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Hvor er vi på vej hen ?

• CXO Survey viser at 33 % af CFO’erne vælger ny teknologi og 

digitalisering som et af deres primære fokusområder (LY 37 %). Det er det område, der 

bliver valgt af flest respondenter næstefter effektiv økonomistyring og rapportering (65 

%) samt besparelser, omkostningsfokus og effektivisering (36 %).

• Digitalisering
• Robotics

• Artificial intellingence

• Advanced analytics

• Blockchain

• Internet of things

• Cloudbaserede løsninger

• Visualisering

• Etc

• Gensidig inspiration…..



Fra data til information
Cyklus for rapporteringsprojekt

TeamPersonlig Organisation

Excel
PowerPivot
SharePoint

Power BI

Analysis Services
Power BI



Fra data til information



Morsø Forsyning A/S

• Multiforsyningsselskab

• Vand, spildevand, varme og service

• Selskabsudskilt fra kommunen i 2009

• Nettoomsætning på 65 mio.kr.

• 24 ansatte – fordelt på 3 adresser

• Bestyrelse bestående af 5 politikere samt 2 
forbrugervalgte.



Den digitale rejse 
Udfordringerne

• Intern kommunikation

• Mange interessenter – samme rapport – forskellige 
rapporteringsniveau

• Rutinepræget opgaver – tidsrøver 

• Hurtigt forældede data

• Visualisering af KPI’er og styringsmål



Den digitale rejse
Ønskerne

• Et værktøj – flere modtagere

• Simpel platform – bruges af alle

• Automatisering af rutineopgaver

• Løbende opdatering af data

• Mulighed for visualisering af andet end tal



Den digitale rejse
Det har vi fået

• Real tids data til ledelsen og til videre behandling 

• Præsentation på flere niveauer (ledelse, 
medarbejder, bestyrelse)

• Tilgængelig – også i marken (tablets, smartphones 
etc.)

• Visualiseringsredskab der løbende kan ændres 
efter behov (self service BI)



Løsningen……….
Web, tablet og mobil



Afslutning og spørgsmål

• Next step Morsø

• Jeres erfaringer 

• Spørgsmål


