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3 TIPS
til CFO'en på
den hybride
arbejdsplads
Præsentér dine indsigter nemt og
overskueligt for resten af organisationen
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Vidensdeling og rapportering i den
digitaliserede verden
I kølvandet på pandemien er det blevet mere almindeligt og mere populært at arbejde hjemmefra. Det har gjort mange arbejdspladser hybride, og det har ført store
dele af kommunikationen og vidensdelingen over på digitale kanaler. Møder, snak
og henvendelser bliver eksempelvis klaret via chat og (video)opkald.
Det betyder også, at du som økonomiansvarlig kan have oplevet øgede krav til
rapportering. Enten fra ledelsen, bestyrelsen eller organisationen i sin helhed.

... så hvordan præsenterer du bedst dine indsigter og rapporteringer for
resten af organisationen?
Forskellige målgrupper har forskellige behov, og måske er der visse KPI'er, som ikke
alle skal have kendskab til.
Fleksibilitet, tilgængelighed og tilpasning er blevet en større del af rapportering i
kraft af både teknologiens og samfundets udvikling. Heldigvis findes der en løsning, som kan hjælpe med netop denne udfordring.
Løsningen har desuden den kæmpe fordel, at den samtidig kan sikre, at alle sidder
med de samme tal til møderne. I slipper derfor for at bruge en masse tid på at finde
ud af, hvis Excel-ark der viser de mest valide og opdaterede tal.
Dét giver et bedre beslutningsgrundlag.
Læs med her, og få løsningen i form af 3 gode tips til dig, der er CFO på den
hybride arbejdsplads.
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Brug kun én sandhed – og saml
dataene på ét sted

Alfa og omega for alle beslutninger er, at organisationen kun har én version af
sandheden at arbejde ud fra. Derfor handler første tip om, at du og dit eventuelle
team skal skifte de manuelle processer ud med nye processer og vaner.
Det kræver en omstilling fra både dig og dine kolleger, men det vil være det hele
værd, så snart I er kommet i gang med de nye vaner.
En af de største ulemper ved den manuelle rapportering er, at den er enormt
personafhængig. Hvis en medarbejder pludselig siger op, kan I ende med at bruge
mange ressourcer på at gennemskue alle de modeller og systemer, vedkommende
har bygget op i Excel.
Med et program, som samler alle organisationens forretningsmæssige data, heriblandt data fra økonomisystemet, bliver det meget nemmere at dele (den rette) viden
med organisationen. I slipper endda for at udtrække og uploade data hele tiden.
Microsoft Power BI er et program, som kan gøre det for jer.
Power BI er et rigtig godt værktøj til at visualisere nøgletal, data og KPI'er, så det
er overskueligt for alle i organisationen. Det hjælper med automatiseringen af alle
slags rapporteringer, og det kan være et kæmpe aktiv for vidensdeling med dine
kolleger, bestyrelse og ledelse.
Du og dit team behøver tilmed ikke at udarbejde månedsrapporteringerne en
gang om måneden. Det klarer Power BI for jer. Det holder alle rapporteringer og
resultater opdaterede, og derfor kan I på et hvilket som helst tidspunkt se månedsrapporteringen – med dugfriske, live data.
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Når I automatiserer jeres rapporteringer, kan I også minimere mængden af fejl og
ikke-valide data. Selvom vi gør vores bedste som mennesker, vil der altid være en
risiko for netop de menneskelige fejl. Dem kan man i høj grad komme udenom
med et program, som automatisk klarer processerne og samler data fra alle jeres
eksisterende systemer.
Og dét fører os videre til næste tip...

Vil du vide mere om, hvordan Power BI kan hjælpe dig?
Du kan booke et gratis inspirationsmøde med Toolpack på vores
hjemmeside. Mødet er online og varer 30 minutter. Du vælger selv den
dag og tidspunkt, som passer dig bedst.
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Automatisér, digitalisér og
bogfør, så snart du kan

For at sikre, at alle tallene er opdaterede i programmet, kræver det selvfølgelig
(stadig) noget manuelt arbejde.
Vi anbefaler, at du automatiserer processer så meget som muligt, som eksempelvis
at du får styr på godkendelsesflow, indscanner alle bilag og bogfører løbende. Det
giver både et bedre øjebliksbillede, men også et bedre helhedsbillede. Så snart du
har bogført eksempelvis en faktura eller medarbejdernes løn, vil det kunne ses i alle
resultater og rapporteringer i Power BI.
Vidensdeling bliver på den måde nemmere, idet det altid vil være de nyeste tal,
som folk vil kunne se. Det vil også altid være de nyeste tal, som organisationen,
direktionen og bestyrelsen kan tage beslutninger ud fra.
Microsoft Power Platform indeholder udover Power BI en række værktøjer til automatisering og optimering af forretningsgangene.

