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Inledning

Resursintensiva industrier som CPG och 
professionella tjänster har ofta ställts inför 
utmaningen att hantera personal på det 
mest effektiva sättet för att kunna dra 
nytta av personalens talang och hantera 
personalkostnader. Faktum är att anställda 
ofta är den största kostnaden för företag 
i de här branscherna. Att investera i talang 
är alltid en huvudprioritet för chefer.

IBM har, till exempel över 100 000 anställda 
på Global Business Services (GBS) runt 
om i världen. Säkerställa tillgänglighet 
och användning av resurser i varje 
servicelinje är en kontinuerlig utmaning 
för att säkerställa att olika projekt har 
tillräckligt med personal och att de används 
maximalt för att öka företagets avkastning. 
IBM optimerar den här processen med 
analysappen Power BI på Windows 10. 
Appen tar data och analyser närmare 
beslutsfattaren genom att använda Power 
BIs kraftfulla intrumentpanelsfunktioner 
på en mobil plattform. Det innebär att 
resurschefer kan ta beslut om personal 
i realtid baserat på rätt information.

Med parallellerna mellan tjänsten och CPG- 
och detaljhandelsorganisationer, har IBM 
tagit det här konceptet med hantering och 
spårning av skift, personaleffektivitet för att 
skapa en analysbaserad lösning för CPG- 
och detaljhandelsorganisationer med hjälp 
av Power BI. 

Lösningen

Den här lösningen är utformad för CPG- 
och detaljhandelsorganisationer som vill ha 
nyheter och driva på beslut som kommer att 
optimera användningen av de anställdas tid 
för att minimera kostnaderna och maximera 
produktiviteten. Funktionerna kan även 
användas inom andra delar av branschen, 
som vid produkthantering, förlorad produktion 
och säljledning.

Power BI använder organisationsdata och 
kombinerar den med branschdata för att 
skapa visualiseringar som diagram och 
rapporter som ger insikter för företagare 
och hjälper anställda att ta bättre beslut. 
Till exempel kan Power BI öka synligheten 
för insikter om spårning av arbetspass och 
tillvaratagande av arbetskraft.

POC involverar en serie av instrumentpaneler 
som visar tillgängliga eller "inaktiva" 
resurstrender veckovis, resursanalyser 
jämfört med föregående år, fördelning av 
tillgängliga resurser på yrkesroll och nivå, 
planerat resursutnyttjande och uppdelning av 
utnyttjandetyper, samt andra mätvärden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informationen är lätt att uppdatera och 
förser chefer och personalavdelningen 
med realtidsanalyser. Exempeldata som 

visas nedan representerar en delmängd 
av den data som finns tillgänglig.

Power BI för CPG- och  
detaljhandelsorganisationer

Vår lösning kan användas till mycket mer 
än resurs- och personaladministration. 
I grund och botten kan lösningen enkelt 
anpassas och skräddarsys för att möta 
varje kunds enskilda analysbehov. Andra 
användningsområden:

● Hantering av förlorad produktion
● Hantering av lager
● Hantering av produktförsäljning

Till exempel kan vår lösning utökas och 
ge insikter och analyser av produkter 
som säljer bra baserat på köparens 
köpinformation som samlats in i butiker. 
Power BI tar försäljningsdata från de 
produkter som sålts i olika butiker och 
generera visuella rapporter för att visa 
trender och mönster på avkastning, 
omsättning och lager över tid baserat 
på den data som precis samlats in. 
Den här lösningen kan utökas till att 
göra prognoser för att kunna öka 
försäljningsvinsten och operationell 
effektivitet. Alla delarna av data som 



Företagsfördelar

Den här instrumentpanelen minskar tiden 
som spenderas på resurser som måste 
förbereda e-postrapporter, som oeffektivt 
koordinerar skiftbyten och presenterar 
PowerPoint-presentationer för att summera 
data i flera olika Excel-blad på veckobasis, 
eller även mer frekvent beroende på 
affärsenhet och division. Genom att 
presentera data i en konsoliderad 
instrumentpanel kan besluttagare 

(som seniora chefer, rekryteringsteam, HR, 
chefer och seniora rekryteringsansvariga):

1)   Snabbt uppdatera information med 
de senaste insikterna – vilket gör att 
beslutstagare kan basera sina beslut 
på den senaste informationen istället 
för att vänta på att veckorapporterna 
ska genereras, och skicka dem 
via e-post. Det finns blir också en 
reducering av den tid som läggs på 
arbetet med att skapa rapporter som 

har samlats in av en återförsäljare kan 
analyseras och flera olika typer av 
rapporter och instrumentpaneler kan 
skapas med det enkla webbgränssnittet. 
Dessutom har IBM kapaciteten att 
kombinera Power BI med andra 

Microsoft Dynamics-lösningar som 
AX, CRM och Azure för att hjälpa 
återförsäljare att bättre hantera lager och 
beställningssystem för att CPG ska kunna 
fungera mer effektivt.

Tekniker

De här instrumentpanelerna har 
utvecklats med Power BI Desktop-
versionen och är anpassade efter flera 
olika formfaktorer och enheter, inklusive 
alla Windows 10 Surface-enheter via 
Power BI Gateway. Med Power BI 
Gateway kan lösningen anslutas till 
informationskällor på plats för konfidentiell 
personalinformation.  
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kan användas till att analysera 
insikterna – genom att automatisera 
datarensning via Frågeredigeraren.

2)   Skräddarsydda nyheter – Med 
möjligheten att titta närmare på varje 
rapport i Power BI-instrumentpanelen 
kan beslutsfattarna granska det 
de är intresserade av utan att 
behöva skapa flera rapporter eller 
bildpresentation för att titta på 
alla varianter för samma statistik. 
Informationen kan även exporteras så 
att lösningsåtgärder kan vidtas direkt.

3)   Konsekvent rapportering – 
möjligheten att filtrera holistiskt 
genom en instrumentpanel ger de 
olika avdelningscheferna i företaget 
möjligheten att använda samma 
instrumentpanel som deras chefer, 
så att jämförelsen av statistik blir 
konsekvent.


