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Introduksjon

Ressurskrevende industrier som CPG 
og profesjonelle tjenester har ofte møtt 
utfordringen med å styre ansatte og 
plassere deres personale på den mest 
effektive måten for å kunne bruke deres 
talenter og styre kostnader for ansettelser. 
Ansatte er faktisk ofte de største 
kostnadsberegninger for organisasjoner 
i disse industriene. Investering i talent er 
derimot alltid en viktig prioritering for ledere.

IBM – for eksempel – har over 100 000 
ansatte i dens konsulentbedrift Global 
Business Services (GBS) globalt. 
Sikring av tilgjengeligheten og bruk av 
ressurser for hver tjeneste er en konstant 
utfordring for å sørge for at prosjekter 
har tilstrekkelig personale og at bruk er 
maksimert for å gi firmaet inntekter. IBM 
optimerte denne prosessen ved å bruke 
Power BI analytisk app på Windows 10. 
Appen fører data og analytikk nærmere 
beslutningstakeren ved å bruke Power BIs 
kraftige dashbordmuligheter på en mobil 
plattform. Dette gjorde at ressursledere 
kunne ta avgjørelser om personale i sanntid 
på et ad-hoc grunnlag.

Gitt parallellene mellom tjenesten og 
CPG og detaljhandel, har IBM tatt dette 
begrepet med å styre og spore turnuser, 
ansattes effektivitet og bruk til å skape 
en analysebasert løsning for CPG og 
detaljhandelen med Power BI. 

Løsningen

Løsningen har blitt designet for CPG og 
detaljorganisasjoner som leter etter å oppnå 
innsikt og fremme forretningsavgjørelser 
som vil optimere bruk av ansattes tid 
for å minimere kostnader og maksimere 
produktivitet. Funksjonaliteten kan også 
utvidet til andre deler av industrien 
som produktadministrasjon, svinn og 
salgsadministrasjon.

Power BI bruker organisasjonsdata og 
kombinerer den med industridata for å lage 
visualiserte diagrammer og rapporter som gir 
innsikt for forretningsbrukere og gir ansatte 
mulighet til å ta smartere avgjørelser. Power 
BI kan for eksempel øke synligheten til 
innsikter på turnussporing og bruk av ansatte.

POC involverer en serie med dashbord 
som viser tilgjengelige eller "avventende" 
ressurstrender per uke, analysering av 
ressurser etter år, forklaring av tilgjengelige 
ressurser etter jobbrolle og nivå, anslått bruk 
av ressurser og forklaring av brukstyper, 
samt annen metrikk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disse dataene fornyes enkelt for å gi 
ledere og selv personalavdelingsteam 
analytikk i sanntid. Eksempelsdata vist 

under representerer et delsett med 
global data som er tilgjengelig.

Power BI for CPG og 
detaljhandelindustrien

Vår løsning kan brukes til mer enn ressurs- 
og personaladministrasjon. Løsningen kan 
effektivt tilpasses og skreddersys for å 
møte hver kundes individuelle analytiske 
behov. Noen av de andre brukstilfellene 
inkluderer:

● Administrering av svinn
● Administrering av inventar
● Administrering av produktsalg

Våre løsninger kan, for eksempel, 
utvides for å gi innsikt og analyser 
på bestselgende produkter basert på 
kunders kjøpsinformasjon som er samlet 
inn i butikker. Power BI kan ta salgsdata 
for varer solgt på ulike butikker, lage 
visualisert rapport til å demonstrere 
trender og mønster ved salgsinntekter, 
omsetningshastighet og inventar over 
tid basert på data som er hentet inn. 
Denne løsningen kan utvides til å 
forutsi krav for å øke salgsinntekt og 



Forretningsfordeler

Dette dashbordet reduserer tid brukt av 
ressurspersonale som ofte forbereder 
e-postrapporter, ineffektivt koordinerer 
turnussporing og presenterer ad-
hoc PowerPoint-presentasjoner for å 
oppsummere data i flere Excel-regneark 
hver uke eller enda oftere avhengig av 
forretningsenheten og avdelingen. Ved å 
presentere data på et samlet dashbord 
kan beslutningstakere (som øvre ledelse, 

rekruteringsteam, personalavdeling, sjefer 
og personalsjefer):

1)   Raskt oppdatere/fornye data for mest 
oppdatert innsikt – dette lar sjefer 
basere avgjørelser på de nyeste data 
i stedet for å vente på at ukentlig 
rapporter genereres og sendes til dem 
på e-post. Det er også en reduksjon i tid 
brukt på å lage rapporter, som gjør tid 
tilgjengelig for å analysere innsiktene –  
ved å automatisere datarydding og 
konsolidering gjennom Query Editor.

driftseffektivitet. Data som er hentet av en 
forhandler kan analyseres og flere typer 
rapporter og dashbord kan lages med det 
brukervennlige skrivebord- og nettbaserte 
grensesnittet. 

IBM har også muligheten til å kombinere 
Power BI med andre Microsoft Dynamics-
løsninger som AX, CRM og Azure for 
å hjelpe forhandlere håndtere inventar 
og ordresystem bedre for å gjøre CPG-
bedrifter yte bedre.

Teknologier som brukes

Disse dashbordene er utviklet med Power 
BI Desktop-versjonen og er originalt ment 
for flere formfaktorer og enheter, inkludert 
alle Windows 10 Surface-enheter via 
Power BI Gateway. Power BI Gateway lar 
løsningen koble til datakilder på området 
for konfidensielle data om ansatte.
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2)   Skreddersydde innsikter – Muligheten 
til å koble til hver flis og rapport 
innenfor Power BI-dashbordet gjør 
at hver leder kan nøyere undersøke 
metrikkene de var interessert i da 
det er på linje med deres rolle, 
uten å måtte lage flere rapporter 
eller lysbilder i en presentasjon for 
å se små variasjoner av samme 
metrikk. Dette gjør det også mulig å 
eksportere detaljene slik at løsninger 
kan brukes umiddelbart.

3)   Konsekvent rapportering – muligheten 
til å filtrere holistisk på tvers av et 
dashbord lar de ulike avdelingslederne 
i selskapet bruke de samme 
dashbordene som deres egne ledere 
brukte for konsekvent sammenligning 
av metrikk.


