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PLANOWANIE I BUD¯ETOWANIE

Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹
Personalizowane Pulpity Mened¿erskie
Wielowymiarowa, elastyczna Analiza Danych

wielowymiarowe, dynamiczne modelowanie hierarchicznych i macierzowych struktur planistycznych
tworzenie bud¿etów krocz¹cych na podstawie algorytmów opartych o wskaŸniki makro- i mikroekonomiczne
prowadzenie prac planistycznych w w¹tkach ”Góra-Dó³” i ”Dó³-Góra”
zintegrowany monitoring realizacji planów – konsolidacja bud¿etów
praca grupowa nad bud¿etami z mo¿liwoœci¹ definiowania przep³ywów pracy (workflow), z opcjami
zatwierdzania i odrzucania ca³oœci lub czêœci bud¿etu, statusami wprowadzania bud¿etów cz¹stkowych oraz
komunikacj¹ e-mailow¹ na ka¿dym etapie pracy z bud¿etem,
planowanie kategorii wartoœciowych, iloœciowych oraz wyliczanych na bazie algorytmów
tworzenie wielu wersji i wariantów bud¿etowych
budowanie modeli biznesowych z zastosowaniem wskaŸników i parametrów steruj¹cych
Modu³y obs³uguj¹ce ten obszar:
- PROPHIX 10

SIMPLE.BI
to rozwi¹zanie dedykowane nie tylko dla menad¿erów, lecz dla wszystkich osób w firmie, od których decyzji zale¿y
optymalny przebieg realizowanych procesów. Ma ono na celu dostarczenie niezbêdnych informacji u³atwiaj¹cych
podejmowanie decyzji zarówno strategicznych, jak i operacyjnych. Gwarantuje to rozbudowane mechanizmy
integracji danych gromadzonych w dowolnym systemie dziedzinowym oraz wykorzystanie technologii OLAP
i hurtowni danych.

ZARZ¥DZANIE EFEKTYWNOŒCI¥
tworzenie Kluczowych WskaŸników Wydajnoœci (KPI - Key
Performance Indicator)
tworzenie Kart Wyników dla dowolnych obszarów
biznesowych (Scorecards)
tworzenie Kokpitów Menad¿erskich (Dashboards)
Portal Korporacyjny

SIMPLE.BI
to wszechstronna, w pe³ni zintegrowana platforma klasy Business Intelligence, umo¿liwiaj¹ca budowê zarówno
klasycznych systemów raportowania jak i korporacyjnych rozwi¹zañ wspieraj¹cych zarz¹dzanie efektywnoœci¹
przedsiêbiorstwa (CPM – Corporate Performance Management)

Modu³y obs³uguj¹ce ten obszar:
- TARGIT
- Report Portal

CECHY SYSTEMU
intuicyjny i szybki dostêp do zasobów informacyjnych przedsiêbiorstwa, np. poprzez przegl¹darkê internetow¹
pewnoœæ, gwarancja i spójnoœæ prezentowanych danych
dynamika i pe³na elastycznoœæ sposobu prezentowania informacji
w pe³ni parametryzowalne rozwi¹zanie dopasowuj¹ce siê do potrzeb bran¿y
automatyczna dystrybucja raportów i analiz do uprawnionych grup u¿ytkowników
OBSZARY WSPIERANE PRZEZ SIMPLE.BI:
RAPORTY I ANALIZY
u³atwienie tworzenia dynamicznych raportów i analiz finansowych w zakresie danych planistycznych,
rzeczywistych i prognostycznych
szybka i sprawna budowa raportów bez koniecznoœci posiadania
przez u¿ytkowników szerokiej wiedzy informatycznej
wszechstronne i efektowne mo¿liwoœci graficznej
prezentacji danych: tabele przestawne, drzewa decyzyjne,
analiza skupieñ, grafy oparte na mapach GIS
wbudowane funkcje eksploracji danych (Data Mining)
tworzenie schematów analiz progu rentownoœci mar¿y i zysku,
analizy rentownoœci poszczególnych elementów struktury
organizacyjnej, procesowej, czy produktowej
Modu³y obs³uguj¹ce ten obszar:
- TARGIT
- Report Portal
- Analizator biznesowy (MS EXCEL oparty na kostce OLAP)

