
Prophix integrerer direkte med Microsoft Dynamics og 
samler alle data ét sted. Du slipper for at kopiere data 
fra en løsning til en anden og kan i stedet fokusere på 

strategiske opgaver.

Prophix integrerer naturligt med Dynamics 
Prophix arbejder naturligt sammen Microsoft Dynamics 
(NAV, AX, GP). Fordi Prophix er bygget på Microsoft 
SQL Server, så lægger den sig så at sige oven på jeres 
nuværende Microsoftplatform og henter data derfra. 
 
Indlæser data automatisk

Prophix kan sættes op til at hente data automatisk fra 
Dynamics. Alle data bliver opbevaret i én løsning, så 
det er slut med at indtaste data manuelt og justere  
information i flere systemer. Samtidig skal IT-afdelingen 
ikke bekymre sig om forskellige teknologier, fordi det 
er samme platform.  

Bedre processer og mere tid til strategi
Med den direkte integration får I en konsistent proces, 
hvor alle data er samlet i en central database. Det er 
slut med at lede efter data og overføre fra en løsning 
til en anden. 

I får derfor mere tid til at fokusere på jeres finansielle  
processer og de strategiske opgaver.

Kunderne siger

“Vi kan nu loade data fra 
vores ERP-system, Microsoft 

Navision, til Prophix på  
15 minutter”  

 
Chief Account Manager,  
Lars C. Andersen, Imerco

“Vi valgte Prophix pga. 
den brugervenlige 

grænseflade, avancerede 
funktionalitet og den 

direkte integration med 
Microsofts platform”  

 
CIO, Klaus Nissen, Berendsen 

Direkte integration med 
Microsoft Dynamics 



Om Prophix

Prophix leverer en CPM-løsning, der automatiserer mange processer under budgettering, planlægning, 
forecasting, rapportering, konsolidering m.v. Det betyder færre fejl i datagrundlaget og mere tid til 
strategisk arbejde. 

Tusindvis af virksomheder verden over bruger Prophix til at få indsigt i forretningen og følge med i 
målsætninger og resultater. Prophix er udelukkende bygget på Microsoft SQL Server og kombinerer 
high-end funktionalitet med low-cost-of-owership og hurtig implementering.

Features i Prophix

Analyse
Håndtér forretningsanalyser fra flere 
synsvinkler. Få et helhelds-billede af 
organisationens præstation og giv 
mulighed for at dykke ned i tallene, 
analysere årsager og få et bedre 
beslutningsgrundlag.

Rapportering
Få på et øjeblik illustreret virksom-
hedens præstationer og resultater 
med Prophix’ dashboards og 
scorecards og automatiser 
distribution af rapporter.

Finansiel konsolidering
Prophix automatiserer de kom- 
plekse processer og beregninger 
i konsolideringen som f.eks. valuta, 
skæve ejerandele, elimineringer, 
efterposteringer mm.

Budgettering
Skab konsistente og nøjagtige 
budgetter, reducér dobbeltarbejde 
og få mere tid til analyse. Opnå 
præcise budgetter med mindre 
arbejde og få en dybere forståelse 
af, hvad der driver rentabiliteten.

Likviditetsplanlægning
 Sammenhold de økonomiske re- 
sultater med ”kassebeholdningen” 
og pengestrømsanalyse, så du 
lettere kan vælge det rette tids- 
punkt for investeringer og forbedre 
kommunikationen med banken.
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Prophix er stolt af at være Microsoft Partner og have opnået sølv inden for Application Development. Prophix har et tæt forhold 
til Microsoft for at sikre, at vi fortsat er en innovativ teknologiudvikler. Alle Prophix-løsninger understøtter det nyeste Microsoft. 

Forecasting
Få opdateret overblik over de 
forventede økonomiske resultater 
og virksomhedens finansielle 
kapacitet. Lav også rullende 
forecasts og få løbende bud på, 
hvordan fremtiden udvikler sig.

http://www.prophix.com

