Infor Q&A – správná informace na dosah ruky
Vytvořte si report za 5 minut a získejte přehled o datech
ve Vašem systému

Váš podnikový informační systém je plný dat, ale víte, jak se
vždy dostat k té informaci, kterou právě potřebujete? Pro
většinu firem není problémem nedostatek dat, ale doručení
správné informace správným lidem ve správném čase.

•

Možnost zpětné analýzy dat (Drill-down) až na úroveň
původního účetního záznamu

•

Export importní dávky z Excelu do účetního systému

Přístup k analytickým a reportovacím funkcím Infor Q&A je
zajištěn prostřednictvím doplňku (add-in) pro Microsoft Excel.
Vylepšuje už i tak rozsáhlou funkcionalitu Excelu a vytváří tím
efektivní nástroj pro tvorbu reportů. Tato integrace je zároveň
zárukou, že si uživatel reportovací nástroj velmi rychle osvojí a
postačí mu 4-hodinové školení k tomu, aby věděl, jak s tímto
nástrojem pracovat. Navíc se při tvorbě reportů používá
terminologie známá běžnému uživateli Vašeho účetního systému.

„Infor Q&A považujeme za velmi silný nástroj v
oblasti tvorby analýz nejen pro management, ale
i pro potřeby auditu. Prostřednictvím této
aplikace mám okamžitý přístup k jakékoli
informaci zachycené ve finančním systému,

Infor Q&A spolupracuje s jakýmkoli podnikovým informačním
systémem a dosud byl úspešně nasazený v mnoha společnostech,
které používají například Helios, SunSystems, Dynamics AX,
Dynamics NAV, MRP Software, Tesseract, Fourth Shift a jiné.

pričemž nadále pracuji v prostředí Microsoft
Excel. Můžu tak využívat v Excelu vytvořené
finanční modely a zároveň sestavy vytvořené

Infor Q&A se dokáže připojit na různé systémy současně, není
proto problém doplnit dynamické propojení k Vašemu CRM nebo
k specializovanému výrobnímu systému. Toto propojení Vám
umožní pohodlně kombinovat údaje z více systémů najednou,
aniž byste je museli složitě spojovat pomocí Microsoft Excel.

přes Infor Q&A, případně vytvářet úplně nové
sestavy. Velmi důležitým nástrojem se stává
Infor Q&A při exportu údajů z prostředí
Microsoft Excel do ekonomického systému, čímž

Klíčové vlastnosti

se snižuje chybovost a minimalizuje duplicita

•

Pracuje v prostředí Microsoft Excel

•

Vytváří dynamické propojení nebo souhrnné reporty

•

Dokáže propojit údaje z více systémů

•

Automatizuje úlohy pomocí speciální funkce na tvorbu maker
(Macro Builder)
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Příklad tvorby reportu z účetního systému

O LLP Group
LLP Group poskytuje konzultační a implementační služby středně velkým i globálním společnostem. Přístup společnosti LLP spojuje
konzultační schopnosti a znalosti v oblasti projektového managementu se světovými softwarovými produkty i vlastním vývojem.
Jejím cílem je poskytovat cenově dostupná a realistická řešení.
LLP Group se zaměřuje na provozní, finanční a analytické potřeby lokálních i mezinárodních organizací, stejně jako na potřeby v
oblasti reportingu a vztahů se zákazníky. LLP je resellerem řešení Infor SunSystems, Infor EAM, Infor d/EPM, Microsoft Dynamics
365, Pivotal CRM, expense@work a time@work.
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