SIMPLE.BI

platforma analiz biznesowych

KORZYŒCI I ZALETY SYSTEMU
udostêpnia w odpowiednim czasie ¿¹dan¹ informacjê, wskazanym osobom jej w celu podjêcia w³aœciwej decyzji
poprawia wydajnoœæ oraz skraca czas przygotowywania przekrojowych i kompleksowych zestawieñ, raportów i
ananaliz
znacznie zwiêksza u¿ytecznoœæ danych gromadzonych przez firmê w ró¿nych systemach i bazach danych
usprawnia przygotowanie bud¿etów oraz u³atwia kontrolê ich realizacji
u³atwia dopasowanie bud¿etów i planów do celów strategicznych, w sposób zapewniaj¹cy efektywn¹ alokacjê
œrodków
umo¿liwia dynamiczne raportowanie z mo¿liwoœci¹ eksploracji danych
pozwala na tworzenie wielu wariantów scenariuszy biznesowych oraz ich porównywanie i analizê
pozwala na szybk¹ identyfikacjê zagro¿eñ i okreœlenie poziomu ryzyka zwi¹zanego z realizacj¹ przedsiêwziêæ
biznesowych
pomaga w optymalizacji zarz¹dzania we wszystkich obszarach dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
umo¿liwia efektywne modelowanie i zarz¹dzanie procesami w obrêbie organizacji
pozwala na modelowanie analizy progu rentownoœci w celu okreœlania „kamieni milowych” rozwoju firmy
przyczynia siê do realnej poprawy osi¹ganych wyników
Prosta i intuicyjna obs³uga systemu, pozwala u¿ytkownikowi na samodzielne tworzenie i dostosowanie prezentacji
danych do w³asnych potrzeb. Korzystanie z systemu nie wymaga znajomoœci szczegó³owych struktur bazy danych czy
te¿ skomplikowanego jêzyka zapytañ. W pe³ni internetowa technologia, umo¿liwia publikacjê i wspó³dzielenie
raportów, wskaŸników i analiz poprzez przegl¹darkê internetow¹. Rozbudowany Portal Korporacyjny u³atwia
definiowanie indywidualnych pulpitów menad¿erskich i kart wyników oraz ich dystrybucjê bezpoœrednio z poziomu
portalu na skrzynkê e-mail.
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Modu³ PROPHIX
KOMPLETNY, DOPASOWANY, SPRAWNY KONTROLING

