
Jet Reports Financials
Jet Reports Financials gir en fleksibel rapporteringsløsning som er bygget for Microsoft Dynamics 365 Business 
Central og gir deg en enkel måte til å opprette og kjøre finansrapporter direkte inne fra Excel. Dra-og-dropp hvilken 
som helst kombinasjon av konti, dimensjoner og selskaper for øyeblikkelig å kunne se saldo og opprette rapporter i 
det formatet du trenger.

Fleksibel Finansrapportering inne i Excel, for Microsoft
Dynamics 365 Business Central.

Nøyaktige svar
Generer oppdaterte, nøyaktige rapporter i det formatet 
som du ønsker ved å bruke samme felt og beregninger 
som du kjenner fra Excel. Deretter, drilldown for å se 
underliggende data bak tallene for å kunne svare på det 
du trenger.

Fleksibelt format
Full integrasjon med Dynamics 365 Business Central 
muliggjør alle kombinasjoner av selskaper, dimensjoner 
og konti i din regnskapsrapport. Bygg dine egne 
konsolideringer på minutter, få synbarhet på tvers av 
avdelinger, og opprett hvilken som helst gruppering av 
konti i det formatet du trenger. 

Øk effektiviteten
Eliminer tidstyver og feilkilder som kopiering, innliming 
og manuell utlesning for å lage rapporter for møter og 
årsavslutninger. Øk effektiviteten og produktiviteten ved 
å strømlinjeforme og automatisere rapporteringen din i 
Excel.

Øyeblikkelig suksess
Last ned på minutter og begynn å kjøre finansrapporter 
øyeblikkelig med forhåndsdefinerte, tilpasningsmulige 
Dynamics 365 Business Central finansrapporter i 
nøkkelområder som kontostatus, resultatregnskap, 
budsjett mot reelt og flere.

Mer enn 14.210 selskaper stoler på Jet Global I sin finansrapportering hver dag.

https://www.jetglobal.com/?utm_source=jetglobal.com/&utm_medium=pdf&utm_campaign=jet-reports-financials&utm_term=jet-global&utm_content=logolink


Oppnå fullstendig finansiell synbarhet for bedriften din når du knytter Excel og data 
sammen med Jet Reports Financials og Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Jet Reports Financials
strømlinjeformer all din 
finansrapportering fra 
Dynamics 365 Business 
Central:

UTVIKLE 
Kunderapporter inne i Excel 
Flere selskaper
Ubegrenset antall avdelinger

KJØR 
Oppdater med ett klikk
Endre filtre
Svar på spørsmål øyeblikkelig

BEKREFTE
Drilldown
Detaljert transaksjonsnivå

STYRE
Opprett en gang, kjør hele tiden
Hurtige avvik Konsolidering

MALER
Ledelsesoversikt
Kontosammenligninger
Kost per dimensjon

Forbedre rapporteringstiden
Jet Reports Financials gjør at det er hurtig og enkelt å opprette dine egne rapporter 
på minutter med kun de konti du ønsker å se på den måten du ønsker å se dem. 
Hvorfor kaste bort tid på å manuelt lese ut finansdata til Excel og endre utseende hver 
gang når du kan starte derfra i utgangspunktet? Opprette en rapport en gang og kjør 
den så ofte du vil. Automatiser rapportering og minimer tiden det tar til å få nøyaktig 
finansinformasjon i det formatet du trenger.

Øk synligheten
Se hvilken som helst kombinasjon av konti, antall dimensjoner eller avdelinger og 
konsolider selskaper fra Dynamics 365 Business Central i en enkel finansrapport for 
analyse. Behov for å se underliggende detaljer bak tallene? Drilldown til svarene du 
trenger øyeblikkelig.

Reduser finansiell risiko
Med strømlinjeformet finansrapportering I et tilpasningsdyktig format kan du sende 
rapporter, kontoutdrag og finansielle oversikter til investorer, banker og styre på 
kort varsel. Og med et fullstendig revisjonsspor til Dynamics 365 Business Central 
transaksjoner kan du stole på at tallene er korrekte og kan verifiseres øyeblikkelig.

   
For å lære med om Jet Reports Financials, besøk oss på nettet i dag.
www.jetglobal.com/jet-reports-financials/

Mer enn 219.150 Dynamics-brukere stoler på Jet Global løsninger for nøyaktig finansiell innsikt.
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