Viden og overblik skaber ressourcefrigivelse
og værdi i forretningen
FCC Consolidator

Øget fokus på indtjening, udvikling og optimering i en virksomhed stiller store krav.
Krav som virksomhedens finansafdeling ofte skal løbe rigtig stærkt for at kunne
indfri. Krav som levering af aktuel finansiel information og forretningsmæssig
transparens er ofte forbundet med meget tunge manuelle processer.
Hos Solitwork tilbyder vi en forretningsløsning, der sikrer en effektiv og velafprøvet automatiseret
konsolideringsplatform som skræddersyes til din virksomhed. Løsningen har især fokus på kvalitet
og kontrol af virksomhedens store mængder data.
Vores konsolideringsplatform FCC Consolidator vil hjælpe dig og din organisation med:




Nemt og effektivt at opnå indsigt i forretningskritiske områder
At tage hurtigere og mere kvalificerede beslutninger baseret på valide og aktuelle data
At reducere tid og omkostninger i forbindelse med koncernregnskab og ledelsesrapportering

”Samarbejdet med Solitwork om implementeringen af en løsning, der sikrer
forretningstransparens i ét system, har vist os, at Solitwork er en meget kompetent
og pålidelig partner. De var i stand til at give os en dyb, teknisk sparring kombineret
med en 100 % forretningsfokuseret løsning.”
Kim Mose, Director Business Performance and Controlling, BESTSELLER
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En finansiel forretningspartner
Hvert år oplever CFO’s øgede krav til hurtigere tilgængelighed af relevante data og informationer i
organisationen samt krav til reducering af omkostninger i konsolideringsprocessen. Derudover bliver
virksomhederne i dag mere og mere transparente, hvilket betyder en øget interesse fra interessenter
og investorer. Disse krav kan være svære og meget ressourcekrævende at leve op til.
Derfor har vi i Solitwork udviklet en integreret, strømlinet og automatiseret løsning, der kan hjælpe
dig og din virksomhed hele vejen i processen. Derudover tilbyder vores hold af Danmarks bedste
finansielle konsulenter, sparring og knowledge transfer i forbindelse med implementering og
ibrugtagelse. Vores platform vil blive dit foretrukne Business Intelligence værktøj i processen helt fra
registrering i ERP systemerne til den færdige rapportering.
I Solitwork har vi høje ambitioner for din finansafdeling, og derfor hjælper vi blandt andet med at:





Automatisere regnskabs- og økonomiprocesser
Skabe værdi som sparringspartner på finans og forretning
Skabe transparens gennem controlling og rapportering



Holde fokus på den forretningsmæssige udvikling i virksomheden.

Imødekomme governance – og compliance struktur

FCC Consolidator
I FCC er det let at integrere mange data kilder og samle disse i et koncernregnskab, der bliver
skalerbart og transparent. FCC gør det muligt, at hente lige præcis de data der er nødvendige og
relevante for dig, således at du hurtigt kan danne dig et overblik.
FCC kan med fordel blive dit værdiskabende værktøj, når din virksomhed vil:







Automatisere en tung og manuel konsolideringsproces
Skabe et overblik over en kompleks ejerskabsstruktur
Frigive ressourcer i virksomheden til mere
dybdegående og værdiskabede analyser
Køre interne og eksterne rapporter i én skalerbar
proces
Opnå brugersikkerhed på en skalerbar fremtidssikker
platform
Mindske personafhængighed

Vores platform er illustreret i modellen ovenfor, hvilket giver dig en indsigt i, hvordan FCC fungerer i
praksis.
Er du interesseret i at vide mere omkring, hvordan vi i Solitwork kan hjælpe din virksomhed og jeres
finansafdeling til at blive endnu mere værdiskabende, så tøv endelig ikke med at booke et møde
med vores CEO, Esben Duedahl, edu@solitwork.com eller vores Marketing & Relations Manager
Nicolaj Lund, nsl@solitwork.com
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