Modu³ PROPHIX do zarz¹dzania wydajnoœci¹ i efektywnoœci¹ przedsiêbiorstw prezentuje swoj¹ wyj¹tkowoœæ poprzez
po³¹czenie wysokiej funkcjonalnoœci koñcowej z niskim ca³kowitym kosztem posiadania oraz najszybszym procesem
wdro¿enia w swojej klasie. Klienci wykorzystuj¹ PROPHIX do dostosowywania celów strategicznych
w stosunku do planów taktycznych, jak równie¿ do codziennego monitorowania oraz sprawozdawczoœci finansowej
i analizy wariancji.
ZAUTOMATYZOWANIE PROCESÓW ZARZ¥DZANIA WYDAJNOŒCI¥ LUB EFEKTYWNOŒCI¥
Jednolite rozwi¹zanie PROPHIX w pe³ni integruje procesy, takie jak bud¿etowanie, prognozowanie, konsolidacje
finansowe oraz sprawozdawczoœæ ustawow¹ i w zakresie zarz¹dzania, zapewniaj¹c przy tym perspektywê
wydajnoœci lub efektywnoœci przedsiêbiorstwa dla zainteresowanych stron w ca³ej organizacji w ramach pojedynczej,
rozszerzalnej platformy.
UPROSZCZENIE CYKLU BUD¯ETOWANIA
PROPHIX upraszcza wprowadzanie danych oraz pozwala na ich automatyczn¹ konsolidacjê. PROPHIX wykorzystuje
kontrolowany cykl pracy do zarz¹dzania procesem bud¿etowania, który zawiera opcjonalne terminy p³atnoœci
i przypomnienia o zadaniach, takich jak: wprowadzanie danych, zatwierdzenia lub korekty wpisów do dziennika.
SZYBKIE PROGNOZOWANIE ORAZ REAGOWANIE NA WARUNKI RYNKOWE
PROPHIX dostarcza narzêdzia, które zapewniaj¹, i¿ prognozy odzwierciedlaj¹ zmieniaj¹ce siê
warunki rynkowe oraz umo¿liwiaj¹ prognozowanie ³atwo dostêpnych danych na bie¿¹co.
Pozwala tworzyæ prognozy kosztów lub sprzeda¿y, jak równie¿ inne
przewidywania za pomoc¹ ³atwych w u¿yciu kreatorów, przy u¿yciu
bud¿etów konta lub danych rzeczywistych b¹dŸ przewidywanie
rachunkowe przy u¿yciu ró¿nych formu³. £¹cz¹c modele
zakulisowo PROPHIX u³atwia tworzenie czêstych prognoz
z dok³adnymi danymi.
SZYBKIE TWORZENIE ORAZ ANALIZA WIELOKROTNYCH
SCENARIUSZY PLANOWANIA
Tworzenie krótkoterminowych planów operacyjnych,
d³ugoterminowych planów strategicznych czy tez zarz¹dzanie
scenariuszami nigdy nie by³o bardziej elastyczne ni¿
z systemem PROPHIX. Korzystanie z interaktywnego, graficznego
narzêdzia Delta Analysis ™ lub InfoFlex ™ umo¿liwia generowanie
ró¿nych scenariuszy biznesowych na podstawie danych
rzeczywistych lub bud¿etowych czy te¿ na podstawie innych scenariuszy.
TWORZENIE DOK£ADNYCH RAPORTÓW ORAZ NATYCHMIASTOWE ROZPOWSZECHNIANIE
WŒRÓD ZAINTERESOWANYCH STRON
PROPHIX wykorzystuje szablony raportów by zagwarantowaæ dok³adnoœæ i szczegó³owoœæ prezentowanych danych.
Raporty mog¹ byæ automatycznie aktualizowane za ka¿dym razem, gdy zmiana zapisywana jest poza raportem np.:
modyfikacja struktury konta czy import nowych danych. Projektant Szablonu programu PROPHIX obs³uguje
wszelkiego rodzaju wymagania odnoœnie raportu – od oficjalnych sprawozdañ finansowych do konferencyjnych
raportów zarz¹dzania i mo¿e zawieraæ wykresy, obrazy oraz z³o¿one formatowanie. Pozwala do³¹czyæ zewnêtrzne
dokumenty, np.. w formacie Microsoft Office lub PDF i automatycznie rozpowszechniaæ przez e-mail zabezpieczone
segregatory raportów PROPHIX wed³ug harmonogramu. Wykorzystuj¹c te funkcje PROPHIX mo¿na uzyskaæ
kluczowe informacje dla dok³adnych i terminowych decyzji.
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POPRAWA WSPÓ£PRACY W CA£EJ ORGANIZACJI
U¿ytkownik standardowy mo¿e:
realizowaæ wyznaczone zadania w procesie tworzenia lub aktualizacji bud¿etu poprzez wprowadzanie danych
lub ich korektê w spersonalizowanych formularzach opartych na modelu informacji kontrolingowej danej firmy,
instytucji. Zadania docieraj¹ zgodnie ze zdefiniowanym procesem poprzez internetowy pulpit u¿ytkownika lub
za poœrednictwem poczty elektronicznej (dla u¿ytkowników off-line)
odbieraæ raporty generowane automatycznie, przesy³ane za poœrednictwem poczty elektronicznej
analizowaæ dane udostêpnione zgodnie z polityk¹ bezpieczeñstwa danych poprzez sieæ lokaln¹ firmy lub kana³
VPN przez Internet
Zaawansowany u¿ytkownik mo¿e:
przygotowywaæ, planowaæ i uruchamiaæ procesy automatyczne, zarz¹dzaj¹ce danymi w modelu informacji
kontrolingowej
definiowaæ procesy i zadania workflow (przep³ywu pracy) pomiêdzy u¿ytkownikami systemu kontrolingowego
projektowaæ szablony raportów i szablony do wprowadzania danych
tworzyæ definicje szablonów do analiz ad-hoc i dr¹¿enia danych
wykonywaæ analizy ad-hoc na modelu informacji kontrolingowej, ³¹cznie z mo¿liwoœci¹ wprowadzania danych
do modelu w trybie ad-hoc
wprowadzaæ dane przy u¿yciu szablonów
porównywaæ dwie definiowane ad-hoc perspektywy danych dziêki Analizie Delta, aby w szybki i elastyczny
sposób obserwowaæ ró¿nice i trendy
tworzyæ segregatory raportów i list dystrybucyjnych, publikowaæ raporty na korporacyjnym portalu Microsoft
SharePoint
importowaæ zewnêtrzne dokumenty (Word, Excel, PDF)
tworzyæ po³¹czenia z zewnêtrznymi Ÿród³ami danych i zarz¹dzaæ nimi
Administrator mo¿e:
definiowaæ modele informacji kontrolingowej, tworzyæ ich wymiary, np. konta bud¿etowe (m.in. przychody,
koszty, wskaŸniki, dane operacyjne), wymiar wersji bud¿etu (plan, prognoza, wykonanie, itp.) produkty, MPK,
struktury organizacyjne i procesowe, klientów itd. z wykorzystaniem dynamicznych komponentów
wielokrotnego u¿ytku. Przygotowane modele zaspokajaj¹ nawet bardzo wyrafinowane potrzeby biznesowe
wielu firm i instytucji w zakresie kontrolingu finansowego i operacyjnego
zarz¹dzaæ zdefiniowanymi modelami w sposób ³atwy i intuicyjny, jako administrator o profilu merytorycznym,
a nie technicznym
szybko importowaæ oraz przekszta³caæ dane z wykorzystaniem Kreatorów Importu
definiowaæ procesy automatycznie realizuj¹ce okresowe zadania, np.: dystrybucja raportów
przydzielaæ uprawnienia do danych i funkcji systemu zgodnie z polityk¹ i regu³ami bezpieczeñstwa
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ALERTY
Wœród funkcjonalnoœci systemu znajduj¹ siê równie¿ tak przydatne
funkcje jak Agent Powiadamiania oraz Agent Przewidywania. Agent
Powiadamiania ma za zadanie automatycznie ostrzegaæ u¿ytkownika
o okreœlonych zdarzeniach i trendach. Oprócz samej informacji (np.
w formie e-mail) agent wysy³a tak¿e odnoœnik do g³êbszej analizy
sygnalizowanego zdarzenia. Agent Przewidywania to z kolei
elektroniczny nadzorca, który zawczasu ostrzega o prawdopodobnych
zmianach. Jedyne co trzeba wiedzieæ, by móc korzystaæ z tej funkcji, to
znajomoœæ kluczowych wskaŸników przedsiêbiorstwa (KPI). Po
dostarczeniu tej informacji Agentom Przewidywania, system TARGIT
automatycznie wykryje w jaki sposób najlepiej monitorowaæ
najwa¿niejsze cele firmy. Gdy zajdzie potrzeba u¿ytkownik zostanie
poinformowany o zmianach mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla
realizacji celów firmy w przysz³oœci.

