Hvad er XLCubed?
XLCubed er et front-end rapporterings- værktøj,
der giver dig mulighed for at analysere, dele og
planlægge forretningskritiske aktiviteter på en
meningsfuld og appellerende måde.
Værktøjet er en integreret udvidelse til Excel og
kan derfor særligt anbefales til alle, der benytter
Excel til rapportering.
Med XLCubed får du mulighed for at slice og
dice i din data, skabe dynamiske grids, der kan
forbindes til jeres bagvedliggende AFC
datamodel
og
tilpasses
individuelle
rapporteringsbehov. Derudover gør XLCubed
det optimalt at analysere, dele og planlægge
vigtige forretningsaktiviteter.

Hvorfor vælge XLCubed?
Hvis
du
vil
berige
rapporteringsværktøj.

Excel

som

Med nye funktioner og formler kan
XLCubed give dig fleksible og brugervenlige
rapporter.
XLCubed hjælper dig med at visualisere
jeres analyser og giver de transparente
rapporter mere værdi.
Med XLCubed web app kan du hurtigt og
nemt dele dine rapporter og dashboards på
alle dine devices
Nem tilkobling til din AFC Platform.

To versioner: Web og Excel
XLCubed fås i to versioner: Web edition og
Excel edition.
Læs meget mere om de to versioner på de
næste sider.
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Excel
En udbyggelse af Excels styrker

Slice and dice

XLCubed Excel Edition udbygger Excels styrker
ved at tilføje fleksbilitet, visualiseringer og
muligheden for udrulning på tværs af
organisationen.
XLCubed Excel giver brugerne mulighed for at
arbejde lige dér, hvor de er mest komfortable - i
et BI-optimeret Excel-miljø. Efter en simpel
installation får du et intuitivt interface, hvor du
let kan skabe kvalitetsrapporter. Du kan få
direkte kontakt til din AFC Platform og udbygge
dine eksisterende kompetencer for at blive
endnu mere produktiv.

XLCubeds grids er sammenlignelige med pivottabeller, men mere avancerede og fleksible. De
gør det nemt at udforske data med simple

Dataanalyse

Dyb Excel-integration

XLCubed er et intuitivt og kraftfuldt analyse- og
rapporteringsværktøj, hvor brugerne nemt kan
udforske og forstå data med "slice and dice"funktionalitet
og
mange
fleksible
valgmuligheder.
Uforenelige datakilder kan nemt kobles
sammen, og tal kan hurtigt blive drilled down til
lavest mulige granularitet. Derudover kan data
udforskes
visuelt
gennem
interaktiv
kortlægning.

drag&drop hierarkier.

Brugerdefinerede udregninger
Enhver standard Excel-formel kan inkorporeres
i en XLCubed-rapport, hvormed det bliver
meget simpelt for brugerne at opnå indsigt i
dataen. Udregninger er nemme at tilføje og er
databevidste, hvormed de respekter drill downs
og hierarkisk repositionering.
Integrér Excel ind i en rapport for at skabe
brugerdefinerede søgninger og medlemsvalg.

Avanceret sortering og rangering
XLCubed giver avancerede muligheder for
rangering, sortering og filtrering af medlemmer i
en rapport.

Rapportering
XLCubed giver enestående fleksibilitet i
uforligneligt design og layout. Fleksible grids og
en intuitiv formel-model, hjælper brugerne med
at skabe højt formaterede rapporter i hvilket
som helst layout uden at gå på kompromis med
dataforbindelsen og drill-down interaktivitet.
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Web

Rapportdeling og udrulning

Ad hoc rapportering og webanalyse

Med XLCubed Web Edition, kan du dele
dataforbundne, Excel-udviklede rapporter og
dashboards på tværs af og ud fra din
organisation. En simpel, interaktiv browseradgang eliminerer behovet for besværlig
distribuering af statiske Excel-overblik.

XLCubed Web tilbyder et rigt ad hoc query
environment, der kan slås til og fra. Brugere kan
nemt slice and dice, drill down, og filtrere data.

Mobil adgang
Ad hoc rapportering
Planlagt distribution
Rapporter og dashboards designet i Excel kan
publiceres til XLCubed Web og gøres
tilgængeligt for brugere i internetbrowser og på
mobil-appen med nogle få klik.
XLCubeds brug af Excel som deres
præsentationslag og AFC Platformen som
datagrundlag sikrer, at den eksisterende
forretningsmæssige datasikkerhed til fulde
respekteres.
Eksisterende Active Directory
roller og grupper kan hurtigt optages i XLCubed
Web, så der gives adgang til ønskede mapper.

Brugerdefinerede udregninger respekterer drill
downs
og
hierarkisk
repositionering,
undtagelser kan fremhæves gennem betinget
formatering, og ethvert tal kan hurtigt
nedbrydes til lavest mulige granularitet.
Rapporterne kan gemmes tilbage i XLCubeds
rapportlager til genbrug en anden gang eller
eksporteres til Excel for yderligere ændringer.

Samarbejdsmuligheder
Analyse og indsigter kan hurtigt deles gennem
kommentar- og diskussionstråde. Data på
ethvert niveau kan kommenteres på for at
forklare anormaliteter eller for at starte en
kontekstuel diskussion. Ekstra detaljer kan
tilføjes som vedhæftninger, og kommentarer er
forbundet til data i stedet for en celle, så de altid
dukker
op
i
en
korrekt
kontekst.
Administratorer
bestemmer
brugernes
adgangsniveau med hensyn til at lave eller se
kommentarer.
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