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planacy
Planacy är ett effektivt och värdeskapande budget-, prognos- och planeringsverktyg som är fullt
anpassningsbart efter er verksamhet, era processer och behov. Planacy kan strömlinjeforma
delar av eller hela er planeringsprocess – oavsett bransch och vilka processer som är mest
kritiska för just er verksamhet.

Helt anpassningsbar
Snabb implementation
Värdeskapande

En mer värdeskapande
budgetprocess

Bättre framåtblick med enkla,
automatiska prognoser

Budgetering är ofta komplext, tar lång tid och kräver
stor anpassning efter er specifika affärslogik.
Planacy är utvecklat för att hantera komplexa
budgetprocesser och är fullt anpassningsbart efter
just ert företag, er process och era behov. Ni får
ökad kontroll, en budget med högre precision – och
mer tid till strategiska aktiviteter.

Att förbereda en prognos kan ofta vara väldigt
komplicerat och tidskrävande. I Planacy krävs endast
några få knapptryck för att sätta upp en ny prognos,
fylla alla mallar med relevant utfallsdata och (om så
önskas) generera ett prognosförslag. I Planacy kan ni
arbeta med finansiell och operativ planering enligt
den metod som passar er bäst.

Snabb implementation & hög ROI
Planacys snabba implementationstid beror på dess unika databasarkitektur, konfigurerbarhet
och moderna teknologi som kan integreras sömlöst med era befintliga system. Planacys kraftfulla funktioner
stödjer även slutanvändaren och gör arbetet enklare och inlärningstiden kort.
Tidseffektiva implementationer, låg förvaltningskostnad och den höga graden av flexibilitet vid
verksamhetsförändringar genererar dessutom hög ROI.

planacy
Processer i Planacy
Controlling
Med Planacy minskar ni det administrativa arbetet och möjliggör
en mer decentraliserad process. Det gör att kvaliteten på arbetet
ökar och att ni stället kan stödja verksamheten i budget- och
prognosprocessen.

HR- & Personalbudget
Att budgetera personalkostnader så som lön, bonus, sjukfrånvaro,
semester och pension på en tillräckligt detaljerad nivå är många
gånger en utmaning. Med Planacys HR & Personal-modul kan ni
budgetera på en ökad detaljnivå samtidigt som personalbudgeteringen för de med personalansvar förenklas.

Säljbudgetering
Med Planacy får ni budget- och prognosmallar som kan
anpassas efter er verksamhet. Arbetet blir på så vis enklare och
mer intuitivt för slutanvändarna, samtidigt som ni kan planera er
försäljning på större detaljnivå och få högre kvalité på arbetet.

Projektbudgetering
Projektbudgetering och prognostisering är ofta komplext, tar lång
tid och kräver en hög grad av anpassning efter verksamhetens
affärslogik. Planacy är utvecklat för att hantera komplexa
affärsprocesser och tillåter en unik kundanpassning – sömlöst
integrerat med er projektuppföljning.

Centrala Kostnader
Genom anpassade mallar för företagets centrala kostnader
förenklar ni för verksamheten och får en budget med högre
precision för era olika kostnadsställen. I Planacy fördelas de
centrala kostnaderna anpassat efter just er affärslogik.
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Rullande Prognoser
Med Planacy kan ni enkelt arbeta med rullande prognoser som ger
er en kontinuerlig och uppdaterad framåtblick. Därmed får ni ett
bättre beslutsunderlag över vilka aktiviteter som krävs för att
påverka utvecklingen i rätt riktning.

Balansräkning och Kassaflöde
Planacy erbjuder en unik lösning för balansräkning och
kassaflödesprognoser. Om du justerar din budget eller prognos i
Planacy uppdateras det prognostiserade kassaflödet automatiskt
baserat på ett regelverk som enkelt kan anpassas för din
verksamhet.

Inköp
Med Planacy kan ni budgetera och planera inköp på ett enklare och
effektivare sätt med den detaljeringsgrad som ni önskar, antingen
som en fristående process eller integrerad med automatiska
drivningar mellan inköp, försäljning och resultatbudgetering.

Investeringar
Har investeringsplanen en stor inverkan på resultatet och er
balansräkningsbudgetering? Då finns det ett stort värde i att ha
processtöd med anpassade mallar för era investeringar. De som
har ansvar över investeringarna kan i Planacy enkelt mata in
planerade investeringar som i sin tur driver värden till både
balans- och resultaträkningen.

Er unika process
De flesta företag har ofta en eller flera specifika planeringsprocesser. Tack vare Planacys unika
flexibilitet och konfigurerbarhet är plattformen fullt anpassningsbar efter just er verksamhet.
Plattformens modulbaserade teknologi och kraftfulla funktioner gör det möjligt att konfigurera
Planacy efter er process så den får högre kvalitet och blir enklare att administrera.
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Värdeskapande funktioner
Planacy är utvecklat med administratören och användaren i fokus och byggd med modern webbteknologi och
kraftfulla funktioner. Vi vill att planeringsprocessen ska vara så enkel och värdeskapande som möjligt för
administratörer och användare.

Central administration. Konfigurera, övervaka och styr
er planeringsprocess från ett ställe.

Drivning. Modell-till-modell integration med kraftfull
funktionalitet för beräkningar, samt interna och externa
intäkts- och kostnadsdrivare.

Modellering. Skapa och underhåll modeller (mallar) med
ett enkelt och kraftfullt administrationsgränssnitt.

Drag-and-drop. Ni kan både mata in matematiska
formler och infoga data genom att dra och släppa text
eller siffror direkt i inmatningsfälten.

Rollbaserad säkerhet. Rättigheter baseras på roller och
ansvar. Kan tillsammans med användarna läsas in från
Office365, Google Account eller Active Directory.

Kontext. Kommentera och bifoga filer övergripande och
på enskilda entiteter såväl som på alla inmatningsnivåer i
mallarna.

Unikt workflow. Definiera och konfigurera själva hur ert
workflow med roller och attestflöde ska se ut i Planacy.

What-if. Simulera och analysera påverkan i prognosen. Ni
kan jobba med flera versioner så som ”best-case” och
”worst-case” prognoser.

Key-takeaways
Planacy...
• Ger ökad kvalité och kontroll över processen
• Möjliggör ett mer frekvent arbete med statiska eller rullande prognoser
• Är en best-of-breed plattform för budget och prognos med sömlösa integrationer
till marknadens ledande Business Intelligence verktyg
Slipp en statisk och årsbaserad planering. Med Planacy får ni ett mer dynamiskt budget- och prognosarbete.
Ökad automatisering och stärkt processkontroll ger er mer tid över till andra, mer strategiska aktiviteter.

Vill du veta mer om hur Planacy kan ge er en mer värdeskapande budget och prognosprocess?
Läs mer på www.planacy.com eller hör av dig till oss på hello@planacy.com!
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