Modu³ TARGIT
INTERAKTYWNY SAMOOBS£UGOWY BUSINESS INTELLIGENCE

System do samodzielnego tworzenia analiz, kokpitów, raportów i alertów
przez wszystkich pracowników z dowolnych hurtowni i baz danych.
Bardziej trafne decyzje
dziêki zgromadzeniu kluczowych dla firmy informacji w hurtowni danych tzw. „jednej wersji prawdy”, nowym
mo¿liwoœciom analitycznym i eliminacji zbêdnych danych. Wspólny interfejs pozwala ka¿demu pracownikowi
b³yskawicznie dotrzeæ do informacji, których w danym momencie potrzebuje.
Oszczêdnoœæ czasu i kosztów
zwi¹zanych z przygotowaniem raportów i analiz. Dziêki rozwi¹zaniu TARGIT tworzenie nowych analiz wymaga kilku
klikniêæ, a nie kilku godzin. Czas zaoszczêdzony na procesie raportowania, mo¿na przeznaczyæ na efektywne
dzia³ania i podejmowanie decyzji.
£atwiejsza praca
dziêki bardzo przyjaznemu i intuicyjnemu interfejsowi. Nawet u¿ytkownicy mniej biegli w obs³udze narzêdzi IT mog¹
zag³êbiæ siê w skomplikowane analizy, œledziæ trendy i przygotowywaæ wieloprzekrojowe raporty

