DOBRE PRAKTYKI POLSKI CYFROWEJ

Budżetowanie na trudne czasy

polska cyfrowa

Foto: Fotolia.com

Budżetowanie na trudne
czasy

System SIMPLE.ERP sprawi, że kontrola nad pieniędzmi i przeprowadzanie
przetargów będzie łatwiejsze. Zminimalizowane zostanie ryzyko pomyłek i zaniedbań.
Efekt? Zaoszczędzone pieniądze i czas.

S

zpitale, wyższe uczelnie, urzędy, szkoły,
a także inne instytucje publiczne muszą
się mierzyć ze zmieniającymi się warunkami finansowania. Jednym z ważniejszych obszarów, które wymaga szczególnie starannego traktowania, jest budżetowanie, czyli proces obejmujący
planowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu,
a także późniejszą jego kontrolę. Jednak właściwe
narzędzia informatyczne, np. systemy klasy ERP,
mogą znacznie ułatwić codzienne funkcjonowanie
w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne pozwalają
położyć jeszcze większy nacisk na sprawność zarządzania instytucją, jej majątkiem, monitorowanie kosztów i przychodów.

Kręgosłup rozwiązania

Takim systemem jest SIMPLE.ERP, w którego
skład wchodzą m.in.: moduł finansowo-księgowy
z funkcjonalnościami z zakresu rachunkowości finansowej oraz zarządczej, moduł do zarządzania
projektami, majątkiem trwałym oraz moduł budże-
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towy. Większość tych modułów wspiera program
obsługujący obieg dokumentów, który przenika
całą strukturę organizacji i systemu ERP. Zebrane
informacje mogą być analizowane i dostarczane
decydentom w postaci gotowych raportów.
System ERP musi być odpowiednio przystosowany do specyfiki pracy w dużej i wyjątkowej organizacji, jaką jest szpital, uczelnia czy urząd. Wdrażając go ważne jest, aby umożliwiał sprawne i szybkie
rozliczanie wszystkich procesów, jakie zachodzą w
instytucji i szybko dostarczał informacji o kosztach,
przychodach i wykorzystanych budżetach.
SIMPLE.ERP to nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspierający zarządzanie
przychodami i kosztami działalności operacyjnej
i administracyjnej instytucji publicznych. System
ma zaawansowane rozwiązania dedykowane zarządzaniu finansami: planowaniu i wykonaniu budżetów, kontroli kosztów na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych, grup rodzajowych
kosztów czy źródeł finansowania. Zaawansowane
mechanizmy automatów księgujących pozwalają
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Tematy wiodące Przemysław Gnitecki, prezes SIMPLE SA
Jako jeden z liderów wśród dostawców systemów typu back office, między innymi do sektora
publicznego, widzimy znaczące zmiany w potrzebach instytucji publicznych. Szczególnie dotyczy
to obszarów budżetowania i zarządzania projektami, jak również obiegu dokumentów w zakresie
podstawowych procesów, a w szczególności
tych związanych z budżetowaniem i zarządzaniem
projektami. W ramach tych procesów mieści się
np. obsługa przetargów z rozliczaniem umowy
zawartej w jego wyniku włącznie. W instytucjach
publicznych pojawia się coraz więcej wewnętrznych projektów. Potrzebne jest zatem narzędzie,
które pomoże zaplanować te przedsięwzięcia
w kontekście planowanego budżetu oraz innych
wydatków w ramach projektu. Jest to o tyle ważne, że duża cześć z tych projektów może podle-

System ERP musi być odpowiednio przystosowany do specyfiki
pracy w dużej i wyjątkowej
organizacji, jaką jest szpital,
uczelnia czy urząd.
na rozliczanie kosztów z użyciem wskaźników lub
rozdzielnika kosztów oraz na pobieranie parametrów z plików i systemów zewnętrznych, w tym na
wygodną pracę nad budżetami z poziomu arkuszy
kalkulacyjnych. Funkcjonalność systemu umożliwia tworzenie budżetów według układu tradycyjnego, jak i zadaniowego, z możliwością definicji
ilościowej i jakościowej oceny efektywności poszczególnych zadań.

Daje oszczędności

Moduł budżetowania SIMPLE.ERP to rozwiązanie przeznaczone dla kierowników projektów oraz
menedżerów, wspierające proces budżetowania
oraz rozliczania projektów. Oprogramowanie SIMPLE udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanie przedsiębiorstwa w wielu
przekrojach. Dodatkowo jest w pełni zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania projektami: Microsoft EPM/MS Project, a poprzez portal
controllingowy SIMPLE.BI możemy z dowolnego
miejsca śledzić wyniki firmy i szybko reagować na
zmieniającą się sytuację.
System SIMPLE.ERP sprawi, że kontrola nad
pieniędzmi i przeprowadzanie przetargów stanie
się łatwiejsze. Zminimalizowane zostanie ryzyko
pomyłek i zaniedbań. Efekt? Zaoszczędzone pieniądze i czas.
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gać kontroli, np. wszystkie projekty unijne.
Podstawową przyczyną zainteresowania instytucji publicznych systemami do budżetowania jest
przede wszystkim presja dotycząca lepszego planowania wydatków i kontroli kosztów, ale również
zmiany przepisów w zakresie źródeł finansowania.
Aby zapanować nad procesem budżetowania
w dużej organizacji (prowadzimy wdrożenie
w organizacji powyżej 4 tys. pracowników)
wymagane jest wdrożenie narzędzia do samego
planowania budżetowania zintegrowanego
z pozostałymi modułami systemu ERP, jak również
obiegu dokumentów, tak aby można było zdecentralizować budżet i zautomatyzować proces
decyzyjny związany z zaplanowaniem, a później
wykonaniem i rozliczeniem budżetu. Prowadzimy
obecnie kilka wdrożeń w tym obszarze.

Analizy możliwe do wykonania
w SIMPLE.ERP
– Wyznaczanie rentowności dla poszczególnych
jednostek budżetowych w oparciu o podział kosztów
– Tworzenie przekrojowych raportów sprawozdawczych
i porównawczych w dowolnym układzie, również przez
uprawnionych pracowników poszczególnych jednostek
organizacyjnych i współdzielenie dokumentów,
raportów, wskaźników i analiz
– Analiza kosztów i przychodów według ich rodzajów
i miejsc powstawania
– Wielowymiarowa analiza odchyleń budżetowych
– Budowanie wielowymiarowych raportów w oparciu
o technologie OLAP i hurtownie danych
– Analiza wskaźnikowa budżetów – definiowanie
wskaźników poprzez różne formuły matematyczne
– Obsługa danych archiwalnych
– Prezentacja danych liczbowych (tabelarycznie
i graficznie) w postaci arkuszy kalkulacyjnych
– Analiza finansowa w zakresie planowanych
i rzeczywistych kosztów i przychodów jednostek
organizacyjnych i prowadzonej działalności
– Analiza kosztów bezpośrednich w zakresie odchyleń
w zużyciu materiałów i energii dla poszczególnych
budżetów, jak i całej jednostki
– Analiza rentowności poszczególnych elementów
struktury organizacyjnej
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