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EASY DATA. ENDLESS OPPORTUNITIES.

Med Infoweavers flexibla lösning för automatiserad datahan-
tering samlas all den data ni behöver på en enda plattform. 
Alla användare får enkelt tillgång till kvalitetssäkrad och tyd-
ligt presenterad information. Ni slipper tidskrävande doku-
mentjakt och kan fokusera på det som är viktigt. 

Alla organisationer har sina strukturer, rutiner och arbetssätt. Vi hjälper 
er att snabbt och kostnadseffektivt utforma en lösning som är optimerad 
efter just era behov. Vilka data ni vill samla in är upp till er – möjligheterna 
är oändliga. Vanliga användningsområden är bland annat:



Alltid kvalitetssäkrad data
Genom vår plattform kan ni samla in exakt den data ni behöver, oavsett 
hur många olika källor och system er data behöver hämtas från. I samband 
med insamlingen kvalitetssäkras all data för att fånga upp eventuella pro-
blem långt innan de dyker upp i rapporter hos användarna.

Trygga beslutsunderlag
Att fatta välgrundade beslut utifrån stora mängder data är inte det lät-
taste. Med vår visualiseringslösning får du en tydlig och översiktlig bild av 
all den data du behöver. Möjlighet finns även att få information direkt till 
surfplatta och mobiltelefon.

Flexibel och skalbar plattform
Vår flexibla plattform är en hybrid mellan standardiserad och anpass-
ningsbar lösning. Det innebär att vi snabbt och kostnadseffektivt kan 
utforma en lösning som passar era behov just nu. Varken mer eller mindre. 
När nya behov uppkommer kan ni enkelt växla upp med nya funktioner. 

• All data samlat i ett system – alla tittar på samma data. 
• Tydlig och lättillgänglig information.
• Alltid kvalitetssäkrad data – trygga beslutsunderlag.
• Ingen manuell datahantering – stora tidsbesparingar. 
• Hög flexibilitet – anpassas efter varje organisations behov. 
• Stor potential att bygga ut efter hand.
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Boka möte!
Välkommen att boka ett snabbt möte där vi berättar mer om 
hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt! 
info@infoweaver.se  ·  08-410 361 00

Färdiga  
lösningar 
För att ni snabbt ska komma igång erbjuder vi färdiga lösningar inom 
områdena Budget/Prognos, Ekonomisk uppföljning och Finansiell projekt-
uppföljning.

Budget/Prognos
Excelbaserad applikation som han-
terar kostnader, intäkter, volymer 
med mera. Har även funktioner 
för bland annat versions-/scena-
riohantering, fördelningsnycklar, 
behörighet, arbetsflöden, mallar, 
valfria dimensioner och import/
export av data.

Finansiell projektuppföljning
Projektuppföljning för hela pro-
cessen från första projektkalkyl, 
projektstartsbeslut och budget till 
projektprognoser, hantering av be-
slutspunkter, känslighetsanalyser 
med olika scenarier, portföljanaly-
ser och projektavslut.

Ekonomisk uppföljning
Hantering av resultaträkning, ba-
lansräkning och budgetuppföljning 
med drill down till inscannad fak-
tura baserad på ekonomimodeller 
som underhålls av er.
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