Elemezze már ma a holnap üzleti adatait.
Egyesítse a tervezést, az elemzést, a vizualizálást
a Corporate Planner és a QlikView / Qlik Sense
standard integrálásával.
A Corporate Planner a Corporate Planning Suite modulja
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Tervezés, elemzés és riportolás – a cég
egészébe integrálva
A "CP-Connectivity QlikView" és a "CP-Connectivity Qlik Sense" modulok a
Corporate Planner, valamint a QlikiView és a Qlik Sense integrálásával a
vállalatirányítás egészét átfogva minőségileg magasbb szintre emeli a tervezés és elemzés lehetőségeit.
A data discovery alapú multidimenzionális elemzés így nem szorítkozik csak
a historikus adatok feldolgozására, hanem a Corporate Planner képességeivel megerősítve prediktívvé válik. Engedje szabadon elemző intuícióit, értelmezze a tervezést, a budget készítést, az előrejelzéseket, szimulációkat merőben új módon, fedezze fel döntéshozatali rendszerének szinte határtalan
lehetőségeit.



A Corporate Planner összes terv és budget adata azonnal
multidimenzionálisan elemezhető a QlikView és a Qlik Sense alkalmazásaival.



A Qlik alkalmazásaival kezeli a Corporate Plannerben készített integrált pénzügyi tervet.



A Corporate Planner vállalatirányítási know-how egyre inkább megtalálja a multidimenzionális elemzés világába vezető utat.



A Corporate Planner-ben létrejött adat-összefüggések mélyebb
elemzés alá vonhatók a Qlik alkalmazásaival.



A Corporate Planner standard elemzési képessége modern megjelenítési lehetőségekkel egészül ki, melyekkel egyszerűen és intuitív
módon végezhetők elemzések.



A munka dinamikus és interaktív felületeken folyik – dolgozzon Ön
bármilyen eszközön.
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Decentralizált tervezés, elemzés és
riportolás Corporate Planner-rel
A Corporate Planner a vállalatirányítás, tervezés proaktív eszköze. E rugalmas rendszer legfőbb ereje a korporatív tervezésben, budget készítésben
rejlik. A Corporate Planner-rel a tervezés rendszerezetten, gyorsan és minden szempontból transzparensen történik.
A szoftver rendelkezik mind az operatív tervezés. mind az imtegrált pénzügyi
tervezés komplex folyamatainak egyszerűbbé tételéhez, felgyorsításához szükséges összes funcióval, melyek bármelyik iparág bármilyen méretű vállalkozásában kiválóan hasznosíthatók. Könnyedén előállítható bármilyen szcenárió, alternatív terv, vagy előrejelzési kalkuláció.
A hatékony döntéshozatalhoz olyan azonnal használható instant elemzések állnak rendelkezésre, mint a Pareto elemzés, a variancia, szenzitivitás, költséghaszon elemzések. A tervezett és aktuális eredmények, eltérések prezentáláshoz, elemzéséhez a Corporate Planner rugalmas, dinamikus önszabályozó
riportolási rendszerrel rendelkezik.

A Corporate Plannerben készült terv
egyszerű és hatékony könyvtár struktúrával kapcsolódik a Qlik alkalmazásokhoz.
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A multidimnzionális elemzés és a vállalati tervezés integrációja
A tervezési, előrejelzési,
szimulációs adatok információk egy standard interfészen keresztül automatikusan és folyamatosan
kerülnek át egy előregyártott QlikView, vagy Qlik
Sense alkalmazásba.
Ennek eredménye az átfogó, társasági szintű tervezés, elemzés és riportolás.

Multidimenzionális elemzés QlikViewban és Qlik Sense-ben
A Qlik data discovery platform egy ténylegesen innovatív döntéshozatalt
támogató valóban önkiszolgáló BI eszköz. Merőben új megközelítésben láttatja az üzleti folyamatokat:

a
a
a
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 a többféle forrásból származó adatok egyetlen applikációba való
konszolidálásával,
 az adatok közötti összefüggések feltárásával,
 biztonságos, valós idejű kollaborációval, amivel egyúttal támogatja
a közös döntéshozatalt is,
 az adatok korszerű, tetszetős vizualizálásával,
 a teljes adatbázisban való közvetlen, vagy közvetett keresési lehetőséggel,
 a dinamikus app-okkal, dashboardokkal és elemzésekkel való működésével,
 az adatok mobil eszközökről való elérésének, elemzésének biztosításával.
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Közös stratégia – szoros együttműködés
A megoldások gyorsabb és jobb üzleti döntésekhez vezető megosztása iránti
elkötelezettség és az integrált technológiai platform képezi a Corporate Planning
és a Qlik stratégiai együttműködésének alapját, amely együttműködés előre tekintő, integrált, társasági szintű tervezést, elemzést és riportolást biztosító megoldások létrehozását és piacra való bevezetését eredményezi.

