




På stort set alle kontorer rundt om i verden, er der altid mindst én person, der har Excel
som sit yndlingsprogram.

Det er selvfølgelig ikke noget problem i sig selv - der er ikke noget galt med et godt
regneark, især ikke når det bliver brugt til dét der er meningen med det, men de mange
hjemmelavede regnearkssystemer kan blive en hæmsko, når virksomheden vokser, og
regnearkene ikke kan følge med. Så husk på de gamle ord: Kærlighed gør blind! 

Nogle virksomheder har allerede implementeret forskellige alternative løsninger. 
Men for langt de fleste, er det næsten uundgåeligt, at der et eller andet sted i virksomheden
opbevares vigtige oplysninger i et Excel-ark, eller at "man lige laver et system i et
regneark". For 'sådan er det altid blevet gjort'.

Den triste sandhed er bare, at den betingelsesløse kærlighed i forholdet til Excel ofte har
udviklet sig i en ret usund retning... At blive ved med at bruge det samme stykke software
til at håndtere alt, fordi det er 'komfortabelt', eller fordi det er 'sådan vi gør', er en risikabel
og potentielt dyr tankegang. 

Bundlinjen er, at efterhånden som virksomheden vokser... gør normale regneark det ikke.
Excel skalerer bare ikke godt. Og med tiden er der stor risko for, at det bliver et generelt
problem for jer.

Lad os derfor se på fem grunde til, hvorfor du bør slå op med Excel og overveje en moderne
cloud-database i stedet.

Først og fremmest
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Lars Varming
Sealand Europe

Transformio-applikationen samlede trådene for os, og jeg

kan med 100% sikkerhed sige, at vores hverdag er blevet

nemmere og mere effektiv takket være Transformios input

og platform

''
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#2 Søgninger

Simple søgninger i Excel kan i et vist omfang være nyttige. Men mere avancerede
søgninger har en tendens til at være begrænsede. 

Filtrering med avancerede kriterier er en dårlig erstatning for en øjeblikkelig forespørgsel
og et resultatbaseret system. Og i store regneark ser vi vores andet skaleringsproblem
komme i spil: Hastighed. Jo større regnearket er, jo langsommere er søgeresultaterne.
Databaser har derimod lynhurtige søgefunktioner. 

Forudsat den samme mængde data, der skal gennemses, kommer en databaseforespørgsel
fire eller fem gange hurtigere tilbage i de fleste tilfælde. Og resultaterne af søgningerne, der
kan udføres, er forbløffende præcise. Ikke alene kan en enkelt søgning give resultater med
knivskarp nøjagtighed, men søgekriterierne inkluderer eksempelvis også meta-
information.

For eksempel kan du ikke kun søge i databasen efter et bestemt sæt eller række af ord,
men du kan eksempelvis også søge på, hvem der har tilføjet eller modificeret data. Eller
hvilken gruppe i virksomheden, de tilhører. Søgeresultaterne kan også begrænses til data,
der er blevet tilføjet i et bestemt tidsrum. 

Forestil dig, hvor nyttige hurtigere søgninger og metasøgninger er midt i en revision, eller
når du har brug for information i et møde. Dette er et område, hvor Excel ikke når
databasesystemet til sokkeholderne. Og så kan du endda finde det hele fra din telefon.





#1 Adgangskontrol

Excels adgangskontrol lader meget tilbage at ønske. 

At have valget mellem generel adgangskodebeskyttelse og Windows-domænetilladelser
giver ikke ligefrem dokumentejeren meget kontrol. Og når der er snesevis af mennesker
eller grupper, der alle ønsker forskellige niveauer af adgang til et regneark, bliver det
nærmest en pine at forsøge at håndtere. 

Dette er endnu ét af de mange skaleringsproblemer, som du vil opleve med Excel i jeres
voksende virksomhed. Men et skifte til en database åbner op for mange flere døre. 

Databasetilladelser kan tage højde for, hvem der kan yde bestemte bidrag til eksisterende
data, og endda forstå, hvordan man håndterer modstridende anmodninger fra forskellige
niveauer i autorisationshierarkiet. Med andre ord kan flere personer bidrage til jeres data
uden at træde hinanden over tæerne. 

Dette niveau af adgangskontrol giver også brugerne mulighed for at have deres egne
tilpassede rapporter og visning af data, selv når de ser på fælles data. Vi har alle forskellige
øjne - det skal jeres it understøtte. Så Henning og Karen kan få præsenteret data, på den
måde der giver dem værdi.

 De rå data forbliver den centraliserede sandhed, og alle kan trække på dem og se på dem
på en måde, der hjælper dem i netop deres rolle og funktion.
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#3 Datakilder

For at tilføje nye oplysninger i dit regneark, skal du enten indtaste dem manuelt, importere
og flette de nye data, eller bruge en form for makro eller automatisering til at skubbe dem
gennem den normale Excel-brugergrænseflade. 

Disse typer inputkilder kan være langsomme og upålidelige. Clouddatabasen derimod
bruger det, der kaldes et Application Programming Interface (API) til at importere data fra
alle kilder, der understøtter API (og det gør stort set al moderne software). 

Simpelt sagt, betyder det, at med de rigtige tilladelser på plads, kan indholdet opdateres via
et utal af kilder på samme tid. Databasen bliver altså det levende regneark, hvor hændelser
i realtid og dataopdateringer beriger indholdet. 

Eksempelvis vil der hver gang, der en transaktion i jeres økonomisystem, automatisk blive
opdateret en post i databasen. Og det vil tilsvarende automatisk opdatere resultaterne af
hver formel, fremskrivning eller beregning baseret på disse oplysninger. 

