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Business Intelligence handler om at gøre data i en virksomhed til brugbar viden og 
efterfølgende konvertere denne viden til værdi.  

 

Det vil vi rigtig gerne hjælpe jer med. Business Intelligence er ikke længere kun 

for større virksomheder. Nye værktøjer har gjort det mere tilgængeligt, mindre 

licenstungt og lettere at arbejde med. Sammen finder vi den helt rigtige 

løsning til jeres virksomhed. Få uovertruffet overblik over jeres virksomhed i 

realtid. Stil skarpt på hvad der rører sig i øjeblikket og reager øjeblikkeligt. Du 

får overblik over effektivitet, eventuelle flaskehalse og kan træffe 

beslutninger på baggrund af det mest aktuelle og relevante information. Kom 

hurtigt i gang og glæd dig dagligt over det fantastisk overblik du får.  

 

På bagsiden kan du se, hvad vores BI løsning indeholder og alle de 

umiddelbare fordele som løsningen har. 

 

 

Business Intelligence basis 
Få dine vigtigste nøgletal – helt automatiseret – uden brug af interne ressourcer 

 

Benytter du i dag Capto’s Advo+ eller vores CapLegal løsning, så kan du med stor fordel gøre brug af vores 

Business Intelligence løsning.  Vores BI-løsning er et effektivt og brugervenligt værktøj, som konverterer  

dine data fra advokatsystemet til kompetente nøgletal til brug for din controller eller CFO.   

Book et møde med os 

hvor vi bl.a. drøfter: 

 

Jeres ønsker 

Basisløsningen 

Implementering 

Evt. tilpasning 

Pris 

 

DATA - VIDEN - VÆRDI 
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Capto Business Intelligence basisløsning til Advo+ og CapLegal 

Produktionsopfølgning 

Kapacitetsbudget 

Klient - Dækningsanalyse 

Afdeling - Dækningsanalyse 

Nøgletal pr medarbejder 

Manglende afregning 

FORDELE 

 

En investering i vores 

Business Intelligence 

løsning er god økonomi 

for din virksomhed og 

investeringen er hurtigt 

tjent hjem.  

 

 

• Altid opdaterede 

data 

 

• Udgå fejl i jeres 

rapporter 

 

• Ingen flaskehalse i 

forbindelse med 

rapportering 

 

• Spar tid hos dine 

nøglemedarbejdere 

 

• Bedre beslutnings-

grundlag 

 

____________________ 

 

Vi kan udvikle 

interaktive dashboards, 

så design og farver 

afspejler jeres ønsker 

 

________ 

 

INDLEDENDE MØDE 

 

Book os til et 

indledende møde, hvor 

vi f.eks. drøfter jeres 

nuværende tidsforbrug 

på rapportering af 

nøgletal 


