
Samlet viden - lige ved hånden 
Hvor tit har du ikke oplevet, at 
mappen med de seneste analyser 
er væk? Lånt ud, men til hvem? 
Eller at en kollega har lavet en flot 
og dybdegående rapport på 
baggrund af den næstsidste 
kundeanalyse? Alt det kan blive 
fortid med TNSInfo, der sikrer dig 
online adgang til alle dine 
analyseresultater - uanset hvor du 
er   

 
 
Skræddersyet portal  
TNSInfo er TNS Gallups online informations-, analyse- og rapporteringsredskab, som via 
en portal giver virksomhederne adgang til alle deres data, analyser, rapporter, 
korrespondance mv. i elektronisk format.  
 
Portalen er udviklet af TNS gruppen, som er ledende på verdensmarkedet indenfor 
markedsinformation.  
 
Hver kunde får sin egen webside, hvor al relevant information fra TNS Gallup samles. 
Indholdet og opbygningen af portalen kan udarbejdes i samarbejde mellem virksomheden 
og TNS Gallup.  
 
Al viden på ét sted  
- Portalen giver brugerne mulighed for at lagre og organisere alle deres 
marketinginformationer og analyser på ét sted, som er tilgængeligt, uanset hvor du er, 
fortæller underdirektør Martin Hoffmann, TNS Gallup.  
 
- TNSInfo sikrer opdateret information, giver varsling om nye materialer og giver mulighed 
for differentieret adgang. Med andre ord leverer TNSInfo den rigtige information til den 
rigtige person på det rigtige tidspunkt på det rigtigt sted, forklarer han.  
 
- Dermed kan TNSInfo understøtte virksomhedernes behov for at omsætte 
markedsinformationen til viden, de kan handle på.  
 
Strøm på analyserne  
Nesa a/s var en af de første danske virksomheder, der valgte at benytte TNSInfo.  
 
- Vi ønskede at gøre vores mange markedsanalyser og data mere tilgængelige i 
organisationen og få et samlet overblik over de forskellige datakilder på tværs af 
afdelingerne, fortæller segmentansvarlig Marlene Vium, Nesa.  
 



Opdateret overblik  
- Med TNSInfo har alle fuldt overblik over de seneste udgaver af rapporter og data. 
Samtidigt har de nem og direkte adgang til relevante materialer indenfor deres område, og 
det i et format, hvor de vel at mærke kan arbejde videre med materialerne, når de skal 
lave beregninger, grafer og præsentationer. Det sparer virkelig tid, siger Marlene Vium.  
 
Slut med ringbindene  
- Og så er det slut med at bruge ressourcer på at være "internt postbud" og rundsende 
stakkevis af ringbind. - Dem har vi iøvrigt slet ikke plads til mere i vores store åbne 
kontorer. Så TNSInfo gør også det hele lidt kønnere, griner hun.  
 
 
Kontaktinformation  
Hvis du ønsker yderligere information om TNSInfo, er du velkommen til at kontakte 
underdirektør Martin Hoffmann tlf. 3927 2727.  

 


