FINANCE

BUDGETING & PLANNING

«Θέλω να μειωθεί η
προθεσμία υποβολής του
προϋπολογισμού μου
σύμφωνα με τη στρατηγική
της εταιρείας»

Talentia Budgeting & Planning
Αποκτήστε την απόδοση του μέλλοντος σήμερα
Σχεδιάσμος όλων των εργαλείων διαχείρισης
Πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων
Αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο

Έχετε ερωτήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας

info.gr@talentia-software.com

talentia-software.gr
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Talentia Budgeting & Planning
To Talentia Budgeting & Planning καλύπτει όλα τα βασικά στάδια της διαδικασίας από τη συλλογή μέχρι
την αυτοματοποίηση των προβλέψεων συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης του προϋπολογισμού
και της ανάκτησης πληροφοριών που επιτρέπουν μια λεπτομερή ανάλυση της απόδοσης.

Βελτιωμένη δυνατότητα προσομοιώσεων Μία συνεργατική διαδικασία
και αναλύσεων
Το Talentia Budgeting & Planning
Ο υπολογισμός αποτελεσμάτων από εναλακτικά
«what-if» σενάρια παρέχει ευελιξία στη δημιουργία
στρατηγικών σεναρίων, στη σύγκριση και την αξιολόγηση
τους βάσει των παραγόντων, των συνθηκών και των
ποσοστών. Οι λειτουργίες μοντελοποίσης και το breakback σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε τις πληροφορίες
σας γρήγορα, να αποκτήσετε ευελιξία, να αλλάξετε τις
βασικές επιχειρηματικές αρχές και τη λογική σας.

Βασικά Χαρακτηριστικά
• Πολλαπλοί δείκτες, πολυδιάστατες αναλύσεις,
πολλαπλοί κύκλοι, πολλαπλές εταιρείες, πολλαπλά
νομίσματα, πολλαπλές οργανωτικές δομές

σας είναι μία
δομημένη συνεργατική λύση που επιτρέπει τον ορισμό
λειτουργικοτήτων και πρόσβασης ανά χρήστη για
κάθε επιχειρησιακή διαδικασία. Το Τalentia Budgeting
& Planning συλλέγει μια σειρά δεδομένων από τους
Οικονομικούς Διευθυντές (σε πολλαπλές τοποθεσίες και
τμήματα).

Η συμπλήρωση των φακέλων μπορεί να προσαρμοστεί
χρησιμοποιώντας τίτλους του προϋπολογισμού (μισθοί
και ημερομίσθια, γενικά έξοδα, προβλέψεις πωλήσεων)
Οι λειτουργικότητες των ροών εργασίας βοηθούν στην
επίσπευση της υποβολής του προϋπολογισμού και στην
παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του.

• Εργασιακό περιβάλλον με χρήση του MS Excel
• Λειτουργίες μοντελοποίησης και παραμετροποίησης των
υπολογισμών

• Άμεση συγκρότηση του προϋπολογισμού
• Διαδικασία ελέγχου σε όλα τα στάδια

Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο
Συλλέξετε αυτόματα όλα τα χρηματοοικονομικά και μη

στοιχεία που απαιτούνται για την παραγωγή συγκριτικών
οικονομικών καταστάσεων. Από την άποψη της ανάλυσης,

οι χρήστες σας θα έχουν πρόσβαση σε ad-hoc αναλύσεις,
να παράγουν αυτόματα σημειώσεις διαχείρισης μέσω MS
Word και να προβάλλουν self-service δεδομένα.

Τα οφέλη σας
Μετατροπή συνεργασίας σε σύμπραξη
Ευθυγράμμιση προϋπολογισμού με τους στόχους της εταιρείας
Ένα αξιόπιστο μέτρο της απόδοσης της εταιρείας σας

