
BizView Analytics sprenger alle prognoser
I september lanserte vi BizView Analytics, og i løpet av en kort måned etter lansering har vi opplevd en eventyrlig interesse for BizView Analytics, som også
er en del av vår nye lansering av BizView 7.0.

Forespørsler har kommet fra inn- og utland, og interessant nok, fra et vidt spekter av bransjer. Og i den svært korte perioden siden lansering har vi fått nye
brukere innen offentlig sektor, vi har servicebedrifter, bedrifter innen shipping, næringsmiddelindustrien, IT-bransjen og konsulentvirksomheter som kunder.
Tilbakemeldingene er fantastiske, og vi ser helt klart på bunnlinjen vår at dette selger!

"Det kan være krevende å lansere et produkt eller tjeneste som ingen etterspør. Noe som var absolutt relevant i forhold til konseptet Analytics", sier
utviklingssjef Erik Lidman hos NCG Group. "Det er vanskelig å foreta markedsundersøkelser om noe folk ikke vet finnes, så Analytics er et resultat av en
sterk overbevisning og klar visjon: Vi var trygge på at dette produktet ville bli en suksess OM eller NÅR markedet fikk det presentert."

For mange år siden, før Internett var en naturlig del av hverdagen vår, jobbet selskaper hardt og lenge for å få tak i all mulig relevant bedriftsinformasjon for
bruk ved budsjettering, planlegging og i den daglige driften.

Forbrukeradferd, Business Intelligence, lagerføring og finansielle aktiviteter – det ble faktisk en egen industri å bistå selskaper med slik informasjon. Og dyrt
var det! Men slik er det ikke lenger.

I dag samler bedrifter selv store mengder data fra en rekke ulike kilder og systemer. Det er rimelig og veldig effektivt, faktisk så effektivt at vi nå snakker om
at bedrifter mottar en overflod av informasjon.

Med BizView Analytics kan du “vri og vende” på slike store datavolum og produsere rapporter med analyser basert på parametere du selv har valgt. Det er
dette som er nyheten: å kunne arbeide med den fleksibiliteten som BizView Analytics tilbyr var noe vi trodde var en sikker markedsvinner. Og nå tror vi ikke
lenger. Nå vet vi.

For mer informasjon om BizView Analytics, BizView 7.0 og BizView 7.0 for QlikView se våre nettsider www.ncg-group.com.

Om BizView og NCG Group

BizView er et av de ledende systemene innen prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og konsolidering i Norden. Programmet tilbyr et
webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt i kombinasjon med kraftfull workflowstyring. BizView er en åpen løsning som også passer bra sammen med
QlikView og Microsofts beslutningsstøtteløsninger. BizView utvikles og markedsføres av NCG Group med kontor i Skandinavia og markedsføres utanfor
Skandinavia gjennom partners. Mer enn 1,000 bedrifter bruker våre løsninger i dag.

For mer informasjon se www.ncg-group.com


