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Rozwiązania IT do controllingu operacyjnego i finansowego



    dostarcza nardzędzia IT do controllingu 
finansowego i operacyjnego, możliwe do wykorzystania 
w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, jak 
również stanowiących idealne uzupełnienie systemu 
raportowania. Integracja z systemami ERP, CRM oraz 
zewnętrznymi bazami danych pozwala na analizę 
zdarzeń gospodarczych w czasie rzeczywistym, 
dając tym samym możliwość dynamicznego reagowania 
na pojawiające się szanse lub zagrożenia biznesowe. 

Business Intelligence w organizacji



Cash management 

Analiza sprzedaży Analiza rentowności

Nasze rozwiązania oparte o 

Oferuje rozwiązania umożliwiające zarządzanie pozycją gotówkową przedsiębiorstwa. Na pod-
stawie prognozy cash flow identyfikowana jest nadpłynność lub deficyty gotówkowe, ich 
poziom, miejsce występowania oraz długość trwania. Wczesna identyfikacja pozwala na podję-
cie wyprzedzających działań ograniczających ryzyko utraty płynności gotówkowej lub, w sytu-
acji wystąpienia nadpłynności, stworzenia warunków do optymalnego wykorzystania nadwyżek. 
Moduł ten wspiera zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie. 

                  oferuje rozwiązania do wielo-
wymiarowej analizy sprzedaży produktów 
lub usług umożliwiające szczegółową, 
wieloprzekrojową analizę klientów, cen, 
usług, produktów, wolumenów w wybranych 
okresach i lokalizacjach. 

Raporty dotyczące rentowności przekazują 
szczegółowe informacje o kosztach, przycho-
dach i osiągniętej marży. Menedżerowie 
otrzymują narzędzie do szerokiej analizy 
osiąganych wyników, z możliwością oceny 
efektywności przedsiębiorstwa na poziomie 
segmentów, produktów lub klientów. Precyzyjna 
analiza rentowności wskazuje, które obszary 
należy wzmacniać, a które ograniczać.



System premiowania pracowników

Prognozowanie z analizą scenariuszy Analiza wrażliwości

KPI management Planowanie i monitoring dokonań

Dzieki           możliwe jest monitorowanie 
dokonań uczestników pracowniczych programów 
premiowych. System zbiera dane o realizacji 
celówi automatycznie przelicza je na wysokości 
przemii przypadającą na poszczególnych 
pracowników objętych programem.

Umożliwia prognozowanie przyszłych wyników przed-
siębiorstwa w założonych scenariuszach. Przedmiotem 
prognozy mogą być dowolnie zdefiniowane zmienne, 
takie jak: wartość sprzedaży, poziom cen rynkowych 
surowców, wielkość popytu. System pozwala na analizę 
wpływu wielu czynników ryzyka równocześnie. Każdy 
scenariusz ma określone prawdopodobieństwo 
wystąpienia, które łącznie pozwana na wyznaczenie 
oczewikanego wyniku. 

Podczas gdy analiza scenariuszy przedstawia 
różne konteksty realizacji prognozym analiza 
wrażliwości bada jak bardzo zmiana wartości 
danego paramentru wpływa na wynik. Pozwala 
ona na stworzenie macierzy ryzyka, która prezen-
tuje wyniki skalkulowane w oparciu o zakładaną 
zmianę danego parametru, przykładowo wielkoś-
ci popytu na wysokość ceny. 

System daje możliwość równoległego pozyskiwania 
danych z wielu źródeł wpływających na poziom 
kluczowych mierników dokonań [KPIs], automaty-
cznie je przetwarza, dając obraz bieżącej sytuacji 
przedsiębiorstwa.

Zestawienie poziomu wykonania z założonymi 
planami daje w rezultacie obraz faktycznej 
realizacji celów organizacyjnych. 
umożliwia szczegółową analizę odchyleń wykonań 
od prognozy i pomaga w identyfikacji ich przy-
czyn. Narzędzie to jest idealne do zarządzania 
realizacją planów operacyjnych. 



Chcesz maksymalizować przychody czy zyski? Który segment Twojego biznesu jest nierentowny, a który 
przynosi największe dochody? Sprzedaż którego produktu jest najmniej opłacalna, a którego najbardziej? 
Z obsługą którego klienta wiążą się najwyższe koszty? 

Jeśli zadajesz sobie podobne pytania, MAGnifier jest rozwiązaniem dla Ciebie. 

MAGnifier analizuje rentowność działalności w wybranych przekrojach, w tym według oferowanego 
propduktu/usługi, działu, regionu, linii produkcyjnej lub klienta. Przedsiębiorca uzyskuje faktyczny 
rozkład dochodowości swojego biznesu, dzięki czemu wie który z obszarów działalności należy rozwijać, 
a który ograniczać. 



Co zrobić by uchronić firmę przed brakiem płynności w najbliższych tygodniach? Jaka jest faktyczna 
pozycja gotówkowa Twojego przedsiębiorstwa?

