
eOverblik er dit digitale indblik
Slip excelarket, og få et digitalt indblik på flere niveauer 
med eOverblik. eOverblik opdateres automatisk hver må-
ned, så du kan se de vigtigste økonomiske resultater og 
produktionsnøgletal for din virksomhed – både for den 
enkelte måned og for år til dato. Du kan også følge udvik-
lingen i din likviditet og se fremstillingspriserne for alle 
dine produktionsgrene.

Strategiske målsætninger
eOverblikket er til dig, der vil have databaseret sparring 
med din rådgiver, så I sammen kan sikre den bedst mulige 
fremtid for din bedrift. Ud fra et overblik over dine opnåe-
de resultater kan du se fremad og lave en handlingsorien-
teret strategi ved at kombinere dine erfaringer med nøgle-
tallene for bedriften.

Intern benchmarking
I eOverblik har du ikke kun mulighed for at sammenholde 
dine tal. Du kan også gå i dybden – helt ned på kontoni-
veau og til de enkelte posteringer. Du kan kigge på tværs af 
dine produktionssteder og driftsgrene, så du kan tage den 
økonomiske puls på de enkelte dele af din virksomhed. Og 
så kan du benchmarke dine steder op mod hinanden. 

Produktion på skinner
Indsigt i og overblik over bedriftens økonomi er vigtigt for 
dig som beslutningstager. Ligeså vigtigt er det at vide, om 
din produktion kører på skinner, eller om der er behov for 
korrektioner. I eOverblikket finder du de mest relevante 
produktionsdata, som fortæller dig om aktuel status og 
om den fremtidige produktion. Data vedrørende foder-
forbrug, opnåede salgspriser, leverede kg. EKM eller antal 
solgte smågrise er eksempler på produktionsdata, der er 
inkluderet i eOverblikket. Og det samme gælder fremstil-
lingspriser på dine primære produkter – naturligvis tilpas-
set din bedrifts specifikke driftsgrene. 

eOverblik findes i to versioner
eOverblik er til dig med ét sted og ét CVR-nummer og
består af Overblik, hvor du får det samlede overblik, og
Detaljer, hvor du kan dykke ned i dine data.

eOverblik pro er til dig, der har flere produktionssteder og 
måske flere CVR-numre. Pro består af Overblik, Detaljer og 
Lokationer, hvor du kan opdele dine resultater på steder og 
produktionsgrene og gå i dybden med de enkelte steder.

eOverblik  
– din digitale ledelsesrapport

Med ét klik får du overblik over de økonomiske og  
produktionsmæssige resultater for hele din virksomhed. 

Til dig, der vil i gang med eOverblik
Vil du høre mere om eOverblik?  
Så kontakt din rådgiver, og bliv klogere 
på, om eOverblik er noget for dig. 

eOverblik er til dig, der vil:
• se din bedrifts performance på de vigtigste nøgletal indenfor produktion og økonomi
• have en overskuelig resultatopfølgning på månedsbasis eller kvartalsvis 
• kunne dykke ned i dine data – helt ned til det enkelte bilag 
• have et overblik over produktion og økonomi på tværs af steder og driftsgrene

Få overblik over mulighederne i eOverblik  ››

Køb dit 
 eOverblik i dag
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NIVEAU 1
 
Overblik  
Få overblik over din virksomhed.

NIVEAU 2

Fokusområder  
Sæt fokus på bestemte dele af din 
virksomhed. Få overblikket over en 
ejendom, et sted, en produktionsgren 
eller se udviklingen indenfor opnåede:

•  Salgspriser
•  Mængder
•  Fremstillingspriser

NIVEAU 4  

Bilag  
Gå et spadestik dybere, og se de enkelte poste-
ringer og bilag, der ligger bag de omkostninger, 
du har valgt at gå i dybden med.  

Ejendom Lokation Produktionsgren Måned

NIVEAU 3

Detaljer  
Gå i dybden med dine data indenfor de forskellige 
fokusområder. Har du f.eks. valgt at kigge på en 
enkelt lokation eller produktionsgren, kan du for 
dette område få vist nøgletal som: 

•  Bruttoudbytte 
•  Stykomkostninger
•  Kontante kapacitetsomkostninger 
•  Anden virksomhed
•  Finansiering i alt
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