Fleksibel Finans og Forretningsrapportering
inne i Excel og på Web.
Jet Reports muliggjør henting av de operasjonelle data som du trenger, i det formatet du ønsker.
Hvilken som helst rapport – akkurat som du vil ha den, uansett hvor du er. Fra avanserte forretningsrapporter til sofistikerte
resultatregnskap, det er ingen utlesning, ingen Kopi/Lim inn og ingen programmering, noensinne.

Eliminer feil
● Trekk hvilke som helst data direkte inn i Excel
● Ingen manuell utlesning, ingen kopiering og lim inn
● Begynn å bruke og bygge rapporter øyeblikkelig

Drilldown til tallene direkte fra Excel

Ha alltid svarene
● Drill-down til tallene direkte fra Excel
● Få tilgang til og kjør rapportene på nettet uansett hvor
du er med Jet Hub
Alltid rapportportabilitet
● Rapporter oppdateres sømløs ved ERP oppgraderinger
● Automatisk flytting fra en versjon Dynamics til neste
Reduser rapporteringstid og kost
● Ingen hardkoding eller programmeringskunnskaper
nødvendig
● Rapporter oppdateres sømløs ved ERP oppgraderinger

Få tilgang til og kjør rapportene uansett hvor du er med JetHub

Ikke lenger tvil på tallene
● Fullstendig samarbeids og publiseringsplattform
● Vær sikker på at dette er korrekte data og arbeidsbok
Start øyeblikkelig
● Bygget spesifikt for Microsoft Dynamics
● Omfattende rapportbibliotek som kan brukes direkte
● Last ned og installer samme dag
Laget for deg
● Microsoft Dynamics NAV
● Microsoft Dynamics 365 Business Central
● Microsoft Dynamics AX
● Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

“vi ferdiggjør rapportering på en brøkdel
av tiden med Jet Reports.”
– Mike Ball, J.R. Simplot

Besøk oss online for å avtale en personifisert demo i dag.
www.pilaro.no
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Mer enn 219.150 brukere stoler på Jet Global som svar på
deres BI og rapporteringsbehov hver dag.

