
 

 

 

Integration & Consolidation 
En Wiesberg Løsning. Understøttet af IBM. 

 

 

Løsningsbeskrivelse 

Wiesberg Integration & Consolidation giver dig overblik og indblik i virksomhedens aktiviteter. 

Denne altomfattende løsning udfører legal konsolidering, budgettering & planlægning, og 

rapportering & visualisering. Løsningen kan tilgås via web og desktop applikation.  

Løsningen er skalérbar, så virksomheden kun betaler for de funktioner der er brug for. Med 

mulighed for at tilføje eller fjerne funktioner, som behov ændres. Integration & Consolidation er 

tilgængelig on-premise, cloud eller kombineret. 

Det får du 

 

Løsningskomponenter  

 

Legal Konsolidering 

Løsningen leverer aktuel og præcis legal konsolidering og rapportgenerering. Inklusiv revisionsspor. 

Arbejd i Excel og få samtidig alle fordelene ved at have data samlet på én platform. IBM Cognos 

Controller er hurtig, og nem at opdatere grundet fleksible strukturer og konfiguration. Ingen 

kodning nødvendig. 

 

Budgettering & Planlægning 

Løsningen er baseret på IBM Planning Analytics powered by TM1. Løsningen leverer et komplet 

overblik ved at integrere planlagt og realiseret data. Udfør what-if analyser, kontinuerlig 

planlægning og pålidelige prognoser i løsningens multidimensionelle modeller.  

 

Rapportering & Visualisering  

Rapportering, visualisering, self-service analytics og deling af info på én platform. IBM Cognos 

Analytics faciliterer one truth. Automatisering og built-in intelligence gør det enkelt at udtrykke data 

grafisk. Machine learning sikrer konstant udvikling af værktøjet og forbedring af brugeroplevelsen.   



 

 

 

Wiesberg Løsningsmodel 

 
 

Implementering & Integration  

Vi udfører hurtig og effektiv implementering og dataintegration, for at minimere virksomhedens 

disruptionsperiode. Dette inkluderer digitalisering og automatisering af førhen manuelle opgaver, 

og levering af prekonfigurerede modeller, så I kan være flyvende fra start.  

Vælg én af to metoder: 

 
Fast Track  

 
Customized Configuration 

Fast Track regnskabsmetoden benytter sig af plug 

& play. Løsningen opfylder regulations-standarder 

og er integreret på tværs af alle funktioner. Vi 

tilpasser løsningen til at matche dine interne 

rapporteringsbehov & andre kriterier. 

 Med Customized Configuration bygger vi 

løsningen op omkring dine kriterier. Hver 

indstilling er skræddersyet til at dække 

dine behov. Opgaven udføres prioriteret 

fra “essentielt” til “godt at have”. 

   

Wiesberg har 100% implementeringssucces 

Vi leverer til tiden og indenfor budget 

Uforpligtende Demomøde 

Book et demomøde for at se løsningen live. Send os dine spørgsmål, virksomhedsstruktur eller 

anden data, og så viser vi demoen baseret på dine data. Vi adresserer jeres unikke situation og 

leverer løsningsforslag til netop jeres udfordringer.  

Vælg Wiesberg 

Vi har 15 års erfaring i at designe og skræddersy løsninger baseret på branchekendskab og best-

practice. Vi er eksperter i at forenkle, digitalisere og strukturere data, for at sikre det mest effektive 

set-up. Dit projekt er i trygge hænder hos os.  

 

  

Vi garanterer at du får en løsning der virker. 

 
    

Vi gennemgår gerne jeres forretningsbehov og  

udfordringer. Book et uforpligtende møde  

og besøg vores hjemmeside for mere info. 

  +45 21 810 832  

  contact@wiesberg.com 

  www.wiesberg.com 
    


