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Upptäck steg du 
kan vidta nu för 
att stärka ditt 
analysprogram

Förmågan att förstå vad som sker i 
ögonblicket är mer värdefull än någonsin. 
Och förmågan att fatta välgrundade 
beslut baserat på den förståelsen är 
avgörande för att hjälpa din organisation 
att anpassa sig och blomstra – även när 
omständigheterna snabbt förändras.

Stärk organisationens motståndskraft 
med en analystjänst som hjälper dig att 
fatta välgrundade beslut snabbt, dela 
insikter i hela organisationen och generera 
användbara prognoser.

I den här guiden får du möjlighet att se 
över organisationens mål för analyser – 
och upptäcka vilka åtgärder du kan vidta 
nu för att förbättra ditt analysprogram 
med Microsoft Azure.
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Fatta snabba och 
välgrundade beslut

Generera användbara insikter från data 
på ett ögonblick.

Användbara frågeställningar Rekommenderade aktiviteter

1. Hur kan jag skala mitt analysprogram för 
att kunna använda alla data på ett effektivt 
sätt?

 Börja med att använda samma 
analyssystem för alla data, i både 
datalager och big data-analyssystem.

2. Hur kan min organisation främja en kultur 
med datadriven beslutsprocess?

 Gör insikter tillgängliga genom att 
tillämpa maskininlärningsmodeller  
på alla intelligenta appar.

3. Hur kan jag minska tiden och kostnaderna 
för projektutveckling?

 Inför en enhetlig upplevelse för att 
utveckla heltäckande analyslösningar.

4. Är organisationens data skyddade och 
regelrätta?

 Få tillgång till avancerade säkerhets- och 
integritetsfunktioner för att skydda data.

Fatta snabba och välgrundade beslut

Kom i gång med de här resurserna:

• Titta på en videointroduktion till Azure Synapse Analytics.
• Lär dig mer om Azure Synapse Analytics.
• Ta reda på hur du kan komma igång med Azure Synapse Analytics.

https://azure.microsoft.com/resources/videos/introducing-azure-synapse-analytics-01/
https://azure.microsoft.com/services/synapse-analytics/
https://docs.microsoft.com/azure/synapse-analytics/get-started
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Samla 
organisationens data

Förbättra dina analysfunktioner genom 
att samla alla data.

Användbara frågeställningar Rekommenderade aktiviteter

1. Hur kan jag börja flytta företagets BI och 
big data-investeringar till molnet?

 Samla data i en enda analystjänst för 
samtliga datalager- och big data-behov.

2. Hur genererar jag omfattande insikter 
baserat på data från flera källor?

 Ge dataingenjörer, datavetare och 
databasadministratörer möjlighet 
att samarbeta med en gemensam 
analystjänst.

3. Hur kan min organisation dra nytta av en 
analystjänst i molnet?

 Upptäck värdefulla insikter från alla data, 
snabbt och kostnadseffektivt.

Samla organisationens data

Kom i gång med de här resurserna:

• Upptäck fyra sätt att maximera företagets BI-investeringar.
• Läs om hur Anheuser-Busch InBev använder Azure för att riva datasilor och bygga en global 

analysplattform.

https://azure.microsoft.com/resources/maximize-your-business-intelligence-investments/
https://customers.microsoft.com/story/ab-inbev-consumer-goods-azure
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Gör insikter mer 
lättillgängliga

Främja en datadriven kultur genom att göra 
insikter och analysverktyg tillgängliga för 
fler personer i organisationen.

Användbara frågeställningar Rekommenderade aktiviteter

1. Får min organisation ut mesta möjliga 
av våra investeringar i BI och analys?

 Få ut mer av BI- och analysverktyg  
med en tjänst som stöder big data  
och datalagring.

2. Hur kan jag införliva prediktiv analys 
och avancerad maskininlärning 
i organisationens processer?

 Gör analyser mer lättillgängliga genom 
att samla alla data i en enda, auktoritativ 
källa.

3. Hur kan jag ge fler medarbetare 
i organisationen tillgång till 
analysrapporter?

 Samla datastyrningen samtidigt som 
du stöder personliga och anpassade 
instrumentpaneler.

