
KOM IGÅNG 
PÅ EN DAG!

Med rätt verktyg kan du ta rätt beslut - i rätt tid.
Du har mängder av värdefull information om just din verksamhet i ditt affärssystem. Ibland är det svårt 
att omvandla all information till insikter och förstå vad siffrorna verkligen betyder. Med rätt hjälp är det 
inte svårt längre. Med Power BI visualiserar du dina siffror och tar fram rapporter som hjälper dig att 
förstå, analysera och fatta bättre beslut i framtiden. 

VAD INGÅR

ANALYSERA I
POWER BI

✔  Installation av Power BI Desktop

✔  Installation av appen Badger

✔  Färdiga Power BI-rapporter kopplat 
            till ditt Business Central

✔  Genomgång av färdiga Power BI-              
            rapporter

✔  Instruktion i hur du redigerar i dina  
            färdiga Power BI-rapporter

✔  Paketet hjälper dig att komma igång 
            med grunderna i Power BI. Implemen-
            tation och genomgång av paketet tar 
            två timmar.  

PRIS

Fastpris 

3 000 kr
Löpande licenskostnad
Fullständig användare  99 kr/mån*
* licenckostnad för Power BI tillkommer

Power BI - för beslut baserat på verklig data
Power BI är ett kraftfullt verktyg om du vill följa upp, analysera och fatta beslut 
som baseras på din egen data. Med appen Badger får du en förberedd Power 
BI-plattform med kopplingar till Business Central vilket gör att du kan dra nytta 
av den data och det beslutsunderlag som redan finns i ditt affärssystem.

Kom igång med ett kraftfullt analysverktyg
Vi hjälper dig att installera Power BI Desktop och appen Badger vilket ger dig
grunden för att arbeta med uppföljning i Power BI. Med Badger får ni tillgång
till färdiga datamodeller som är helt integrerade med Business Central, det gör
att du kan börja analysera och bygga egna rapporter direkt. I paketet får du 
även genomgång av de standardrapporter som ingår och hur du redigerar i 
dem. Totalt tar implementation och genomgång av paketet två timmar, efter 
det är ni igång och har alla möjligheter att växa vidare.

Gräv dig djupt ner i dina egna siffror
Använd, filtrera, stäm av, jämför och redigera dina rapporter för att få fram rätt 
information. Du kan göra dina siffror mer lättförståliga och på det viset urskilja 
betydelsefulla trender som påverkar ditt företag. Genom att se trender som 
påverkar ditt företag i tid har du möjlighet att fatta snabbare och bättre beslut 
som påverkar ditt företag i rätt riktining.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med oss på info@nabsolutions.se eller läs mer på vår hemsida 
nabsolutions.se.


