
“Met Jet Reports stellen we vier keer zo 
snel rapportages op” 

– Mike Ball, J.R. Simplot

Heb overal toegang tot de rapporten met Jet Hub.

Analyseer de cijfers tot in detail direct vanuit Excel.

Flexibele financiële en operationele rapportages 
in Excel en op het web
 
Alle operationele informatie die u nodig heeft, verzamelt u eenvoudig met Jet Reports, in elk format dat u wenst. Elk 
rapport precies zoals u het wilt, waar u ook bent. Van uitgebreide operationele rapporten tot nauwkeurige financiële 
overzichten. Exporteren, kopiëren en plakken, en programmeren zijn daarbij niet langer nodig. 

De financiële rapportageoplossingen van insightsoftware zijn eenvoudig te installeren, gemakke-
lijk te gebruiken en leveren eenduidige, betrouwbare resultaten. Standaard integratie met meer 
dan 130 ERP’s en EPM’s versnelt financiële en operationele rapportageprocessen, waardoor u 

meer tijd heeft voor analyse.

Ga naar insightsoftware.com voor meer informatie.

Vermijd fouten
● Haal alle gegevens direct naar Excel.
● Neem afscheid van handmatige exports, kopiëren 
 en plakken.
● Start direct met het maken van rapportages.

Heb de antwoorden bij de hand 
● Analyseer de cijfers tot in detail direct vanuit Excel.
● Heb overal toegang tot de rapporten met Jet Hub.

Profiteer van rapportage upgrades
● Neem uw rapporten mee bij ERP-upgrades.
● Ga automatisch over op een volgende versie van 
 Dynamics.

Bespaar tijd en kosten
● Wees niet langer afhankelijk van technisch specialisten 
 en code. 
● Laat rapporten naadloos bijwerken met ERP-upgrades.

Bereken cijfers nooit meer een tweede keer
● Maak gebruik van het samenwerkings- en 
 publicatieplatform.
● Vertrouw erop dat u de juiste gegevens en het juiste 
 bestand hebt. 

Ga meteen aan de slag
● specifiek ontwikkeld voor Microsoft Dynamics
● uitgebreide rapportage sets die u direct kunt gebruiken
● eenvoudig te downloaden en installeren

Voor u ontwikkeld
● Microsoft Dynamics NAV
● Microsoft Dynamics 365 Business Central
● Microsoft Dynamics GP
● Microsoft Dynamics AX
● Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

https://insightsoftware.com/nl/