Qlik-ről
A Qlik a data discovery piacvezető szállítója. Intuitív megoldásai az önkiszolgáló
adatvizualizácó és az irányított elemzés terén több, mint 34,000 vevőjénél biztosítják a különböző forrásokból származó adatok alapján hozott döntések megalapozottságát, az adatok közötti rejtett összefüggések feltárásából fakadó üzleti
előnyök kiaknázását. A Qlik székhelye Radnor (USA, Pennsylvania), de a világ
számos különböző országában működtet irodákat, partneri hálózata pedig több,
mint száz országban 1.700-nál több partnert számlál.

A Corporate Planning-ről
A Hamburgban székelő CP Corporate Planning AG több, mint 25 éve szállít a
közepes méretű vállalkozási szektor számára innovatív vállalatirányítási megoldásokat. Mottója: „A vállalatirányítás tud egyszerű is lenni!”. A Corporate Planning
beépített üzleti adminisztrációs know-how-kal rendelkező egyszerű, rugalmas
megoldásokat fejleszt az operatív irányítás, a pénzügyi tervező és konszolidációs,
de ugyanakkor a stratégiai tervezést végző szervezeti egységek számára is. A
Qlik Technológiai Pertnereként és Solution Provider-eként egy kézből tudja biztosítani a CP- Suite és a QlikView, Qlik Sense eszközrenszerét.

A Corporate Planning Suite
A Corporate Planner a CP-Suite modulja. A CP-Suite-on belül egy helyen megtalálható a Corporate Planning szoftver összes eleme. A konzisztens felhasználói
felület és a CP-Suite felhasználóbarát „look & feel” dizájnja a vállalatirányítás
mindennapi tevékenységét könnyűvé, gyorssá és hatékonnyá varázsolja. A "CPConnectivity QlikView" és a "CP-Connectivity Qlik Sense" konnektorok opcionálisan integrálhatók a Corporate Planner-hez.

A CP-Suite összes modulja
Corporate Planner

Integrált tevezés, elemzés, riportolás, integrált pénzügyi
tervezés

CP-Air

Decentralizált tervezés, elemzés és riportolás a weben

CP-Cockpit

Egyedi real-time dashboard-ok

CP-Excel Plus

A Corporate Planner és a Microsoft Excel integrációja

CP-Cash

Rövidtávú likviditás kezelő

CP-Cons

A konszolidáció nemzeti és nemzetközi szabályozásoknak
megfelelő kezelése (GAAP, IAS/AFRS)

CP-Risk

Kockázatkezelés

CP-Strategy

Stratégiai tervezés

CP-BSC

Stratégiai vállalatirányítás, Business Score Card
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A QlikView-val és a Qlik Sense-szel ön a döntéshozatal merőben új útjait fedezheti fel, meglévő különböző alrendszereiben tárolt üzleti adatait
rugalmasan elemzheti.



Standard integrációnk lehetővé teszi a tervezés
során becsült adatok felhasználását a Corporate
Planner-ből.



A standard integáció előrejelzéseket, terv- és
szimulációs adatokat (igény esetén aktuálisakat
is) készít a Corporate Planner-ből a Qlik alkalmazások számára. Olyanokat, amiket az Ön alrendszerei (ERP, költség, vagy készlet alrendszerek, stb.) nem tudnak előállítani.



A Corporate Planner integrált pénzügyi tervének
összes adata alkalmas a Qlik alkalmazásokban
való feldolgozásra, abszolút új betekintéseket
biztosítva ezzel.



A vállalatirányítás (Corporate Planner), az adatelemzés (QlikView) és az adatvizualizáció (Qlik
Sense) együttműködése egy egységes, vállalkozás szintű elemző – értékelő – riportoló rendszert ad az Ön kezébe, ami egyben a gördülékeny, közös döntéshozatal alapja is.

A Corporate Planning, mint Qlik partner egy
kézből ajánlja Önnek az egységes tervezés,
elemzés és riportolás eszközrendszerét.

CP Corporate Planning AG
Grosse Elbstrasse 27
22767 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 431333-0
Fax +49 40 431333-33
info@corporate-planning.com
www.corporate-planning.com
Szoftver, fejlesztés, változó feltételekhez.
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