
Onestop Reporting är det molnbaserade systemet med kraftfulla och användarvänliga funktioner för rapportering, 
konsolidering och budgetering som ger full insyn i verksamheten. Oavsett om man vill bygga sina egna rapporter i 
Excel eller använda sig av det stora utbudet av färdiga rapporter, så har Onestop Reporting någonting för alla som 
hjälper företag att effektivisera den dagliga verksamheten och få en full översikt. 

OneStop Reporting

Rapport- och budgetdesign genomförs enkelt i Excel 
och inga mer kunskaper behövs än grundläggande 
Excel-kunskap. Genom enkel och intuitiv dra-och-
släpp funktion anpassar ni själva hur ni vill att 
rapporten ska se ut. 

Skräddarsydda egna rapporter

Genom att sätta upp arbetsflöden som passar 
er verksamhet får ni full koll på vad som händer 
i budgetprocessen. Välj allt mellan en simpel 
uppsättning med en användare och en budget till 
ett fullständigt flöde med funktioner som granskare 
och godkännare. Dessa budgetar går enkelt att 
kompilera i egenskapade rapporter och jämföra mot  
till exempel Resultatrapporten.

Fullt flexibla budgetprocesser 

Onestop Reporting är i dagsläget fullt integrerat 
med marknadens ledande ERP-system vilket gör 
att användaren har åtkomst till all data som finns 
tillgänglig i ERP-systemet. Genom systemets portal-
app är all data och rapporter enkelt tillgängligt även 
från mobila enheter såsom tablets och smartphones.

Spara tid och pengar 

Koncernrapportering görs enkelt i Onestop 
Reporting genom att lägga till automatiska regler för 
eliminering i rapporter. Allting kan utföras från den 
inbyggda portalen där man via ett knapptryck kan få 
fram den konsoliderade rapporten, helt utan manuell 
handpåläggning. Detta sparar tid och ökar säkerheten 
på de konsoliderade rapporterna. 

Konsolidering

Fördelar med OSR
Kraftfulla analys- och rapporterings-möjligheter 

Fullständiga budgetflöden med uppföljning 

Designa enkelt egna rapporter 

Konsolidering utan manuell handpåläggning 

Styra behörighet på roll- eller användarnivå

Distribuera rapporter snabbt och enkelt 

Fullständig integration mot ERP-system

Genom delningsfunktioner, automatiska utskick och 
publicering är det enkelt att dela med sig av rapporter 
ut i organisationen. Vid utskick och delning styrs vad 
mottagaren ska kunna se och göra med rapporten 
genom att tilldela olika nivåer av tillgång på roll- eller 
användarnivå. 

Enkel och automatiserad 
distribution 

Vill du veta mer? 
Hör av dig till oss på 

010 - 333 33 00
eller hej@exsitec.se


