BILANDER PLANNING

Budżetowanie i prognozowanie – pracuj szybciej i łatwiej.

Tracisz czas i zasoby?
3 miesiące
20
40
60

czas pracy nad budżetem
osób wprowadza dane
zakładek w pliku budżetowym Excel
godzin na comiesięczne raporty

Mamy dla Ciebie właściwe narzędzie!
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ANALIZA ODCHYLEŃ
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•

Automatyzuj raporty.

•

Drąż dane transakcyjne.

WERYFIKACJA / AKCEPTACJA
•

Dostarczaj Zarządowi kompletne i sprawdzone dane.

•

Usprawnij pracę całego zespołu budżetującego.

•

W razie potrzeby – sprawdź historię zmian (pełen audyt).
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WPROWADZANIE DANYCH

1
www.BilanderGroup.com

•

Łatwo importuj dane z plików Excel.

•

Umożliwiaj równoległą pracę wielu osób.

DEFINIOWANIE BUDŻETU

BILANDER PLANNING

Kompletne narzędzie, które usprawnia procesy budżetowania i prognozowania

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

ZARZĄDZANIE PROCESEM

Przestań tracić tysiące godzin
na manualne wprowadzanie
danych i scalanie wielu
plików Excel w całej firmie.

Poznaj kompletne i sprawdzone
narzędzie do prowadzenia
procesu budżetowania.
Na bieżąco weryfikuj postępy
oraz identyfikuj opóźnienia
(ze wskazaniem obszaru
i osoby odpowiedzialnej).

Przeznacz go na opracowanie
optymalnego budżetu, który
przyniesie konkretne korzyści.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU

WPROWADZANIE DANYCH

Masz do dyspozycji system,
który usprawnia komunikację
pomiędzy planistami,
osobami weryfikującymi
i zatwierdzającymi dane.
Informacje o postępach prac
są tworzone automatycznie.
Nie tracisz czasu, od razu
wiesz, jak wygląda realizacja.

SZUKANIE PRZYCZYN

W dowolnym momencie
prowadź pogłębione analizy
i drążenie danych.
Definiuj nowe raporty oraz
dowolnie zmieniaj istniejące.

www.BilanderGroup.com

DATA

BYŁO

JEST

22-05-2015

22

100

Założenia
Koszty operacyjne
Przychody
Zatrudnienie
Rachunek Zysków i Strat

• Definiuj założenia budżetu.
• Konstruuj dowolne arkusze.
• Bez trudu zaciągaj dane
z poprzedniego roku.
• Twórz nowe wersje budżetu
jednym kliknięciem.
• Wyliczaj plany dla sprawozdań
finansowych - RZiS, bilans, RPP.

INTEGRACJA Z SYSTEMEM FINANSOWYM
Kontroluj finanse organizacji
w jednym miejscu. Bilander
integruje się z większością
systemów finansowych.

Używaj 2 trybów wprowadzania
danych (przeglądarka
www lub Excel) z dodawaniem
szczegółów i komentarzy.

Bilander obsługuje systemy
typowe dla Polski, jak i będące
światowymi standardami.

ANALIZA ODCHYLEŃ
Stworzyliśmy system, który
rejestruje wszystkie zmiany
(wprowadzanie danych,
komentowanie, formuły
i statusy).

Jan Kowalski

Budżet 2016

Dokładnie określ zadania
pracowników – definiuj
dostęp do właściwych
wycinków budżetu.

PEŁEN AUDYT

Szybko znajdź przyczyny
odchyleń od planu.

DEFINIOWANIE BUDŻETÓW

To szczególnie przydatne,
gdy chcesz szybko znaleźć
konkretne modyfikacje.

Monitoruj dyscyplinę budżetową.
Oszczędzaj czas dzięki
automatycznemu, comiesięcznemu
prognozowaniu wyników.
Prowadź wielowymiarowe
zarządzanie dla pionów, procesów,
jednostek gospodarczych.