Gör insikter mer lättillgängliga

Kom i gång med de här resurserna:

• Lär dig att främja en datadriven kultur i din organisation med snabba insikter.
• Ta en rundtur i Azure Synapse Analytics.

https://azure.microsoft.com/blog/the-key-to-a-data-driven-culture-timely-insights/
https://azure.microsoft.com/resources/videos/tour-synapse-analytics-01/
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Sänk kostnaderna 
med hjälp av 
dataanalys

Förbättra avkastningen på din investering 
när du migrerar till en molnanalysplattform.

Användbara frågeställningar Rekommenderade aktiviteter

1. Hur kan min organisation nå insikter 
snabbare?

 Tillämpa intelligent analys på era data och 
gå från hypotes till avstämning på några 
minuter.

2. Hur kan jag upprätthålla 
kostnadseffektiviteten och samtidigt få 
tillgång till innovativa analysfunktioner?

 Få analysverktyg som skalanpassas 
efter verksamhetens behov – och pausa 
tjänsten när du vill.

3. Hur kan jag sänka priset på projekt med 
höga kapitalkostnader?

 Minska kostnaderna för hårdvara och 
infrastruktur genom att migrera till 
molnet.

4. Hur kan jag främja affärsvärde med hjälp 
av analys?

 Använd prediktiva modeller och 
avancerad analys för att optimera 
affärsprocesser och hitta nya möjligheter.

Sänk kostnaderna med hjälp av 
dataanalys

Kom i gång med de här resurserna:

• Lär dig att reagera, anpassa dig och spara med analys- och AI-lösningar.
• Se hur Azure Synapse Analytics ger mest valuta för pengarna.

https://azure.microsoft.com/resources/three-ways-analytics-can-help-you-respond-adapt-and-save/
https://azure.microsoft.com/services/synapse-analytics/compare/
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Generera 
proaktiva insikter

Dra nytta av viktiga insikter och prognoser 
för att enklare förutse kundernas behov.

Användbara frågeställningar Rekommenderade aktiviteter

1. Hur kan jag integrera analys i alla system 
och verktyg?

 Samla alla datasilor och bygg en enda 
heltäckande analysplattform för att stödja 
samtliga affärsaktiviteter.

2. Hur kan jag leverera användbara resultat, 
rekommendationer och viktiga insikter 
från organisationens data?

 Samla självbetjäning, BI och 
företagsrapportering och använd 
automatisering för att avslöja ännu fler 
insikter.

3. Hur kan jag ta fram tydliga och 
regelbundna rapporter till ledningsteamet?

 Generera rapporter som gör det enklare 
för fler medarbetare i organisationen att 
förstå och arbeta direkt med data.

4. Hur kan jag använda data för att skapa en 
bättre kundupplevelse?

 Använd data för att få en helhetsbild 
av kunderna och skräddarsy 
interaktioner i stor skala med hjälp av 
sammanhangsberoende insikter.

Generera proaktiva insikter

Kom i gång med de här resurserna:

• Hjälp övriga medarbetare att upptäcka insikter som är dolda i data med Microsoft Power BI.
• Lär dig hur du förstår dina kunder och bemöter deras behov med Dynamics 365 Customer 

Insights.

https://powerbi.microsoft.com/
https://dynamics.microsoft.com/ai/customer-insights/
https://dynamics.microsoft.com/ai/customer-insights/
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©2020 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Det här 
dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Informationen 
och åsikterna som uttrycks i detta dokument, inklusive 
webbadresser och andra referenser till platser på Internet, kan 
komma att förändras utan föregående meddelande. Risken 
för att använda det åvilar dig. Detta dokument ger dig inga 
juridiska rättigheter till någon immateriell egendom i någon 
Microsoft-produkt. Dokumentet får kopieras och användas för 
interna referensändamål.

Bygg motståndskraft 
med analys och 
insikter

Genom att vidta åtgärder för att förstå 
data och använda dem för att fatta 
välgrundade beslut kan du ta ut riktningen 
för en plan som stärker organisationens 
motståndskraft.

Sätt alla data i arbete – och generera 
insikter som kan omvandlas till åtgärder 
med Azure-lösningar som Power BI, Azure 
Synapse Analytics, Azure Machine Learning 
och Dynamics 365 Customer Insights.

Få hjälp med att planera och införa 
ett analysprogram med Azure eller 
få mer information om någon av 
rekommendationerna i den här guiden 
genom att kontakta en av Microsofts 
säljare.

Kontakta oss

https://info.microsoft.com/ww-landing-contact-me-azure-analytics.html?LCID=sv
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