
PCK Dashboard 
Introduksjon 
PCK Dashboard er en webside for samlet å gi oversikt over alle dine butikker, eller din ene butikk. Data sendes fra 

butikkene hvert tiende minutt, og websiden oppfriskes automatisk hvert minutt mens man står inne på den. 

Demo 
http://www.pckasse.no/dashboard?code=demo 

http:/www.pckasse.no/dashboard/numbers.aspx?code=demo 

Funksjoner 
Man kan legge inn budsjetter pr dag, pr butikk 

Grafer som kan vises (første demo link): 

• Omsetning mot rabatt, budsjett eller i fjor. 

• Antall ordre, ordrelinjer og enheter 

• Snitt salg, enheter eller linjer 

Tall som kan vises (andre demo link) 

• Omsetning for perioden mot samme periode i fjor 

• Perioden i år og perioden i fjor mot budsjett 

• Avanse i kr og % for perioden og for perioden i fjor 

• Snittsalg for perioden og for perioden i fjor 

• Antall ordre for perioden og for perioden i fjor 

Man kan definere datoutvalget selv eller benytte ferdige knapper for i dag, i går, denne uken, forrige uke, i år eller i 

fjor 

Tallene som det sammenlignes med gjelder fram til og med nåværende tidspunkt dersom knapper velges, for at man 

skal ha et fornuftig sammenligningsgrunnlag. 

Dashboardet kan vise tall for en kjede, eller for en lisens og alle lisenser koblet mot den. 

Navnet som vises for butikkene kan vise navn og/eller undernavn, samt at man kan fjerne en tekst fra navnene, slik 

som for eksempel «Hoppeland avd.» slik at man kun får fram avdelingsnavnene. 

Dette gjøres i oppsettet hos PCK, så si ifra til din forhandler dersom dette er ønskelig. 

Bruksanvisning 
For at nye salg skal komme opp til dashboardet må man huke av for dette i Pckasse under «Dashboard» på Diverse 

fanen i programinnstillinger. 

Under Rutiner i programinnstillinger finnes en knapp «Oppfrisk dashboard data» som sender opp tall for i fjor og i år. 

Dersom det er behov for det. 

Etter at dashboardet er opprettet så finner man det ved å benytte samme link som i demoene, men ved å bytte ut 

demo med koden man får av sin forhandler. 

For eksempel www.pckasse.no/dashboard?code=xyz123 

Redigering av budsjett gjøres med linken www.pckasse.no/dashboard/editbudget.aspx?code=x der x er koden man 

har mottatt. 

http://www.pckasse.no/dashboard?code=demo
http://www.pckasse.no/dashboard/numbers.aspx?code=demo
http://www.pckasse.no/dashboard/editbudget.aspx?code=x

