Aktualne informacje o firmie w jednym miejscu

Planowanie – Prognozowanie – Analiza odchyleń - Raportowanie
Tracisz setki godzin na manualne analizy?
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Raportów i analiz
osób wprowadza dane planowania

zakładek w pliku budżetowym Excel
Systemów dostarczających dane do raportów

Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
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RAPORTOWANIE
•

Zdefiniujesz automatyczne raporty.

•

Możesz drążyć dane transakcyjne.
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PROGNOZOWANIE I ANALIZA ODCHYLEŃ
•

Dostarczysz Zarządowi kompletne i sprawdzone dane.

•

Przetestujesz i zaprezentujesz różne scenariusze.

1
PLANOWANIE – DEFINIOWANIE BUDŻETU
www.BilanderGroup.com

•

Łatwo importujesz dane z plików Excel.

•

Cały zespół może pracować jednocześnie (nad tym samym budżetem).

•

W razie potrzeby – sprawdzisz historię zmian (automatyczny, pełen audyt).

System dedykowany do analityki biznesowej

Sprawdzone narzędzie, które pomaga zarządzać organizacją
SZUKANIE PRZYCZYN

RAPORTOWANIE

Szybko znajdź przyczyny
odchyleń od planu.
W dowolnym momencie
prowadź pogłębione analizy
i drążenie danych.
Definiuj nowe raporty oraz
dowolnie zmieniaj istniejące.

DYSTRYBUCJA INFORMACJI

Analytics

AKTUALNE RAPORTY. ZAWSZE
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Planning

Zarządzaj i skróć proces
budżetowania.
Monitoruj dyscyplinę budżetową
i zredukuj OPEX.
Automatyzuj comiesięczne
prognozowanie wyników.
Prowadź wielowymiarowe
zarządzanie kosztami
dla pionów, procesów,
działalności gospodarczych.

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY

Segmentacja klientów.
Analizy koszykowe.
Kampanie marketingowe.
Program lojalnościowy.
Modele zachowań Klientów.

Prognozuj przychody
(na podstawie danych
historycznych) i uzyskaj
nawet – 99% trafności w roku.
Błyskawicznie testuj różne
scenariusze (analizy what-if).

Data Mining

Data Mining

RELACJE INWESTORSKIE

Korzystaj z platformy, która
automatycznie aktualizuje
każdy dashboard. Dzięki temu
Twoje raporty zawsze
zawierają najświeższe dane.
Możesz też sprawdzić stan
historyczny dla dowolnego
czasu i zakresu danych.

Monitoruj dane wg dowolnego
klucza (spółki, piony, czas,
oddziały itp.).
Analizuj i porównuj wyniki
finansowe jednostek
organizacyjnych w różnych
ujęciach (czas, wartości
przychodów, rodz. kosztów itp.),
z pomocą kilku kliknięć.

ZAAWANSOWANA ANALITYKA

Ustalaj listy osób
uprawnionych do oglądania
raportów (np. według funkcji
w organizacji).
Binocle zapewnia niemal
dowolną granularność
w definiowaniu dostępu
do danych.

BUDŻETOWANIE & CONTROLLING

Statutory Reporting

Prezentacje na komitet
inwestycyjny przygotujesz
kilkoma kliknięciami. Dane
są zawsze aktualne, a grafika
wg ustalonego wzoru,
Równie proste jest
automatyczne tworzenie
(i dystrybucja!) prezentacji
dla każdego z inwestorów.

DANE RYNKOWE & BENCHMARKING
Gromadź dane
zewnętrzne i analizuj
sytuację na Twoim rynku.
Odkryj nowe możliwości
ekspansji oraz trendy.

Analytics

Dostosuj Twoją politykę
produktową i sprzedażową.

