
Prophix Version 12 er designet med et endnu højere fokus på brugerne. 
Vi har forbedret brugervenligheden med et nyt webinterface, så du nemt 
har adgang til dine data, hvorend du er. Samtidig har vi beholdt den dybe  
funktionalitet og styrke, som Prophix altid har givet.

En stærk og brugervenlig CPM-løsning

 

“Prophix rangerer højt inden for 
teknologi og brugervenlighed og er 

bestemt værd at anbefale” 

 

 - Chief Analysist,  

Dresner Advisory Service,  

Howard Dresner

Nyt Dashboard Studio 
Med Dashboard Studio er du informeret hele tiden 
og kan forstå selv store mængder data. Dashboardet 
giver dig et visuelt overblik over dine data, da det 
samarbejder direkte med data i Prophix, workflow-
opgaver, meddelelser, eksterne databaser og links. 

Det er lettere at tilgå detaljerne af summerede data. 
Alle grafer er interaktive, så du kan med et klik gå i 
dybden i dine data og finde sammenhænge og svar. 

Med Drag and Drop i web-klienten kan du nemt 
bearbejde dine data og se det fra forskellige vinkler og 
perspektiver. 

Interaktivt workflow 
Workflow giver dig et hurtigt overblik over alle opgaver: 
dine egne, dem du har uddelegeret, samt dem du selv 
skal godkende. Du kan filtrere og se alle opgaver, der er i 
gang, overskredet eller gennemførte. Med det interaktive 
workflow i stilrent design ser du alle relevante data med 
det samme. 

Brugervenlig webinterface
Det nye webinterface er intuitivt og let at arbejde med 
på alle mobile enheder. Det forbedrede design har 
overskuelige menuer, så du skal bruge færre klik på  
at komme rundt. 



Ad Hoc Analysis & Templates 
Ad Hoc Analysis og Templates har stærke 
søgefunktioner, så du hurtigt kan foretage analyser 
og lave nye templates. Du kan vise eller skjule line 
items og kommentarer for hurtigt at få overblik eller 
redigere. 

Rollebaseret sikkerhed 
Dine data forbliver fortrolige. Hver bruger får tildelt 
en rolle og kan kun se det, han har rettigheder 
til. Vil en bruger have adgang til for ham skjult 
information, kan han anmode om adgang, som 
administratoren godkender eller afviser. Dine data 
er altid i sikkerhed - uanset hvor mange, der logger 
på. 

Nem Document Explorer 
Det nye layout har store ikoner og minder om 
designet fra eksempelvis Windows. Hvis du vil 
markere noget som ”Favorit”, skal du bare klikke på 
det, og så er det straks i din favoritliste. Du slipper for 
at tygge dig igennem data og rapporter, men har 
dem, du skal bruge lige ved hånden. Med dele-
funktionen kan du dele analyser og rapporter med 
andre brugere.

Adgang hvorend du er 
Prophix Version 12 er bygget på HTML5 som du  
kan tilgå fra alle de store browsere Chrome,  
Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari),  
og tilpasser sig alle skærme og enheder. 

Designet på feedback 
Prophix Version 12 er bygget på hundredevis af 
usability-tests med daglige brugere. Du kan derfor 
opleve en CPM-løsning, der mere end nogensiden 
opfylder brugernes behov og arbejdsgange. 
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 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.