Cash.MAN wspiera zarządzanie krótkoterminową płynnością finansową. Na podstawie prognozy cash 
flow identyfikowana jest nadpłynność albo deficyty gotówkowe w przedsiębiorstwie, ich poziom oraz 
czas trwania. Wczesna identyfikacja pozwala na podjęcie wyprzedzających działań w kierunku 
zapewnienia gotówki lub, w sytuacji wystąpienia nadpłynności, stworzenia warunków do optymalnego 
wykorzystania nadwyżek. 

System pozyskuje dane z systemu FK/ERP (należności, zobowiązania) oraz bezpośrednio z salda 
rachunków bankowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu prognozy przepływów nieujętych 
w księgowości, takich jak przyszłe zobowiązania podatkowe, prognoza przychodów ze sprzedaży 
oraz przewidywane koszty.



Chcesz wiedzieć jak zmieni się wartość Twojego biznesu 
w przyszłości? Jak zmiana cen Twoich produktów 
wpłynie na wielkość sprzedaży w kolejnych tygodniach 
i miesiącach,lub w jakim stopniu zmiany cen surowców 
wpłyną na rentowność Twojego biznesu? 
Nic prostszego. 

W jakim stopniu zostały zrealizowane założone cele 
przedsiębiorstwa? Jak powiązać cele przedsiębiorstwa 
z celami zespołu? Jak zwiększyć zaangażowanie 
zespołu w realizację celów firmy?

Sprawdza się szczególnie tam, gdzie wynik i skutec-
zność działania pracowników decydują o sukcesie firmy.
Wdrożenie systemu skutkuje tym, że indywidualne cele 
pracowników stają się zbieżne z celami organizacji.



Zmieniaj dane w informacje ważne dla Twojego biznesu

ERP

INTERNET SYSTEM FKBANK

CRM

Zadaniem   jest rownoległe pozyskiwanie z wielu źródeł danych wpływających na poziom 
mierników dokonań przedsiębiorstwa (np. dane z systemu ERP, CRM, FK, rachunków bankowych, 
kontraktów handlowych, danych rynkowych), ich przetwarzanie w hurtowni danych, wielowymiarowa 
analiza w ramach poszczególnych modułów, generowanie ostrzeżeń i rekomendacji w zakresie 
działań, jakie należy podjąć w celu zwiększenia doskonałości operacyjnej. 

      użliwia zaimportowanie plików Excel, CSV,  
danych pochodzących z Microsoft Dynamics, 
Google Analytics, Twilio, Marketeo, Salesforce 
i innych. Narzędzie umożliwia także nawiązanie 
połączenia z bazami danych w chmurze. Przy 
użyciu zapytań nawiązywane są połączenia 
z usługami Azure SQL Database, Azure SQL Data 
Warehouse, Oracle Database, Spark on Azure 
HDInsight i SQL Server Analysis Services. Możliwe 
jest również połączenie się bezpośrednio z lokalnymi 
bazami danych. 



Oferujemy Ci profesjonalny audyt przedwdrożeniowy. Doświadczeni konsultanci BImetrics zweryfikują 
jakość Twoich danych i doradzą, które z procesów zachodzącyh w Twojej organizacji, niezależnie od rodzaju 
prowadzonej działalności, objąć wdrożeniem Systemu. 

Rozważasz wdrożenie BImetrics? Zastanawiasz się czy funkcjonalności
BImetrics znajdą zastosowanie w obszarach działalności Twojej firmy?

Samo wdrożenie jest wieloetapowym procesem, różniącym się w zależności od tego, które z modułów są 
wdrażane. Liczba etapów i czas ich trwania determinowane są jakością dostępnych danych oraz 
zaawansowaniem wybranych rozwiązań. Niektóre etapy mogą przebiegać równolegle, co skraca proces 
implementacji, inne wymagają, by przed rozpoczęciem następnego zakończyć wcześniejszy etap. 



Ile trwa wdrożenie?
Zależnie od skali projektu oraz wybranych modułów, czas wdrożenia BImetrics waha się w przedziale 
od 2 do 4 tygodni. Należy zaznaczyć, że wielu Klientów w toku realizacji wdrożenia, widząc nowe 
możliwości zastosowania Systemu, postanawia dokonań rozszerzenia funkcjonalności, co ma wpływ 
na wydłużenie harmonogramu. 

Jak bardzo wdrożenie angażuje pracowników?
Wdrożenie BImetrics odbywa się równolegle na dwóch poziomach: organizacyjnym oraz informatyc-
znym. Rozwiązanie informatyczne powinny wynikać z wcześniej zdefiniowanych celów biznesowych i 
potrzebnych funkcjonalności. Wdrożenie na poziomie organizacyjnym angażuje w szczególności 
osoby zarządzające. Z kolei proces wdrożenia informatycznego odbywa się przy minimalnym udziale 
firmy i ogranicza się do udostępnienia baz danych. 
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