Power Apps

Power Automate

Gør dit team i stand til at begynde at
bygge og lancere apps med det samme
ved hjælp af færdigbyggede skabeloner,
træk og slip-funktionalitet og hurtig
implementering – og installer derefter
løbende forbedringer efter behov.

Giv alle mulighed for at opbygge
automatiserede processer med flow i
Power Automate. Du kan bruge træk og
slip-værktøjer med lavt kodeindhold og
hundredvis af forudindstillede integrationer, der gør det nemmere at automatisere
gentagne, trivielle opgaver.

Power Virtual Agents
Transformér den måde, din virksomhed
kommunikerer med kunder og medarbejdere på. Giv dem værktøjerne til let
at bygge chatrobotter, der hurtigt kan
automatisere ofte stillede spørgsmål
og almindelige forretningsprocesser –
eksempelvis i Microsoft Teams.

Gør din automatisering endnu smartere med kunstig intelligens (AI). Du kan
hurtigt behandle formularer ved hjælp af
dokumentautomatisering, behandle godkendelser, registrere billeder og tekst eller
oprette med forudindstillede modeller.

Dét giver langt bedre muligheder for at være både agil, omstillingsparat og transparent i organisationen.
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Gør det nemmere at dele din
viden – for dig selv og andre

For at kunne opnå den agilitet og transparens, som vi lige har nævnt, kræver det lige
en enkelt ting mere: En fælles platform for alle i organisationen, som Power BI kan
integreres med. Det er derfor, vi anbefaler Microsoft Teams som en fælles videndelingsplatform. Teams kan endda bruges til meget mere end bare dét. Måske har du
allerede prøvet at bruge det til onlinemøder, både under og efter pandemien?
Teams kan bruges til at dele dine indsigter på en nem og overskuelig måde. Platformen har også mange andre funktioner, som kan gøre samarbejdet nemmere på
den hybride arbejdsplads, hvor nogle arbejder hjemme eller ude i løbet af ugen.
Blandt andet kan det bruges som projektstyringsværktøj med Planner-funktionen.
Power BI fungerer sammen med Teams, og du bestemmer selv, hvilke teams der
skal kunne se de forskellige rapporteringer.
Vi har nævnt det før, men ikke alle har brug for (eller lov til) at se de samme KPI'er,
rapporteringer og nøgletal. For eksempel kan du lave forskellige visninger til de
forskellige afdelinger. Salgsafdelingen skal sandsynligvis se nogle andre tal end bestyrelsen. Ligeledes har bestyrelsen måske ikke brug for at se præcis de samme tal og
rapporteringer som ledelsen.
Med Power BI i Teams gør du det altså nemmere for dig selv at dele de rette oplysninger til de forskellige målgrupper i organisationen. Samtidig hjælper Power BI
også med at gøre alle oplysningerne overskuelige ved visuelt at opdele dem efter
kategori og behov. Månedsrapporteringen bliver heller ikke længere noget, som
andre skal "bestille" hos dig. Fordi det hele er automatiseret, skal de blot trykke på
en knap og hente den ned selv, hvis de skal bruge den.
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Kom godt i gang med hjælp
af Toolpack
Er du blevet nysgerrig på automatisering og vidensdeling gennem Power BI
og Teams?
Hos Toolpack hjælper vi alle typer virksomheder med digitalisering og datadrevne
beslutninger. Vi mener, at vidensdeling og automatisering er to af hovedingredienserne til at drive en sund forretning.
Siden 2002 har vi været Microsoft Partnere og har hjulpet flere end 3000 virksomheder i Danmark, Island og Grønland med at få maksimalt udbytte af Microsoft 365
platformen, herunder Power BI og Teams.
Vi vil også rigtig gerne hjælpe dig og din organisation.
Sidder du inde med spørgsmål eller kunne tænke dig at vide mere, så book en
uforpligtende samtale med os via knappen nedenfor.

Book uforpligtende samtale
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