Budget, prognos & planering
för Qlik®-plattformen
BUDGET | PROGNOS | ANALYS & RAPPORTERING
Det är utmanande att vara konkurrenskraftig i en värld av snabbrörliga
behov och hungriga konkurrenter. Hur navigerar man effektivt när
förutsättningarna konstant förändras? Förmågan till att hålla god
framåtblick och kunna anpassa planerna till rådande verklighet har blivit allt
viktigare.

FÖRDELAR
Effektivare arbete. Snabba upp
budgetarbetet, uppdatera prognoserna mer
frekvent och öka precisionen i lagda
budgetar och prognoser.
Integrerad med Qlik. Addera planering till
er Qlik Business Discovery Plattform och få
planering och uppföljning i en sammanhängande lösning.
Förbättrad framåtblick. Med Planacy får ni
ett kraftfullt stöd att gå ifrån en statisk och
årsbaserad planering till ett mer dynamiskt
och operationellt förankrat rullande
prognosarbete.

Många gånger är detta en rejäl utmaning för ekonomifunktionen då system
och processer för uppföljning och planering varken är effektiv eller hänger
ihop. För många är budgetarbetet liktydigt med en utsträckt process, stor
andel manuella inslag och en svagt engagerad verksamhet.
Planacy är framtaget för att hjälpa er till en snabbare, mer kollaborativ och
flexibel planeringsprocess. Få stöd för att driva ett effektivare budgetarbete
kombinerat med ett frekventare och mer decentraliserat prognosarbete.
Varje organisations planeringsprocess är unik. Planacy är ett modernt
planeringsstöd byggd på senaste webteknologi som kan anpassas efter er
verksamhets behov istället för tvärtom. Byggt för att hantera en komplex
verklighet och kunna vidareutvecklas när förutsättningarna förändras.
Snabbare och effektivare planering
Med hjälp av ett kraftfullt workflow-stöd går det att förbättra överblick och
datakvalité samtidigt som era planeringsprocesser kan stängas snabbare
med mindre åtgången tid.
Få svar på frågorna om vad som händer. Var befinner sig alla i arbetet och
vilka individer och avdelningar släpar efter? Vem har skickat in underlag,
för vilket scenario och vilka budgetar återstår att godkänna? All input
sparas och konsolideras automatiskt och blir tillgänglig för granskning
utefter tilldelade rättigheter per roll och ansvar.

Data du kan lita på. Hämta ny eller
uppdaterad referensdata direkt från era
driftsatta och avstämda Qlik-applikationer.

Framtidssäkrad. Byggd på absolut senaste
webteknologi, mobilanpassat och fullt
integrerbar med Sveriges mest populära
beslutsstöd – Qlik!
Spar tid och pengar. Enklare och mindre
kostsamt att implementera, underhålla och
supportera.

Största värdet med Planacy är
tryggheten det ger i siffrorna.

Millnet BI har även varit en av få
leverantörer som faktiskt hållit vad
man lovat då man levererade på
utsatt tid och höll kostnaderna enligt
satt estimat.

Genom att öka automatiseringen och stärka processkontrollen får ni mer
tid över till värdeskapande aktiviteter som t.ex. analys, diskussioner och
scenariomodellering.
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Bättre framåtblick
Planacy hjälper er skifta fokus. Lägg mindre tid på den statiska
årsplaneringen och mer på den löpande framåtblicken. Bredda
deltagandet, öka engagemang och samarbete samtidigt som ni stärker
spårbarheten i processen. Få stöd för olika arbetssätt, kraftfull drivning,
rullande prognoser och scenario-hantering. Tillsammans med en ökad
automatisering och förbättrad datakvalité får ni bättre förutsättningar för en
förbättrad precision i lagda budgetar och prognoser.
Stöd för alla typer av planering
Planacy ger stöd för alla typer av planering som t.ex. finansiell och
operationell budgetering, rullande prognoser, resursplanering,
försäljningsplanering, inköpsplanering osv. Planera på den detaljnivå som
krävs. Lägg planer på lägsta nivå (t.ex. anställd, SKU och konto) eller på
aggregerad nivå (t.ex. organisation, produktgrupp och kontogrupp) och
fördela därefter ut till lägre nivåer.
Stöd finns för att bedriva din planering enligt den metod eller kombination
av metod som passar er. T.ex. top-down, bottom-up, kontobaserad,
drivarbaserad, rullande 12 osv. Arbeta med ett obegränsat antal
periodiseringsnycklar som t.ex. baseras på utfall eller budget från
föregående år.

FUNKTIONER
Centralisera. Konfigurera, övervaka och
styr planeringsprocessen från ett ställe.
Workflow. Definiera och automatisera ert
arbetsflöde för granskning och
godkännande.
Roll-baserad säkerhet. Alla rättigheter
baseras på roller vilka även tillsammans
med användarna kan läsas in från t.ex.
Active Directory.
Modellering. Skapa och underhåll era
modeller (mallar) med ett kraftfullt
administrationsgränssnitt.
What-if. Simulera olika scenarier och
analysera påverkan.
Drag-drop. Inmatning kan göras genom att
dra och släppa text/siffror direkt in i
inmatningsfält.
Kontext. Kommentera och bifoga filer på
alla inmatnings-nivåer.

Input kan ske i form av finansiell och icke finansiell data. Genom att
inkludera drivare och KPI’er i era modeller och planer förbättras kvalitén
och det organisationella engagemanget för budget- och prognosarbetet.
En ökad användning av kostnads- och inäktsdrivare hjälper er minska
detaljgraden och komma närmare den vardag och de begrepp som
används ute i verksamheten.

Drivning. Modell till modell integration med
interna eller externa kostnads- och
intäktsdrivare. Visualisera flöde och
progress per modell för alla deltagare i
processen.

Olika typer av modeller (mallar) kan användas, återanvändas och kopplas
samman för att skapa en process som är integrerad och där alla drar åt
samma håll.

NÄSTA STEG

Administrera och tillgängliggör affärslogik centralt som t.ex. begrepp,
drivning och fördelning. Något som snabbar upp arbetet och kvalitetssäkrar
processen.

Vi sätter med kort varsel upp en demo. Se
hur Planacy fungerar och diskutera med
våra kunniga säljare om vad en lösning
skulle innebära för just er.

Läs mer på millnetbi.se/planacy

Integrera med Qlik®
Qlik har en ledande position på beslutsstöd i Sverige med sina produkter
QlikView och Qlik Sense.
Genom att integrera Planacy kan du som Qlik-kund få en
sammanhängande lösning för både analys, rapportering, budget, prognos
och planering. En lösning där avstämd och kvalitetssäkrad utfallsdata i Qlik
kan återanvänds och där tidigare framtagna visualiseringar kan byggas ut.
Något som snabbar upp införandeprojekt, planeringsprocesser och
framtida underhåll.

Vi har tidigare haft en långdragen
och intensiv budgetprocess med
många Excel-ark att hantera.
Med Planacy har jag fått en helt
annan överblick och tillit till
budgetprocessen samtidigt som det
blivit enklare för användarna att
mata in sina budgetvärden.
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