
WORKPLACE ANALYSE MED INSIGHTS                                      

TAG DE RETTE BESLUTNINGER MED 
INSIGHTS UD FRA DINE EGNE DATA

BONUS - VIDSTE DU?

Kombinér Digital Sign Client med vores mødelokale book-
ing løsning Resource Central giver dig mulighed for nemt at 
administrere møder fra start til slut. Andre funktioner omfatter 
gæsteregistrering og booking af catering og andre serviceydelser.

FORBLIV KONKURRENCEDYGTIG MED 
BESLUTNINGER BASERET PÅ DATA  

Insights er baseret på den smarte Business Intelligence 
teknologi fra Microsoft, der giver dig adgang til din virk-
somheds egne data. Med den viden kan du træffe de rette 
beslutninger og sikre, at din virksomhed forbliver konkur-
rencedygtig.   

Via Insights’ smarte kontrolpanel kan du trække detalje-
rede oversigter og analyser af din virksomheds data, der 
er tilpasset dit specifikke behov. Vi tilbyder hjælp til at 
indstille panelet, så den viser lige præcis de data, som du 
er interesseret i. 

Der er naturligvis et meget højt sikkerhedsniveau på vores 
Insights-software, hvilket sikrer, at din virksomheds værdi-
fulde informationer er godt beskyttede.  

BRUG VIDEN FRA INSIGHTS TIL AT INDRETTE EN 
SUCCESFULD ARBEJDSPLADS 

Med Insights er det ikke længere nødvendigt at bruge 
spildtid på at indsamle og analysere data. Med kun få klik 
giver Insights adgang til virksomhedens brug af eksem-
pelvis møde- og kontorlokaler. Det gør det let for dig at 
identificere brugsmønstre og foretage forbedringer på 
arbejdspladsen, så I eksempelvis kan udnytte jeres eksister-
ende lokaler allerbedst.  

Insights giver dig også mulighed for at visualisere dine 
data. Insights’ visualiseringer kan vejlede dig til at bruge 
virksomhedens eksisterende ressourcer optimalt og hjælpe 
dig med at skabe den arbejdsplads, der bedst støtter 
dine ansatte og gør det let for dem at lykkes med deres 
projekter. 

Kontakt os og få en demo af Insights

INTEGRER LET INSIGHTS MED OFFICE 365 OG 
MICROSOFT EXCHANGE 

INSIGHTS’ KONTROLPANEL BYGGER PÅ 
MICROSOFT POWER BUSINESS INTELLIGENCE (BI) 

FÅ ET UNIKT INDBLIK I LIVE DATA FRA DIN 
VIRKSOMHED MED INSIGHTS 

FØLG MED OG UDTRÆK DATAANALYSER OVER 
PARAMETRE, RELEVANTE FOR DIN VIRKSOMHED

FORSTÅ, HVORDAN DIN PLADS ANVENDES FOR 
AT FORBEDRE ANVENDELSESMULIGHEDERNE

https://www.add-on.com/conference-room-signs
https://www.add-on.com/meeting-room-booking-system


w w w . a d d - o n . c o m

Add-On Products
Roms Hule 8, 7100 Vejle Danmark

Europa
Telefon:  +45 7944 7000
Fax:        +45 7944 7001
Email:     info@add-on.com

Nordamerika
Telefon:  +1 (905) 655-9262
Email:     info@add-on.com

FØLG LØBENDE MED I, HVORDAN VIRKSOMHEDENS 
FACILITETER ANVENDES 

Med Insights får du adgang til avancerede dataanalyser, der giver 
dig et overblik over virksomhedens brugsmønstre og arbejdsgange. 
Dermed kan du træffe beslutninger baseret på konkrete informa-
tioner. Dit kontrolpanel kan indstilles til at vise netop den informa-
tion, der er relevant for dig og din virksomhed. 

Insights giver dig bl.a. et indblik i virksomhedens brug af fleksible 
arbejdspladser, booking af mødelokaler, hvordan og hvor ofte I 
modtager gæster, bestilling af serviceydelser og forplejning m.m.  

Dataanalysen kaster lys over, hvordan du kan forbedre virksom-
hedens produktivitet og effektivitet. Derudover giver den mulighed 
for, at du løbende kan følge med i virksomhedens behov, så du er 
sikker på, at din virksomhed er rustet til morgendagen.  

TRÆF BESLUTNINGER BASERET PÅ DATA 

Med Insights’ kontrolpanel kan du både visualisere virksomhedens 

forhenværende, nuværende og fremtidige data. Alle kontrolpan-

eler tilbyder en god og intuitiv brugeroplevelse, og du har altid 

mulighed for at tilkøbe en komplet tilpasning af kontrolpanelet til 

netop dine behov. Al data kan naturligvis eksporteres, så du har 

mulighed for at dele den værdifulde viden med andre. 

Til trods for den enorme datakapacitet og avancerede teknologi er 

Insights let at anvende. Når kontrolpanelet er sat op, får brugere let 

indsigt i eksempelvis virksomhedens brug af fleksible arbejdspladser, 

mødelokaler, besøgende og brug af serviceydelser. 

Ved hjælp af dette intuitive værktøj og dets intelligente system får du 

mulighed for at træffe de rigtige, informationsbaserede beslutninger 

for din organisation.  

Insights integreres let med dine eksisterende Microsoft Business- 

løsninger.

INSIGHTS HAR SVARENE PÅ DINE SPØRGSMÅL 

Alle organisationens beslutningstagere kan med Insights tilde-
les adgang til den specifikke viden, der sætter dem i stand til at 
træffe de rette beslutninger for virksomheden. 

Insights’ kontrolpanel vil nemt besvare spørgsmål som: 

»

»

»

»

Dette er kun et lille udsnit af de mange spørgsmål, Insights giver 
dig mulighed for at få svar på. 

KONTAKT OS OG KOM I GANG ALLEREDE I DAG  

På hvilke tidspunkter af dagen er der mest travl? 

Er der tilstrækkeligt med fleksible arbejdspladser, så der er 
mulighed for teamsamarbejde i perioder med spidsbelastning? 

Er der tilstrækkeligt med små mødelokaler, så medarbejderne 
har mulighed for at mødes på tomandshånd? 

Hvordan ændrer virksomhedens udgifter til forplejning sig 
afhængigt af personer, lokaler, bygninger og tid på året?

https://www.add-on.com/
https://www.add-on.com/

