Budget og forecast

Kom hurtigt i mål
med budget og forecast
Solitworks budget- og forecastløsning sikrer effektivt samarbejde i budgetprocessen og gør det let at
vedligeholde budgetmodeller og skabeloner i takt med, at organisationen eller fokusområder ændrer
sig.
Solitworks løsning understøtter både traditionel budgetlægning samt rullende forecast. Vores
konsulenter er økonomifolk med solid viden om budget- og forecastprocesserne, hvilket er med til at
sikre, at du får den løsning, du har behov for.
Solitworks budget- og forecastløsning hjælper dig med at:
• Effektivisere administrative opgaver omkring budgetlægning via workflow
• Skabe overblik og følge op på budgetter ud fra en automatisk konsolidering
• Designe budgetskabeloner, som kan gøres tilgængelige for indtastning i Excel, på web,
sharepoint eller mobile enheder

”

Solitwork har igennem hele processen vist stor forståelse for vores forretning.
Fordelen ved Solitwork er, at deres medarbejdere taler et sprog, som vi forstår,
og ikke mindst at de har en god forståelse for vores daglige udfordringer.
Derudover præsenterede Solitwork os for en fleksibel og åben løsning, hvor
Excel var brugergrænseflade.”
Bill Tobin, CFO, XERGI

Unikke fordele
Hurtigt og enkelt design af budgetskabeloner
Skabelonerne til budgetmodellerne designes i Excel ved hjælp af XLCubed, der er et add-in til Excel. Via
XLCubed kan du gøre skabelonerne tilgængelige på web, sharepoint eller mobile enheder. Det gælder
både for indtastning i Excel og på web, at der skrives direkte tilbage til en central database. Skabelonerne
kan være opbygget enten til direkte indtastning eller indirekte via links til lokale Excel-modeller, ligesom
der også er mulighed for at inddrage centralt definerede business drivers. Herved kan budgetudvikling og
afvigelser fra realiserede tal let sammenstilles med udviklingen i business-driverne.
Automatisk konsolidering
En fordel ved at skrive tilbage til en database i stedet for Excel er, at budget, forecast og realiserede tal
konsolideres automatisk. Budgettet er derfor tilgængeligt for økonomifunktionen og ledelsen gennem
hele processen. Det skaber overblik og mulighed for at sammenholde de indtastede tal med ledelsens
forventninger til det færdige budget. Versionsstyring sikrer, at du altid har den seneste budgetversion,
som du kan sammenligne med andre versioner, prognoser og realiserede tal.
Workflow
Slut med ressourcetunge processer, når budgetskabeloner skal udsendes, returneres og tilrettes.
Workflow sikrer effektiv styring af den administrative proces, så du har overblik over fremdriften samt
hurtigt kan udsende påmindelser og dermed overholde deadlines.
Fuld integration med rapporteringsmodeller
Budgetløsningen bliver en fuldt integreret del af jeres rapporteringsmodeller. Det gør det let at
sammenholde realiserede tal med budget og forecasts, og budgetopfølgningen bliver herved mere
effektiv.
Hør hvordan Solitwork kan hjælpe dig med at optimere dine økonomiprocesser.
Kontakt os på 70 20 34 35.
Solitwork er specialister i finansiel Business Intelligence, herunder koncernkonsolidering, budgettering og forecast samt internt og eksternt
regnskab. Vi udvikler skalerbare løsninger med fokus på gennemsigtighed, tilgængelighed og visualisering. Vores kunder betragter os som
en kompetent og tilstedeværende sparringspartner, og det har givet os langvarige og tætte relationer. Vi leverer løsninger på selv de mest
komplekse finansielle problemstillinger gennem dialog og tæt samarbejde.
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