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INSIKT är ett komplett system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Produkten stödjer en löpande process hela vägen från att sätta mål och planera till analys och projekt. INSIKT är en lättanvänd, kraftfull och
visuell produkt som ger varje användare tillgång till såväl övergripande sammanhang som underliggande
detaljer. INSIKT bygger på standardprodukter från Microsoft, främst den världsledande och kraftfulla OLAPservern Analysis Services som är en del av SQL Server. INSIKT kan med enkelhet integreras mot alla typer av
affärs- och verksamhetssystem.

“INSIKT är vårt primära verktyg för plannering,
uppföljning och analys av hela verksamheten som
omfattar cirka 26.000 lägenheter i 13 städer”
Johan Bergkvist,
Koncerncontroller, Willhem

“INSIKT frigör tid och resurser genom att på ett
effektivt och verksamhetsnära sätt hjälpa oss med
planering och analys”
Mattias Eriksson,
Head of Controlling, Max

Analys Rapporter och analyser
Ett användarvänligt och webbaserat gränssnitt gör
det möjligt för alla medarbetare att skapa analyser och rapporter. Information kan lätt vridas och
vändas både som diagram och tabeller av alla som
vet hur en vanlig webbläsare fungerar. Medarbetarna kan själva med hjälp av verktyget se trender
och förstå vad som driver verksamheten. Utifrån
analyser skapas modifierbara rapporter som enkelt
distribueras till andra medarbetare eller grupper av
medarbetare.

Planering Budget och prognos
Genom produktens webbgränssnitt kan ett stort
antal medarbetare involveras i budgetarbetet utan
att göra processen svår och tidskrävande. Planeringsarbetet baserat på budget eller rullande prognoser
kan snabbas upp och gör att en större delaktighet
bland medarbetarna skapas. Data matas in via
webbläsaren och integreras mot underliggande
verksamhetssystem. Analys av differenser mellan
faktiskt utfall och planer sker enkelt med INSIKT
Analys.

Projekt Projekthantering och uppföljning
INSIKT Projekt är ett fristående och heltäckande
verktyg för projekthantering. Verktyget stödjer hela
verksamhetens projektbehov oavsett om det handlar om mindre administrativa projekt eller stora
investeringsprojekt. Projekt kan planeras och följas
upp i alla olika delar och processer.

Målstyrning Mål och strategisk planering
Med Målstyrning blir det enkelt att sätta mål och
effektivt kommunicera strategier och gemensamma mål till hela organisationen. Övergripande mål
bryts snabbt ner till delmål och aktiviteter för att
öka engagemang och involvera alla medarbetare.
Verktyget är dynamiskt och stödjer organisationens
målstyrningsarbete från planering och utförande till
uppföljning.

Teknisk plattform

Ekonomi
Produktion
Lön/PA
Microsoft
SQL Server

Källsystem

INSIKT bygger på standardprodukter från Microsoft och har utvecklats med den senaste tekniken. Datalagret ligger på plattformen Microsoft SQL Server och har en design i enighet med dimensionsmodellen vilket innebär att databasen är optimerad för rapportering och analys. Data analyseras med
hjälp av Microsoft Analysis Services (Microsoft SQL Server) vilket är väldens mest spridda produkt för
OLAP. OLAP syftar på en analytisk arbetande databas som kan hantera mer komplexa sökningar än
vanliga relationsdatabaser.
INSIKT är helt webbaserat vilket underlättar installation, uppgradering och förändringar. Användarna
behöver bara en webbläsare för att dra nytta av verktygets möjligheter. Eftersom alla beräkningar utförs av servern ställs lägre krav på användarnas datorer. Detta sparar pengar eftersom ett stort antal
datorer inte behöver installeras eller uppgraderas.
INSIKT integreras med alla typer av affärs- och verksamhetssystem. Överföringen av information
(ETL-processen) sker med hjälp av API:er, databaskommunikation eller Integration Services (som är
en inbyggd komponent i Microsoft SQL Server) beroende på tekniska möjligheter i systemen som INSIKT integreras mot. INSIKT har paketerade integrationslösningar mot följande verksamhetssystem:
Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Jeeves, IFS, Raindance, Movex/M3, IBS Enterprise,
Incit Xpand, Vitec, Fenix, Husar, FAST2, Visma Control, Visma Business, Visma.net, Agda PS, Agresso
och SAP.
För mer information: www.trimma.se
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och
marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken. Mer info www.trimma.se.
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