DZIÊKI TARGIT PRACA STAJE SIÊ PRZYJEMNOŒCI¥
AGENCI INFORMACJI
Aby u³atwiæ przegl¹danie danych i wykrywanie niekorzystnych lub korzystnych informacji, w system wbudowany
zosta³ inteligentny agent kolorów, który automatycznie nadaje kolor w zale¿noœci od wartoœci liczbowych kryj¹cych
siê za analizowanym obiektem. Przyk³adowo na zielono wyœwietlane s¹ wartoœci, przekraczaj¹ce pewien okreœlony
poziom, natomiast kolor czerwony pojawia siê w przypadku wyników zdecydowanie poni¿ej oczekiwañ
u¿ytkownika.
JEDEN KLIK
Przy u¿yciu TARGIT mo¿na dokonywaæ analizy szybciej i lepiej – u¿ytkownik wykonuje znacznie mniejsz¹ iloœæ klikniêæ,
ni¿ w przypadku jakiegokolwiek innego narzêdzia na rynku. W system wbudowane s¹ funkcje, pozwalaj¹ce jednym
klikniêciem uzyskaæ efekt w postaci analizy wybranej wartoœci czy wyœwietlenia informacji o pojawiaj¹cych siê
najwiêkszych zagro¿eniach (np. niekorzystnych trendach lub powa¿nych stratach w danym obszarze), lub te¿
o pojawiaj¹cych siê najwiêkszych szansach.
PRZECI¥GNIJ I UPUŒÆ
System pozwala na b³yskawiczne przygotowanie analizy za
pomoc¹ metody „przeci¹gnij i upuœæ”. U¿ytkownik wybiera
kryteria (miary, wymiary), które go interesuj¹ i przenosi je
przy pomocy myszki przyk³adowo na obszar tabeli przestawnej.
Funkcja „wype³nij danymi” w b³yskawiczny sposób pozwala
osi¹gn¹æ wynik analizy czy raportu.
KALKULACJE
Wa¿n¹ funkcj¹ TARGIT s¹ zaawansowane kalkulacje,
które pozwalaj¹ rozwin¹æ i rozbudowaæ podstawowe analizy
bez ingerencji w strukturê kostek OLAP.
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POWI¥ZANE OBIEKTY
Zarówno analizy jak i raporty w TARGIT s¹ w pe³ni interaktywne, a obiekty analityczne s¹ powi¹zane ze sob¹ w taki
sposób, ¿e zawê¿aj¹c zakres wyœwietlanych danych w jednym obiekcie, np. tabeli przestawnej, system odpowiednio
zmienia dane na pozosta³ych wykresach czy wskaŸnikach.
HIPERRELACJA
Analizy, raporty i kokpity nie musza mieæ formy statycznej. Pojedyncze klikniêcie na dowolnym obiekcie otwiera
szczegó³ow¹ analizê i pozwala na dalsze badanie wyników. W celu utworzenia hiper³¹cza miêdzy analiz¹,
a istotnymi za³¹cznikami, wystarczy klikn¹æ na dowolny obiekt (obliczenie) w raporcie aby uzyskaæ dok³adniejszy
wgl¹d w analizy kryj¹ce siê za interesuj¹c¹ nas wartoœci¹.
WSPÓ£PRACA
W module TARGIT mo¿liwa jest wspólna praca na analizach przez kilka osób. Istnieje funkcja umo¿liwiaj¹ca wys³anie
e-maila do wybranej osoby z za³¹czon¹, wczeœniej przygotowan¹ analiz¹. U¿ytkownik, który otrzymuje e-maila mo¿e
od razu zacz¹æ pracowaæ na otrzymanej analizie.

Modu³ Report Portal
Dostêpny przez Przegl¹darkê Internetow¹ Portal BI udostêpnia standardowe raporty i analizy biznesowe,
które mo¿na podzieliæ na obszary w zale¿noœci od potrzeb u¿ytkownika. Inne raporty i zestawienia mo¿na
udostêpniæ Dyrektorowi Finansowemu, a inne Menad¿erowi Sprzeda¿y, czy Kierownikowi Projektu.
Ka¿dy z u¿ytkowników ma do dyspozycji swój w³asny Kokpit Mened¿erski (Dashboard), który na jednym ekranie
udostêpnia dynamiczne raporty, zestawienia, wykresy, itp. Dedykowane kokpity dostêpne s¹ z poziomu
poszczególnych zak³adek portalu g³ównego.
Dynamika powy¿szych zestawieñ polega na mo¿liwoœci przechodzenia poprzez klikniêcie z jednego raportu do
drugiego, b¹dŸ dr¹¿eniu danych w ramach zdefiniowanych wymiarów analitycznych. Wszechstronnoœæ prezentacji
analizowanej informacji w znaczny sposób u³atwia analizê danych i wspomaga proces podejmowania decyzji.
PODSTAWOWE ELEMENTY DEDYKOWANYCH KOKPITÓW MENED¯ERSKICH:
1. KPI – Kluczowe WskaŸniki Efektywnoœci
2. Zestawienia KPI – Karty Wyników
3. Dynamiczne Raporty oparte na tabelach przestawnych
4. Graficzne Drzewa Dekompozycji
5. Pulpity Menad¿erskie
W ka¿dym z Kokpitów Menad¿erskich mo¿na u¿yæ dowolnego obiektu
w celu dopasowania go do oczekiwañ u¿ytkownika. Wszystkie wy¿ej
wymienione obiekty oparte s¹ na danych pochodz¹cych z wielowymiarowych
struktur OLAP, co umo¿liwia szybkie i intuicyjne budowanie analiz i zestawieñ
oraz zwiêksza wydajnoœæ tworzenia raportów
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