Hat ok, ami miatt új pénzügyi információs rendszerre
van szüksége
1 NINCS ELÉG IDEJE
Ahogy a vállalatok növekednek és a különböző rendszerek elterjednek, hirtelen abban a szituációban találja
magát, hogy nincs elég ideje egy nap arra, hogy minden feladatát elvégezze. Ön és munkatársai túlóráznak, és
olykor hétvégén is dolgozniuk kell. A múltban jól működő, egyszerű kézi megoldások egyre nehezebb feladattá
válnak, mivel a munkaterhelés növekszik. Az egyeztetések egyre nehezebbek, és egyre több időt vesznek
igénybe. Sajnos, a hatékonyság csökkenése a morál csökkenésével is jár. Itt az ideje, hogy jobb megoldást
találjon!

2 NEM ELÉG RUGALMAS
Milyen gyakran kér a vezetőség az alkalmazottaktól sürgősen egy új jelentést? Ahogy egy vállalkozás növekszik,
úgy a bonyolultsága is növekszik vele, emiatt folyamatos kihívást jelent a vezetői jelentésekkel lépést tartani.
Ha a dolgok egyszerűek, akkor az adatokat könnyű egy Excel táblában gyűjteni és ott rendszerezni, de ez
sokszorozottan nehezebbé és időigényesebbé válik a összetettség növekedésével. Ha nem tud lépést tartani a
kereslettel, akkor a menedzsment nem kapja meg időben a kért jelentéseket. Ha ez önnek gondot okoz, akkor
itt az ideje egy jobb megoldásra váltani!

3 TÚL SOK A MANUÁLIS MUNKAFOLYAMAT
Ahogy növekszik az adatok mennyisége és az összetett jelentések iránti igény, a táblázatok száma
megsokszorozódik a képletekkel és a szabályokkal egyetemben, amelyeket a szükséges elemzés elvégzéséhez
használnak. A szervezet folyamatosan veszít a következetességéből, és mindenféle ad-hoc megoldást
fejlesztenek ki az egyedi problémák megoldására. Mindemellett különálló adatbázisok, mint az Access vagy más
eszközök biztosítják a szükséges szolgáltatásokat. Naponta nő a kiszolgáltatottság mértéke, az alkalmazottak
pedig ezzel nem képesek lépést tartani, és az általuk esetlegesen elkövetett hibák, valamint az egyeztetési
folyamat kudarcai pedig gyakoribbá válnak. Megbízhat-e a jelenlegi jelentési rendszerében és az abból kinyert
jelentésekkel, amelyeket végül megkap? Ha nem, akkor it az ideje egy jobb megoldást választani!
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4 A JELENTÉSEKKEL JÁRÓ FEJFÁJÁS
A számviteli rendszere adatbázisának növekedése egyre értékesebb adattárrá válik, amely létfontosságú a
vállalata számára. De egy dolog a nagy adatok birtoklása és egy másik, hogy azokat hogyan használja fel.
Ügyfelei, beszállítói, alkalmazottai, pénzügyi hatóságok, vállalati központok és az operatív menedzsmentje
minden jelentési igényén és követelményén nap mint nap változtat, mivel az üzletnek a működési környezete is
változik. Előfordulhat, hogy a rendszerei nem engedik meg, hogy gyorsan és rugalmasan készítsen jelentéseket.
Ha ez így van, akkor itt az idő egy jobb megoldásra!

5 INTEGRÁCIÓ – AZ “AKHILLEUSZ SAROK”
Még a legnagyobb cégek is, akik hatalmas költségvetéssel és kiváló informatikai szakemberekkel rendelkeznek,
tudják, hogy egyetlen üzleti rendszer sem képes mindenki helyett elvégezni a munkát. Minél mélyebbre merül
az alkalmazáshierarchiában, annál kevesebbet tud egy rendszer megtenni az Ön számára. A legtöbb szervezet
hamar abban a helyzetben találja magát, hogy különféle üzleti alkalmazásokat kell futtatnia, amelyek a
működési igényeik kielégítésére szolgálnak. Számvitel, számlázás, beszerzés, bérszámfejtés, HR, vagyonkezelés,
projektekkel kapcsolatos feladatok, ügyfélkapcsolat, gyártás, készletezés, disztribúció, költségvetés-tervezés,
előrejelzés, vezetői jelentések – a lista végtelen. A számviteli rendszer gyakran ezen alkalmazás-univerzum
középpontjában áll. Az adatoknak végül át kell haladniuk a pénzügyön, és kulcsfontosságú, hogy az adatok
integrációjának az ellenőrzése, jóváhagyása és lekönyvelése hatékony és időszerűen jelenjen meg a
főkönyvekben. A kis számviteli rendszerek küzdenek egy ilyen környezet integrációs igényeivel. Ha önnek is ez
a problémája, itt az ideje egy jobb megoldást keresni!

6 VÁLLALATI ÉS GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK
Több független szervezet működtetése további kihívásokat jelent a pénzügyi csapat számára, ami miatt kezelnie
kell a vállalaton belüli és a vállalaton kívüli ügyleteket is. Egy ideális világban hatékonyan tudna készíteni
pénzügyi kimutatásokat az egyes gazdálkodó egységekről, valamint az összes adatot össze tudná vonni egyetlen
egy jelentésben. A valóságban önnek szembe kell néznie a közös vállalkozások számvitelének további
bonyolultságával. Napi szinten frusztráló, amikor különféle adatbázisok között kell váltaniuk az egyes üzleti
egység elérése miatt, sőt olykor egy teljesen különálló rendszerbe kell belépniük. Itt releváns egy egységes
megoldás bevezetése, amely egy komplex, multinacionális vagy növekvő szervezet minden egyes egységét
kezelni képes. Ha érzi, hogy ez a probléma önnél is jelentkezik, akkor itt az idő egy jobb megoldásra!
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Tudja meg, hogyan tudunk ezekre megoldást nyújtani!
contact@llpgroup.com
Europe: +420 284 001 611
Benelux: +352 264 587 82
North America: +1 802 585 5962
Latin America: +52 55-5272 4233
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