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INFOTOPICS INTRODUCEERT MET TROTS DE TABLEAU PDF SCHEDULER

Wil jij ook graag je stuurinformatie vanuit Tableau super simpel en snel kunnen delen en bespreken met je collega’s?
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De Scheduler maakt het mogelijk dat je vanuit je browser vanaf willekeurige werkplek 
op gezette tijden een PDF per email kunt laten versturen van jouw dashboards. Het 
maakt niet uit of de ontvanger van je PDF rapport binnen of buiten je organisatie werkt, 
of deze als user bekend is op de Tableau Server en welke voorkennis deze persoon 
hee� .

Met een eenmalige instelling van de server, een via je browser in te stellen mailing list 
en fl exibel verzendschema kun je zonder ICT kennis binnen 5 minuten jouw dashboards 
via email delen. Inclusief de vooraf door jou ingestelde fi lters (tijd, organisatie, of 
andere dimensies).

De Tableau Server PDF scheduler wordt in abonnementsvorm aangeboden. Geduren-
de de looptijd van het abonnement kunnen nieuwe versies en upgrades gratis worden 
gedownload.

ABONNEMENTSPRIJS €3600 PER JAAR

De Tableau Server PDF Scheduler is inmiddels succesvol geïnstalleerd bij diverse klant-
en van Infotopics. Installatie vraagt gemiddeld een halve dag installatie- en instruc-
tie-werkzaamheden van een Infotopics consultant. 

Wees er snel bij en neem contact met ons op via salesdesk@infotopics.nl of per tele-
foon op 088-8225328.

FEATURES
 � Combineer dashboards uit één of meer 

werkboeken tot één PDF rapportage

 � Gebruik de zelfde databronnen voor je 
hele informatievoorziening

 � Breng informatie naar gebruikers-
groepen die het niet kunnen halen

 � Eenvoudig in gebruik voor Business 
User, geen technische kennis nodig

 � Geen voorkennis nodig voor de 
ontvanger, direct aan de slag

 � Filter per ontvanger per dashboard 
binnen en buiten de organisatie

 � Helpt bij creëren draagvlak en onders-
teunt implementatie

 � Geen investering in hardware of ICT 
opleidingen


