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Enklare, personligare, snabbare och ännu mer flexibelt

Mercur Business Control 6 är den senaste versionen av Mercurs system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd.
Systemet innehåller marknadsledande funktionalitet inom planering, rapportering och analys vilken nu kom-
pletterats med ny, vidareutvecklad och förbättrad funktionalitet inom en rad områden.

Ny och förbättrad startsida
Den största förändringen av startsidan i Mercur Busi-
ness Control 6 är att den nu kan innehålla rapporter
med tabeller och diagram. Dessa rapporter kan vara
individuella för olika användare beroende på behörig-
het och informationsbehov. Användare kan därför
uppmärksammas på viktiga nyckeltal eller avvikelser
direkt när de startat Mercur Business Control. 
Som ansvarig chef kan man även se aktuell status från
arbetsprocesskontrollen för sina medarbetare.

Spontanrapporter
Spontanrapporter ger alla användare möjlighet att skapa
egna analyser för att tillgodose det personliga informa-
tionsbehovet. Till skillnad från standardrapporter som
byggs centralt av en rapportkonstruktör så kan spontan-
rapporter normalt byggas av samtliga användare. 

Användare får stöd av en guide som stegvis hjälper
användaren att skapa rapporten utan förkunskaper i
rapportkonstruktion. Skapade spontanrapporter och
andra användarinställningar sparas numera automa-
tiskt på servern så att man alltid får tillgång till samma
miljö oavsett vilken dator man loggar in ifrån.
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Enklare rapport- och mallkonstruktion
I Mercur Business Control 6 införs ny funktionalitet
för redigering av rapporter och blanketter direkt i 
layouten. Vid redigering kan användaren ändra for-
mat, beräkningar och selekteringar via ett dialogstyrt
användargränssnitt, vilket medför en avsevärd förenk-
ling av underhållet av rapporter och blanketter så att
det även kan utföras av användare med mer begränsad
kunskap i Mercur Business Control.

Förbättrat stöd för rapportdistribution
Med hjälp av den nya inbyggda rapportdistributören kan
systemadministratören e-posta filer med rapportpaket till
användarna. Detta kan också schemaläggas så att en viss
användare exempelvis den femte arbetsdagen i månaden
får en fil som innehåller en uppsättning av förra måna-
dens rapporter och diagram. På det här sättet kan man
enkelt förse användare med fördefinierade rapportpaket
utan att öka arbetsbelastningen för administratören.

Utvecklad funktionalitet i arbetsprocesskontrollen
Sedan tidigare har man kunnat följa användarnas ar-
bete med aktuell process med hjälp av arbetsprocess-
kontrollen. Nu blir det även möjligt att definiera
deadlines för respektive process samt koppla medde-
lande via e-post till de olika stegen i arbetsprocessen.

Autocalc
Med Autocalc erbjuder Mercur ett användarvänligt
verktyg som utför fram- och baklängesberäkningar vid
simuleringar och ”What if ”- analyser, ett oumbärligt
stöd för chefer, controllers och ansvariga på alla nivåer.

FAQ
– När finns Mercur Business Control 6 tillgängligt 

för uppgradering?
Systemet har implementerats hos nya kunder sedan
hösten 2008. De flesta befintliga kunder har redan valt
att uppgradera.

– Hur lång tid tar det att uppgradera?
Eftersom systemet bygger på den tidigare versionen 
går en uppgradering snabbt och enkelt. Kontakta
Mercur för en tidsuppskattning. Oftast kan upp-
graderingen göras på en eller ett fåtal dagar.

– Vad kostar det?
Kostnaden för att uppgradera består av konsulttiden
och uppgraderingslicenserna samt tillkommande 
underhållskostnad. Uppgraderingslicensen baseras på
antalet användare. Kontakta Mercur för en offert.

Låter det här intressant? Kontakta kundansvarig hos Mercur för mer information om uppgradering. 
Om du är ny kund kontakta oss på 08- 459 69 00 eller sales@mercur.se.

Den senaste versionen av Mercur Business Control innehåller en ny möjlighet att välja flera dimensionsposter för en och samma dimension i menyvalet när man
öppnar en rapport. En annan stor nyhet är en ”Jämför”-funktion som låter användaren jämföra ett valt värde i en rapport med andra, motsvarande värden som
inte fanns i rapporten från början.


