit myös käyttää projektinäkymiä asiakasraportointiin.

Myynti

Varasto

Kassa

Ennakoi tulevaisuuden trendit,
sekä myyntitulokset jokaisen kuukauden lopussa. Voit myös analysoida
jokaisen työntekijän suorituskykyä
ja mitata, jos he saavuttavat heille
asetetut myyntitavoitteet.

Seuraa varaston tehokkuutta
tuotetasolla, tuoteryhmittäin tai
luokittelujen perusteella. Lisäksi,
varaston kiertonopeusraportti
raportti auttaa ennakoimaan
varaston kuormitusta.

Mittaa jokaisen myymälän/myyntipisteen suorituskykyä ja esitä nämä
henkilökunnallesi motivaation lisäämiseksi. Kassatapahtumien seuranta
helpottaa strategisia päätöksiä.

Myyntitilaukset

Tarjoukset

Yhdistä tiedot myyntitilauksista muiden
liiketoiminnan osa-alueiden tietojen
kanssa, jotta näet asiakkaasi toiminnan
kokonaisuuden ja voit ennustaa tulevia
ostotilauksia toimittajillesi.

Analysoi myynnin kehitystä ja
ennusta tulevaa myyntiä
tarjoustiedon perusteella. Lopeta
arvailu ja tee päätökset datan
ja oikeiden näkymien
perusteella.

kirjanpito

projektianalytiikka
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Raporttien vienti
Käyttäjät voivat valita miten analysoidaan omia näkymiä ja jakaa omia näkymiä
muiden käyttäjien kesken tai vaikka sähköpostin avulla PDF-muodossa.

Upotettuja raportteja
Voit upottaa raportteja muihin
ohjelmistoihin esim. Standard ERP
-käyttöliittymään.

Näkymien vastaanotto
sähköpostilla
Seuraa reaaliaikaisia lukuja ajastetulla sähköpostilla.

Infonäkymät

Mobiilikäyttöliittymä

Tee liiketoiminnasta läpinäkyvää
näyttämällä toimiston tai varaston
näytöillä reaaliaikaisia tilanteita ja
tavoitteita.

Voit nopeasti ja helposti seurata
omia näkymiä mobiililaitteelta
missä ja milloin vain.

Raporttien vienti
Voit viedä raportit Exceliin, PDF:ään
tai CSV tiedostoon.

Kiinnostuitko?
Malmin raitti 17 C
00700 Helsinki, FINLAND
Myynti
Puh. 09 - 4241 2286
myynti@x3msoft.com

X3msoft myy ja räätälöi Flex-ohjelmistoa.
Meillä on pitkä historia liiketoiminnaohjausohjelmistoista ja autamme kaikissa niihin
liittyvissä kysymyksissä.
Ota yhteyttä niin katsotaan kuinka nopeasti
sinä saat Flex-ohjelman käyttöösi.

