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Industriordre
REP – ordre - EDI ordre

• Kan brukes på skaffevarer, lokale aktiviteter og spesialiteter (kampanje på ikke normalt lagerførte varer – dvs limited editions, display etc. )

• Skal ikke brukes til å fylle butikk

• Skal ikke brukes til å selge inn på kampanje
• Alle sentralt avtalte aktiviteter skal ivaretas av portal

• Hjelp heller butikk å vurdere behov i kampanjeportal

• Minimum 14 dagers ledetid

• Avrop bestiller fra leverandør

• Plasser ordre på akutell leveringsdag for aktuell vare (TØRR / FRYS / KJØL) 

• Varer sendes til butikk på avtalt dato (ordinær kjøreplan)

• NB dersom forsinket inn rester ordre

• NB kampanje ordre har prioritet foran Rep ordre

• Skal være avtalt med butikksjef / avtale part i butikk

• Butikk kan få oversikt over REP ordre i Coop portal

• Navn på butikk sjef / avtalepart i butikk skal være i EDI filen eller kunne fremskaffes på forespørsel fra Coop

• Følges ikke retningslinjene, og ved gjentatte feil / misbruk vil leverandør miste rett til å benytte EDI / REP Ordre
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Kjederegisteret
AKTØRER

EPD
PRODUKTER

Increase Insight
TradeFacts

Increase
MANAGER & SALES

Salgsdatabasen
SALG TIL BUTIKK

& POS

Interne kilder
Eget datavarehus

ERP
CRM
PIM
++

Eksterne kilder
Mange løsninger

gir Power BI 
tilgang.

Power BI



Hva er Power BI?
Et «do it yourself «verktøy fra Microsoft for å lage dashboards og KPI’er

Lett å lære
Sømløst integrert med Office 365
Enkelt å publisere dashboards/rapporter
Mulighet for automatiske oppdateringer
Kan hente data fra mange kilder

Excel
CSV-filer
Databaser og andre lagringstjenester
SharePoint
Onlinetjenester

Mange løsninger har allerede laget tilganger til sine data
Tradesolution
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Power BI desktop

Lag dashboards og rapporter og del i din organisasjon
Hent data fra en eller flere kilder
Sett sammen dataene slik du ønsker
Velge grafikk blant en rekke ferdiglagde muligheter



Power BI dashboard

Se ferdige rapporter og dashboards som er delt med deg eller ditt team
Deling innad i organisasjonen
Visning på infotavler



Hva koster dette?
Krever Power BI Pro lisens

Kjøpes direkte fra Microsoft
Gjelder alle som skal lage eller se på rapporter

10$ pr måned pr bruker

Krever Increase Power BI Connector lisens
NOK 900,- pr måned pr firma

Støtte
Spør oss om hjelp til å lage dine spesialtilpassede dashbords!



Increase Suite
Videre utvikling



Plan Q1 & Q2

Oppdrag
For selskaper 

som tilbyr 
salgstjenester

Tilpasninger
Levering av 

spesial-
tilpasninger

Increase 
API

Standard 
funksjoner for 
all integrasjon/ 
data inn & ut 
av løsningen.

Konsern v1
For selskaper 
som har flere 

salgsapparater

Insight
16. mars

Mix/display.
Kampanjer.
Power BI.

Komplett 
onboarding
Alle ARAwin 
kunder på 
Increase



Vi ønsker dine innspill til videre utvikling av Increase
SVAR PÅ UNDERSØKELSEN

Spesial 
integrasjoner

Lønn.
Kjøring.

Planogram.

POS i Sales
KPI’er.

Akkumulerte 
rapporter.

Flere 
dashboards

KPI’er for: 
Konsern. 

Salgsadm.
Selger.

Chat & 
varslinger
Forbedret 

samhandling. 
Info om 

hendelser.

Stabilisering,
ytelse & 

funksjons-
forbedringer

Sales.
Management.

Smart Sales
Hva gir mest 

effekt hos 
kunde?

Årsbudsjett 
& prognoser

Kjeder. 
Produkter.

Selgere.

Distrikter. 
Besøksplaner.

Optimalisering
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