InsuBiz BI Mægler:

Forsikringsmæglerens
ultimative ledelsesværktøj
til opfølgning og rapportering
• Analyser på kryds og tværs af dine økonomiog forsikringsdata.
• Rapportering nemmere, hurtigere, smartere
og meget mere fleksibel.
• Fuld indsigt i mæglervirksomhedens
økonomiske udvikling.
• Bedre beslutningsgrundlag og forbedret
grundlag for at skabe værdi for din virksomhed.

Bygget på
andres erfaringer
InsuBiz BI Mægler er baseret på Power BI fra Microsoft,
som er absolut markedsledende på området.
InsuBiz BI Mægler er meget fleksibelt og konfigurerbart. Du kan selv lave de udtræk
og analyser der er relevante for dig, helt uden hjælp fra IT-afdelingen eller specialister.
Med ganske få klik med musen kan du selv forvandle data til viden.

Hvordan fungerer det?
InsuBiz BI Mægler er målrettet forsikringsmæglere, der anvender InsuBiz-løsningen
til styring og fakturering af kunde- og forsikringsporteføljen.
Det totale overblik over økonomien kommer i 3 separate rapporter:
1. Virksomhedsøkonomien, fokus på mæglervirksomhedens samlede indtægter.
2. Mæglerøkonomien, fokus på at se indtægterne i forhold
til den enkelte mæglers økonomi og udvikling.
3. Forsikringsøkonomien, fokus på forsikringsporteføljen og udviklingen
gennem årene set i forhold til forsikringstyper, -selskaber og mægler.

InsuBiz BI Mægler et stærkt ledelsesværktøj til at skabe hurtigt indblik og overblik,
så du altid har hands-on på virksomhedens indtægter og porteføljeudvikling.

InsuBiz BI Mægler
”Business Intelligence kommer for alvor til sin ret, når virksomhedens forretningskritiske data visualiseres i letforståelige grafer, rapporter og dashboards”.

”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

Hvordan kommer jeg videre?
InsuBiz BI Mægler er et add-on til den eksisterende aftale mod en tillægspris
på DKK 7.900 for den første bruger, og halv pris for de næste.
Beløbet er pr. år og ekskl. moms.
Hvis I har behov for specialtilpassede eller kundespecifikke rapporter, kan
det tilbydes mod timepris oveni prisen for standardmodellen.
Kontakt InsuBiz og få tilføjet en adgang til værktøjerne allerede i dag.

”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
Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg
Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm
+45 36 99 01 90

