
Nu er det her! InsuBiz BI, værktøjet der gør din 
rapportering langt nemmere, smartere og mere 
udtryksfuld. Som giver dig mulighed for at omsætte 
dine data til operationel viden og dermed værdi for 
din virksomhed. 

Vores grundholdning er: Dine data, dit ansvar. Med det mener vi, at du 
skal handle på din viden. Finde årsager, mønstre og trends og sikre, 
at der sker en vidensdeling med henblik på forebyggende indsatser. 
Inddrage denne viden som basis for at træffe gode beslutninger. 
Med InsuBiz BI får du endnu nemmere ved at nyttiggøre viden
og handle på den. 

InsuBiz BI: 

Når du har brug for 
overblik og indsigt



Bygget på 
andres erfaringer
InsuBiz BI er baseret på Power BI fra Microsoft, 
som er absolut markedsledende på området. 
Værktøjet er meget fleksibelt og konfigurerbart, og de daglige brugere kan selv lave 
de relevante udtræk og visualiseringer uden hjælp fra en IT-afdeling og specialister. 
Med ganske få klik med musen kan dine data forvandles til operationel viden.

Hvordan fungerer det?
InsuBiz BI består af en række standardrapporter, som til sammen 
dækker brugernes primære anvendelse af InsuBiz-platformen:

• Tingskader
• Ansvarsskader
• Motorskader
• Transportskader
• Arbejdsulykker
• Krænkelser



Der er adgang til filtrering af data i forhold til den hierarkiske struktur. Drop-down 
menuer viser de konkrete valgmuligheder, og herefter kan du med få klik kan få 
vist tallene for netop den division, forvaltning eller forretningsenhed, du har valgt. 

Der er forskel på rapporterne i InsuBiz (backend) og InsuBiz X-net: Rapporterne i 
InsuBiz (backend) er mere detaljerede end rapporterne på InsuBiz X-net, og på 
InsuBiz X-net kan man udelukkende se data for det hierarkiske niveau, man har
adgang til. Rapporterne på InsuBiz X-net vil også kunne tilgås fra tablets via 
eksisterende login til InsuBiz X-net. 

Har din virksomhed behov for andre typer af rapportering, kan vi også tilbyde at 
udarbejde individuelt tilpassede rapporter på konsulentbasis. 

Praktiske tommelfingerregler
Jo lavere hierarkisk niveau, desto færre data vil der efter al sandsynlighed være 
at visualisere – og det kan fremstå som en begrænsning, hvor visualiseringen 
ikke udtrykker sig på bedste vis.

Adgangen til de enkelte rapporter tildeles gennem InsuBiz (backend). 
For InsuBiz X-net er det tanken, at adgang til InsuBiz BI gives til dem, der 
har behov for indsigt i skadeudviklingen. 

Den enkelte bruger af InsuBiz X-net får adgang til data for de enheder 
eller organisatoriske niveauer, som man har adgang til. 
Brugere af InsuBiz (backend) har adgang til alle organisationens 
data på alle niveauer.

”Træf hurtigere og bedre beslutninger baseret på fakta. Med de enorme
mængder data, som din virksomhed genererer hver dag, kan det være svært
at danne sig et overblik. Det er ikke nok at være hurtig og agil, hvis du er på
vej i den forkerte retning”. 

Henry Gregersen, InsuBiz



InsuBiz BI er et selvstændigt modul, 
som tilkøbes InsuBiz-løsningen. 
Prisen er forskellig, alt efter om det 
tilbydes brugere af InsuBiz X-net eller 
InsuBiz (backend). Der er også godt 
nyt, hvis din virksomhed benytter 
egne ledelsesrapporteringssystemer, 
idet vi i starten af Q1 2020 vil kunne 
tilbyde data overført hertil i en 
automatiseret proces.
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”Hvis du har et struktureret overblik over din daglige drift, som kombinerer data
fra flere afdelinger og indsatser, kan du se de økonomiske konsekvenser af dine 
handlinger og træffe bedre beslutninger, når du skal udstikke den strategiske 
retning.” 

Henry Gregersen, InsuBiz

insubiz.dk

Hvordan
kommer
jeg videre?

Priser DKK pr. bruger/år

InsuBiz BI (backend, basislicens) 3.500,-

InsuBiz BI (X-net, tillægslicens) 195,-

Udvikling af kundespecifikke rapporter Konsulentpris

Alle priser er ekskl. moms

Det er den samme pris, uanset om I ønsker at bruge 
en eller flere af de 6 forskellige  standardrapporter. 

Hvis I har behov for specialtilpassede eller 
kundespecifikke rapporter, kan det tilbydes 
mod timepris oveni prisen for standardmodellen.


