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Driftsekonomi
• Se faktiskt utfall varje dag och
förväntat resultat i morgon
• Lär ansvariga vad som påverkar
resultatet
• Styr mot uppsatta mål
• Controller

Analys
•
•
•
•

Utvärdera utfallet
Skapa egna analyser
Förstå samband
Se trender

AIR
•
•
•
•
•

Benchmark
Topplistor
Matris
Min stad
Dashboards

Planering och uppföljning är
ofta avgörande om ett företag
ska lyckas på lång sikt. Med
våra verktyg får du full koll på
varje timme, dag, vecka, månad,
säsong och år för alla delar
av verksamheten.
Caspeco Analys är integrerat med våra övriga moduler samt med marknadens
alla ledande kassasystem. Det innebär att vi varje dag kan visa dig hur det har
gått, med korrekta siffror.
Vi mäter de olika avdelningarna separat så att varje avdelning kan utvärdera
just sin del av verksamheten. Du kan därmed styra och utvärdera verksam
heten, på rätt nivå, efter uppsatta mål, prognoser, budget eller föregående år.

Jämför, mät och utvärdera
Caspeco AIR är vår webbaserade analysplattform med ett antal färdiga
analysverktyg för dig att sätta tänderna i. Du kan använda Benchmark för att
jämföra dig med såväl konkurrenter som med föregående år. Topplistor och
Bostonmatris hjälper dig se över produktmixen och börja sälja ”rätt” produkter.
Min Stad är ett verktyg som visar hur det går för lokala konkurrenter dag för
dag. Sist men inte minst har vi Dashboards där du själv kan bestämma vad du
vill se och mäta, och hur du vill se det. Välj mellan grafer och tabeller. Du kan
vrida och vända på data och skapa i princip vilka analyser du vill. Om det
saknas data i systemet kan vi importera dessa till analysplattformen så att alla
analyser finns på ett och samma ställe. Du får alltså resultatet av alla delar av
verksamheten i realtid, direkt från telefonen eller surfplattan.

Nå dina mål
Caspeco Controller hjälper dig med analyser och stöttar dig i den långvariga
processen att driva driftsekonomin mot uppsatta mål. Du får koll på nyckel
talen, och verktyget varnar tidigt för negativa trender. Som en bra controller
helt enkelt.
Läs mer på caspeco.se
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