
PrimeQ erbjuder tjänster 

och konsulter för att utveckla 

kunders affärsverksamhet med 

fokus på affärssystem 

och beslutsstöd. Vi har som mål 

att kunna erbjuda marknadens 

mest moderna och effektiva 

systemlösningar kombinerat 

med erfarna konsulter. Vi 

erbjuder lösningar som kan 

innehålla allt från behovsanalys 

och processkartläggning till 

systemleverans och support.

Vill du veta mer om 

Power BI eller PrimeQ?

Vänligen kontakta: 
sales@primeq.se

Power BI

Från obegriplig data till 
användbara och lättarbetade 
rapporter

Vad är och vad gör Microsoft Power BI?

Vad är Microsoft Power BI?

Microsoft Power BI är det samlade namnet på ett sortiment av 

molnbaserade appar och tjänster som hjälper organisationer 

att samla in, hantera och analysera data från olika källor genom 

ett användarvänligt gränssnitt. Power BI drar ihop data och 

bearbetar dem, förvandlar dem till begripliga insikter, ofta med 

visuellt tvingande och lättbearbetade diagram och grafer. Detta 

gör att användare kan generera och dela tydliga och användbara 

ögonblicksbilder av vad som händer i deras verksamhet.

Power BI ansluter till en rad datakällor, från grundläggande 

Excel-kalkylark till databaser och både molnbaserade och lokala 

appar.

En partner. Många specialister.



Hjälper användare att inte bara se vad 
som har hänt och vad som händer 
utan också vad som kan hända

Microsoft 
Power BI
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Vad gör Microsoft Power BI?

Microsoft Power BI används för att köra rapporter och analyser baserat på ett 

företags data. Power BI kan ansluta till ett brett spektrum av datauppsättningar 

och ”rensa” informationen som matas in för bättre analys och uppföljning. 

Rapporter och uppsätt som genereras från denna data kan sedan enkelt delas 

vidare med andra användare.

Power BI hjälper användare att inte bara se vad som har hänt tidigare och vad 

som händer i nutiden, utan också vad som kan hända i framtiden. Power BI är 

inbyggt med maskininlärningsfunktioner, vilket innebär att den kan upptäcka 

mönster i data och använda dessa mönster för att göra välinformerade 

förutsägelser och köra scenarier för ”vad om”. Dessa uppskattningar gör det 

möjligt för användare att generera prognoser och förbereda sig för att möta 

framtida efterfrågan och andra viktiga mätvärden.

Vill du veta mer om Microsoft Power BI eller PrimeQ? 

Vänligen kontakta: sales@primeq.se


