
Hver en øre tæller i hardware- og elektronikbranchen. 
På trods af papirtynde indtjeningsmarginer er det 
stadig muligt at drive en forretning, hvor stor volumen, 
skarpe priser og lynhurtig levering tilsammen skaber 
så stor værdi for kunden, at det også sætter sig spor på 
bundlinjen. Det er Proshop beviset på. Hemmeligheden 
er præcis navigation. Opskriften er automatiserede 
arbejdsprocesser.

At navigere ud fra forældede kort, er besværligt og risikabelt. 
Man kender måske retningen og ved, hvor man vil hen, men ofte 
kan man først alt for sent se, om man er på rette spor eller på 
vildspor. Derfor følte Proshop et påtrængende behov for effektivt 
værktøj til dataanalyse.

”Før tog vi flere beslutninger baserede på mavefornemmelser 
og måtte bero på simple manuelle standardudtræk. Nu kan vi se 
hele det aktuelle billede og alle detaljerne, og vi har fået et fælles 
afsæt at snakke og handle prompte ud fra. Det øger kvaliteten i 
beslutningen og er med til at bevidstgøre nøglepersonerne i vores 
salgs- og indkøbsafdeling om, hvordan verden ser ud her og nu. I 
den her branche har man ikke råd til at være tre uger bagud", 

forklarer Proshops CEO Morten Duch, der hver morgen åbner 
løsningen fra TimeXtender for at se og vurdere data og tal fra det 
forløbne døgn. 

Leverandører helt oppe på dupperne
Computere, juicepressere, barbermaskiner, robotstøvsugere og 
riskogere. Proshop sælger 120.000 forskellige varer i sin webshop, 
og de sælges til kunder i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. 
Prissætningen er automatiseret med en fastsat minimumsavance 
for hver varegruppe.

”Nu opdager vi det lynhurtigt, hvis salget falder i en given 
varegruppe eller hvis indtjeningen er under pres, og så kan vi 
lynhurtigt reagere på det. Det kunne vi ikke gøre systematisk, 
før vi fik den automatiserede BI-løsning fra TimeXtender”, 
konkluderer Morten Duch.  

Proshop har flere hundredetusinde erhvervskunder. Hertil kommer 
Happii og Merlin, der er målrettet privatkundesegmentet. Også 
i salgs- og indkøbsafdelingen hos Proshop har TimeXtender 
foranlediget forandringer.

”Sælger og indkøberne har fået et fælles afsæt at tale ud fra. 
Eksempelvis kan vi pinpointe, når udvalgte betydende, større 
kunder skifter indkøbsmønster. Så ringer vi til dem og undersøger, 
hvad der sker,” konstaterer Morten Duch.

Overblikket giver afsæt for optimering og vækst
Leveringstid er et særdeles væsentligt konkurrenceparameter på 
det internationale marked, Proshop opererer på. Plukningen af 
mindre varer sker med en meget stor robot, og medarbejderne 
arbejder på højtryk for at nå de stramme deadlines. Mange 
bestillinger leveres nemlig samme dag i udvalgte områder eller 
fra dag til dag. Derfor vil Proshop trække deres lagerdata ind i 
TimeXtender for også at kunne opdage trends i den indgående del 
af vareflowet.

”Kunderne er per definition utålmodige. De bruger ofte 1-2 
måneder på at undersøge og overveje, hvilket produkt og hvilken 
model de skal have. Men når de så først har taget en beslutning, 
så er det simpelthen sådan, at de mentalt ikke ønsker at vente 
på at få det leveret. Om varen kan leveres i dag eller i morgen 
eller om de selv kan afhente den samme dag spiller således 
en rolle for hvilken webshop, der får ordren. Derfor optimerer 
og automatiserer vi alt, hvad der overhovedet er muligt. Også 
på det helt lavpraktiske plan som at kode en genvej, så vores 
medarbejdere med en tastekombination sparer flere klik”, 
forklarer Morten Duch. 

Real-time tal styrker overblikket 
og stimulerer sælgerne

“…vi kan pinpointe, når større 
kunder skifter indkøbsmønster."

Morten Duch, CEO, Proshop



Lokal udlevering styrker markedsandel

Proshop har for nylig etableret et udleveringssted i København, 
netop fordi tallene i TimeXtender viser, at geografien selv i et 
lille land som Danmark vitterlig gør en forskel i salgsvolumen. 
Lokal udlevering styrker markedsandelen i en vis radius omkring 
udleveringsstedet. 

”Her bruger vi TimeXtender til at følge til at følge nøje med i, om 
investeringerne i markedsføringen af vores nye udleveringssted i 
København faktisk giver den ønskede effekt”, fortæller Proshops 
CEO.

Samtidig er Proshop netop gået i gang med at indtage det tyske 
marked, og her bruger Proshop værktøjerne fra TimeXtender til 
at sammenligne salgsmønstre i landene og reagere hurtigt på 
udsving. 

”Vi analyserer udviklingstendenser og undersøger eksempelvis de 
loyale kunders adfærd for at lære af disse. På den måde kan vi 
overføre gode erfaringer fra et marked til et andet samt tilpasse 
os de forskelle, der er mellem, markederne, erfarer Morten Duch.

Men også koncernledelsen og bestyrelsen for Proshop mærker 
en effekt af TimeXtender. Månedsrapporteringen kan nu hurtigt 
genereres og med en større detaljerigdom.

Økonomiafdelingen har nu selv kontrollen 
Før Proshop fik TimeXtender boksede økonomiafdelingen med en 
SQL-database med støt stigende mængder af nyttige data. Men 
det var for dyrt og for langsomt at arbejde med.

”Vi spenderede dyre konsulenttimer på at hente oplysninger fra 
systemet. Nu henter TimeXtenders løsning automatisk alle data 
fra SQL Serveren til et data warehouse, hvorfra Excel henter alle 
data. Det er hurtigt og nemt”, smiler Morten Duch.

Og Proshop sparer ikke kun konsulenter. 
”Uden løsningen fra TimeXtender ville jeg også skulle ansætte 
flere medarbejdere i økonomiafdelingen, og alligevel ville det  
være umuligt manuelt at skabe det real-time overblik over 
bevægelserne og tendenserne i vores forretning. Havde vi ikke  
 
 

TimeXtenders løsninger, så ville der simpelthen være tal, vi ikke 
kunne se. 

”Vores egen programmør er blevet uddannet af TimeXtender, så 
vi selv kan lave tilpasninger og særudtræk. Det betyder meget 
for os, at vi har kontrollen over det her værktøj, for det er meget 
nemmere og hurtigere at kunne gøre det internt. I det hele taget 
virker TimeXtender meget professionelle til business intelligence 
og data warehouse automation, slutter Morten Duch, CEO i 
Proshop. 

Om TimeXtender
Byg bro mellem forretningen og IT vha. 
Discovery Hub® fra TimeXtender – en avanceret 
end-to-end løsning. Til forskel fra andre 
fremgangsmåder – som er afhængige af flere 
værktøjer og leverandører til f.eks. scripting, 
dataforberedelse og datablanding – er Discovery 
Hub® en integreret platform, som giver alle 
fordelene ved at få alt i ét system. Discovery 
Hub® fra TimeXtender udnytter styrken ved 
automatisering og gør det let at få adgang til, 
modellere og styre data. Med 2.600 kunder i 60 
lande er TimeXtender verdens førende leverandør 
af Data Warehouse Automation til Microsoft®  
SQL Server®.

PROSHOP


