Șase motive pentru care să încerci un nou sistem
informatic de gestiune financiară
1 TIMPUL LIMITAT
Pe măsură ce compania crește și sistemele se dezvoltă, o să descoperiți că nu aveți suficient timp într-o singură zi
pentru a face totul. Dumneavoastră împreună cu echipa lucrați adesea ore suplimentare, uneori chiar și în weekend.
Soluțiile manuale simple care au funcționat bine în trecut devin sarcini dificile pe măsură ce volumul de muncă crește.
Reconcilierile devin din ce în ce mai dificile și necesită mai mult timp. Pe măsură ce eficiența scade, moralul echipei
scade si el. Este timpul pentru o soluție mai bună!

2 GRAD REDUS DE FLEXIBILITATE
Cât de des vă solicită managerii un nou raport? Pe măsură ce o afacere crește, complexitatea sa crește odată cu ea
și este o luptă pentru a ține pasul cu cererea de rapoarte de management. Când lucrurile sunt simple, este foarte
ușor să extrageți datele de care aveți nevoie și să le prelucrați în Excel, dar acest lucru devine mult mai dificil și
consumă timp, pe măsură ce complexitatea business-lui crește. Nu puteți ține pasul cu cererea, iar afacerea
dumneavoastră nu se poate gestiona eficient fără rapoartele solicitate. Este timpul pentru o soluție mai bună!

3 PREA MULTE PROCESE MANUALE
Pe măsură ce crește cererea pentru raportări complexe, numărul de foi de calcul se înmulțește, împreună cu
formulele și regulile pe care le utilizați pentru a furniza analizele necesare. Se pierde consistența și trebuie dezvoltate
tot felul de soluții ad-hoc pentru a rezolva probleme nerepetitive. Până și extragerea din bazele de date cu Access
sau alte instrumente similiare oferă ceea ce este necesar. Vulnerabilitatea dumneavoastră la expertiza membrilor
echipei, erorile pe care le-ar putea comite, eșecurile în procesul de reconciliere, crește zilnic. Puteți avea încredere
în rapoartele de management pe care le primiți în cele din urmă? Este timpul pentru o soluție mai bună!

4 PRESIUNEA RAPORTĂRILOR
Pe măsură ce baza de date a sistemului de contabilitate crește, devine un depozit de date din ce în ce mai valoros
foarte util pentru compania dumneavoastră. Dar una este să dețineți volume mari de date și alta să le și puteți utiliza
cu ușurință. Clienții, furnizorii, angajații, autoritățile financiare, acționarii sau managementul operațional, toți au
nevoie de rapoarte și cerințe care se schimbă de la o zi la alta pe măsură ce mediul operațional al afacerii se schimbă.
Poate veni un moment în care sistemul dumneavoatră nu vă mai permite să creați rapid și flexibil rapoartele
solicitate. Este timpul pentru o soluție mai bună!
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5 INTEGRAREA – CĂLCÂIUL LUI AHILE
Chiar și cele mai mari companii care au bugete mari și echipe de specialiști IT știu că niciun sistem de business nu
poate rezolva cerințele tuturor. Cu cât cobori în ierarhia de aplicații, cu atât mai puține poate face un sistem pentru
tine. Majoritatea companiilor folosesc o multitudine de aplicații de business independente pentru a răspunde
nevoilor lor operaționale. Contabilitate, facturare, achiziții, salarizare, resurse umane, gestionarea activelor,
managementul proiectelor, relații cu clienții, producție, depozitare, distribuție, bugetare, prognoză, raportare de
gestiune - lista este interminabilă. Sistemul de contabilitate este adesea în centrul acestui univers de aplicații. În cele
din urmă, datele trebuie să treacă prin filtrul departamentului financiar și este foarte important ca integrarea datelor
să fie validată, verificată și înregistrată în registre, după aprobare, într-un mod eficient și în timp util. Sisteme de
contabilitate mici fac față cu greu nevoilor de integrare ale unui astfel de mediu real. Este timpul pentru o soluție mai
bună!

6 PROVOCĂRILE CORPORATIVE ȘI GLOBALE
Gestionarea si lucrul cu mai multe entități independente aduce provocări suplimentare echipei financiare și este
posibil să fie nevoie să se ocupe de tranzacții între companii și intra-companii. În cele mai bune variante, ar fi ideal
dacă puteți produce în mod eficient rapoarte financiare pentru fiecare entitate, precum și un raport consolidat care
să combine toate datele. În lucrul de zi cu zi, oamenii pot fi frustrați, fiind nevoiți să comute adesea între baze de
date distincte, create pentru fiecare entitate sau între servere de date. Aici apare nevoia de a avea o soluție unică
care să gestioneze diversele entități ale unei organizații complexe, ale unei multi-naționale sau ale unei organizații în
creștere. Este timpul pentru o soluție mai bună!

Aflați cum vă putem oferi o soluție mai bună.

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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