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Шест причини, които предполагат, че се нуждаете от 
нова финансова информационна система 
 

1 НЕДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ 
 
Докато компаниите растат или системите се размножават, ще откриете че няма достатъчно време в деня, за да 
се свърши всичко. Вие и екипът ви работите извънработно време или наваксвате с изостаналата работа през 
уикенда. Простите решения за ръчно въвеждане, които са работили до сега стават трудни задачи с нарастването 
на обема работа. Проверките и засичането на информацията става все по-сложно и отнема все повече време. С 
намаляването на ефективността, мотивацията намалява също. Време е за по-добро решение! 

 

2 НЕДОСТАТЪЧНА ГЪВКАВОСТ 
 
Колко често ви искат спешна справка от ръководството? С разрастването на бизнеса, неговата сложност също 
нараства и се изискват огромни усилия да се задоволи нуждата от отчети за управлението. Когато нещата са 
опростени е лесно да се извлече информацията, от която се нуждаете и да се структурира в Excel, но това става 
изключително трудно и времеемко с нарастване на сложността. Вие не може да отговорите на изискванията и 
ръководството не може да управлява без съответните отчети. Време е за по-добро решение! 
    
 

3  ТВЪРДЕ МНОГО РЪЧНА ОБРАБОТКА 
 
С нарастването на изискванията за анализ на данните и сложна отчетност, броят на електронните таблици 
се умножава заедно с формулите и правилата, които спазвате за да предоставите информацията, която се 
изисква. Губи се съпоставимостта и се разработват различни видове изолирани решения за посрещане на 
индивидуални проблеми. Дори се ползват отделни бази данни в Access или други инструменти за да се 
предостави нужното. Вашата зависимост от познанията на отделни служители, грешките, които могат да 
направят, грешките в процеса на събиране на данните нараства с всеки изминал ден. Можете ли да се 
доверите на отчетите, които в крайна сметка получавате? Време е за по-добро решение! 

 

4 ПРОБЛЕМИТЕ С ОТЧЕТНОСТТА 
 
С растежа на вашата счетоводна база, тя става още по-ценно хранилище на данни, което е от полза за вашата 
компания. Но да притежаваш и ползваш големи обеми от данни са две отделни неща. Вашите клиенти, 
доставчици, служители, финансовите надзори, фирмата майка, оперативното управление, всички те пораждат 
необходимост от различни отчети, а с промяната на бизнес средата, изискванията често се менят. Идва момент, 
в който системите ви просто не ви позволяват да създавате отчети бързо и гъвкаво. Време е за по-добро решение! 
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5 ИНТЕГРАЦИЯТА – АХИЛЕСОВАТА ПЕТА 
 
Дори най-големите компании с голям бюджет и екипи от IT специалисти знаят, че никоя единна бизнес 
система не може да направи всичко за всеки. Но колкото по-специфични са вашите приложения, толкова 
по-малко системата може да направи за вас. За да задоволят нуждите си, повечето компании бързо се 
оказват в ситуацията да ползват множество отделни бизнес приложения. Счетоводство, фактуриране, 
поръчки, ведомости за заплати, човешки ресурси, управление на активи, управление на проекти, 
взаимоотношения с клиенти, производство, склад, дистрибуция, бюджетиране, прогнозиране, управленска 
отчетност - списъкът е безкраен. Счетоводната система често е в центъра на този свят от приложения. В 
крайна сметка, всичко трябва да се отрази във финансовата система, а това изисква данните да са 
проверени, одобрени и отразени в системата по най-ефективния начин. В подобни случаи, малките 
счетоводни системи се борят за да задоволят нуждите за интеграция. Време е за по-добро решение! 

 

 

6 КОРПОРАТИВНИ И ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
 
Управлението на множество независими предприятия е предпоставка за допълнителни предизвикателства 
пред финансовия екип и предполага работа с междуфирмени и вътрешногрупови операции. В идеалният 
случай, би било чудесно да можете ефективно да изготвите финансови отчети за всяко дружество, както и 
консолидиран отчет, съчетаващ всички данни. Може да се сблъскате с допълнителните усложнения от 
счетоводството на съвместни предприятия. На ежедневно ниво хората могат да бъдат затруднени, като им 
се налага да превключват между отделни бази данни за всяко дружество или потенциално отделни 
инсталации на системата. Тук се крие необходимостта от едно цялостно решение, което да обработва 
всички различни части на сложна, мултинационална, нарастваща организация. Време е за по-добро 
решение! 

 

 

Открийте как можем да предоставим по-добро решение. 

contact@bg.llpgroup.com  
 
 
Европа: +359 2 806 6066  
 
Бенелюкс: +352 264 587 82 
 
Северна Америка: +1 802 585 5962 
 
Латинска Америка: +52 555-086-4218 
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