Der er aldrig behov for at arbejde med et 'snapshot', opdatere eller rette information. 
Databasen vil - med andre ord - altid at afspejle virkeligheden her og nu.
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At sørge for, at alle indtaster data i et Excel-regneark på samme måde, er en af de mest
kedelige og frustrerende ting i verden. Indtastning af data i en forkert syntaks kan give et
forkert resultat af en formel, få søgninger til at blive unøjagtige og fordoble
arbejdsindsatsen i forhold til, hvad der burde være simple dataindtastningsopgaver. 

Dette er endnu en skalerings-udfordring i Excel: Ikke at kunne tage højde for for de
individuelle inputvaner hos et voksende antal bidragsydere. 

Den udfordring lindres i databasernes verden af det vi kalder skematik. Et databaseskema
er et sæt formaliserede regler, en slags kodet plan, der definerer, hvordan databasens
overordnede struktur skal se ud. Det er en metode, der konstant validerer nye tabeller,
felter og poster for at sikre, at de opfylder en given standard. 

Kunne du forestille dig at have et intelligent stykke kode, der dobbelttjekker alt, hvad
nogen tilføjer?

#4 Datavalidering

Claus Menne
Direktør, Altansmeden

At have fået vores kalkulationer flyttet væk fra Excel, og over i

samme database, som vi modtager kundeforespørgsler i, har

været en lettelse. Dels går vores tilbudsgivning nu meget

hurtigere, men især er det vigtigt, at risikoen for fejl, eksempelvis

at en medarbejder utilsigtet kommer til at slette data, blevet

væsentligt reduceret.

''
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Undskyld Excel... det er ikke dig, det er mig. 

Jeg var ikke klar over, at jeg havde brug for 

at få mere ud af vores forhold. 

Jeg tænkte ikke på at forlade dig, før jeg fik

øjnene op for, at jeg fortjente bedre og blev

opmærksom på de muligheder der åbnede sig for

mig. 

Kære Excel, væres værdier stemmer desværre bare

ikke, så det må blive tak for nu. 

Men jeg håber stadig, at vi kan ses engang

imellem som venner.



#5 Automatisering

Den sidste grund er muligvis også den vigtigste. 

Vi taler det som virkeligt sparer jer for tid - nemlig automatiseringer.

Tænk over, hvor tit dit har regneark sendt information frem og tilbage mellem jeres
økonomisystem? Eller, hvor tit dit regneark har sendt en notifikation til en defineret
gruppe af mennesker, når en celles indhold bliver ændret?

For slet ikke at tale om, hvor tit dit regneark har hentet information fra et eksternt system
samt to andre regneark og konsolideret det i en email der først sendes når et sæt af
bestemte kriterier er opnået.

Vores bedste bud er aldrig.

Og det er essentielt der hvor i mister tid i dag - de mange, men små, manuelle tasteopgaver
og kopiering af data, som nok kun lige tager et par minutter stykket, men som hurtigt løber
op i halve og hele timer på daglig basis.

På linket herunder kan du læse mere om, hvordan containerrederiet Sealand Europe gjorde
noget ved dette tidsspilde:

LÆS MERE: SÅDAN SPAREDE SEALAND EUROPE 500 TIMER OM ÅRET
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Hos Transformio benytter vi Zoho
Creator som vores foretrukne
værktøj til at levere robuste og
sikre database-applikationer til
vores kunder.

Zoho Creator er lig med hurtig
udvikling, stærke integrations-
muligheder og datasikkerhed i
verdensklasse. 
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Hos Transformio tror vi på, at alle virksomheder er unikke, med arbejdsgange og
kompetencer der er helt særlige for jer.

Vi tror også på, at det er dræbende for produktiviten, at så mange virksomheder forsøger at
tilpasse deres særlige arbejdsgange til et stykke standardsoftware, der ikke understøtter de
reelle behov i har.

Derfor har vi specialiseret os i, at hjælpe små- og mellemstore virksomheder, med at slippe
væk fra Excelfælden og over i en onlinedatabase med alle de muligheder det giver for
optimering af processer, automatiseringer og eliminering af tidsspild (og penge).

Og med ny og moderne low-code software har det aldrig været nemmere (og billigere) -
især for mindre virksomheder - at erstatte manuelle opgaver med software, der klarer det
tunge arbejde for jer.

Så hvorfor ikke gøre det?

Alle virksomheder er unikke

Har du spørgsmål sidder vi klar på 92 455 444 eller hej@transformio.dk
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"Men er det ikke rasende dyrt,"
sidder du måske og tænker?

Ikke nødvendigvis, men prøv selv
vores prisberegner og få syn for
sagen:

PRØV VORES PRISBEREGNER
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Mathieu Demers
Avianor

Zoho Creator giver os stor fleksibilitet og forbedrer vores

effektivitet og engagementet mellem vores teams. Den

måde, Zoho Creator har påvirket vores virksomhed på, er

magisk.

''

Hos Transformio bygger vi jeres platform ved hjælp af ny og moderne low-code software.

Med brugen af low-code software, som eksempelvis Zoho Creator, skal den dybe tallerken
ikke genopfindes, hvilket vil sige, at vi langt hurtigere og langt billigere end løsninger
baseret på traditional softwareudvikling, kan skabe kraftfulde cloud-platforme med
automatiseringer, integrationer til eksisterende systemer eller datakilder og
analyseløsninger. 

Alt sammen med udgangspunkt i jeres virksomhed, jeres eksisterende arbejdsgange og
unikke behov. 

Low-code software
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