Bestil
Dashboard

Dashboard

– dit digitale beslutningsgrundlag

hos din
DLBR-rådgiver

Få et samlet overblik, og styrk dit beslutningsgrundlag
med aktuelle data, der fortæller dig, om du er på rette vej.

Dashboard er til dig, der vil:
• forbedre dit beslutningsgrundlag i hverdagen
• følge den løbende udvikling i de økonomiske og produktionstekniske tal for bedriften
• dykke ned i dine tal og vurdere årsagen til udviklingen
• kunne tilpasse bedriftens informationer, så de passer til dine behov og fokusområder

Få overblik og sikkerhed med Dashboard
Dashboardet opdateres hver eneste dag. Det giver et opdateret fundament for at træffe de rigtige beslutninger i
dagligdagen. Hvis du oplever en negativ udvikling, kan du
hurtigt reagere, inden det når at påvirke din bundlinje. På
den måde får du dagligt de vigtigste informationer om din
virksomhed, så du ved, hvilken retning du skal styre din produktion i, hvilke omkostninger du skal være opmærksom
på, og hvor du kan sætte ind med en ekstra indsats.
Vurder årsagerne til udviklingen
Udover et hurtigt overblik er der også en række forskellige
funktioner i dashboardet, der giver dig mulighed for at udforske de konkrete områder. Her kan du gå i dybden med
dine data, så du kan se de enkelte konti og få et rullende
overblik over de forgangne måneder. Med de informationer kan du vurdere, hvorfor et tal er gået op eller ned, og
hvor det er gået galt – eller godt.

Produktion og økonomi i forening
Dine beslutninger inden for bedriftens produktion påvirker din økonomi. På dashboardet kan du se, hvordan produktionen har indflydelse på din økonomi, og hvordan du
kan tænke forholdene ind i dine indsatsområder, når du
planlægger din strategi på bedriften. Produktionstal med
relevans for din bedrift vil stå side om side med dine økonomiske tal.
Tilpas dit dashboard
Dashboardet kan tilpasses forskellige behov. Du kan f.eks.
sætte dashboardet op med udvalgte nøgletal, så du kan
bruge det til at motivere dine medarbejdere til tavlemødet. Du kan også vælge at få vist alle nøgletal, hvis du vil
tage temperaturen på din bedrift. Og du kan vælge at få
vist enkelte nøgletal, som du kan arbejde fokuseret på at
optimere. På den måde kan du altid tilpasse dashboardet
til dit behov.

Få overblik over mulighederne i Dashboard

Til dig, der vil i gang med Dashboard
Vil du i gang med at bruge Dashboard?
Så kontakt din rådgiver, og få hjælp til at
integrere det i din virksomhed.

››

Et digitalt instrumentbræt
Dashboardet samler alle de vigtigste informationer, som du har brug for, når du skal
vide, i hvilken retning du skal styre din
bedrift, og hvor der skal gøres en indsats.

Udforsk de enkelte tal
Med udforsk-funktionen kan du gå i dybden med de enkelte tal eller sammenligne
på tværs af måneder. Derved har du ikke
kun et overblik, men også et indblik i din
bedrifts fremgang.

Tilpas dashboardet til dit behov
Vælg, hvilke nøgletal du vil se i dit dashboard,
og hvilke der skal vises først. Og sæt dit dashboard op, så du f.eks. kan bruge det til at:

Motivere dine
medarbejdere
ved tavlemøder

seges.dk/mitdashboard

Skabe dit
eget overblik

Sætte mål for
udvalgte nøgletal
med din rådgiver

