
Infor10 Financials Business
(SunSystems)

Infor10 Financials Business(SunSystems) pozwala stawić czoła zmianom. Będziesz w stanie
zaadaptować się do zmian bez ich wprowadzania, zdobywać informacje, których potrzebujesz 

i rozwijać się na dowolnym rynku.

Wyjdź zmianom naprzeciw.
Tradycyjne systemy zarządzania finansami (FMS) ograniczają Cię w

ramach reguł, struktur oraz modeli biznesowych, które nie są w stanie

ewoluować, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynkowym.

Rozwój strategii oraz zmienne wymagania biznesowe powodują

konieczność ciągłej przebudowy użytkowanego systemu. Pomimo że

Ty dotrzymujesz kroku zmianom, Twój system do zarządzania

finansami już nie. Toczysz ciągłą walkę, aby Twój system sprostał

potrzebom prowadzonej działalności. Nadszedł czas, abyś otrzymał

rozwiązanie finansowe, które pracuje w sposób, w jaki tego

oczekujesz. W przypadku zmieniających się potrzeb Twój system

powinien dotrzymywać Ci kroku. Teraz możesz oczekiwać zmian bez

obaw i w sposób łatwy zarządzać rozwojem firmy z aplikacją Infor10™

Financials Business (SunSystems).

Dostosuj się do zmian - bez
wprowadzania zmian.
Twój system finansowy powinien odpowiadać Twojej działalności, a

nie odwrotnie. Tradycyjne systemy opierają się zazwyczaj na

złożonych, posegmentowanych kodach kont, które są trudne do

zarządzania i zmiany. Odwzoruj strukturę swojej działalności w sposób

łatwy do skonfigurowania i rozwijaj się dzięki aplikacji Financials

Business, która posiada innowacyjną konstrukcję opracowaną z

uwzględnieniem potrzeby zmian.

Będziesz w stanie nie tylko skoordynować analizy oraz

sprawozdawczość z rosnącymi potrzebami działalności biznesowej,

lecz także natychmiast dostrzeżesz wszystkie wprowadzone zmiany –

dzięki inteligentnym transakcjom, które same uchwycą zmiany bez

konieczności modyfikacji systemu.

Ponieważ nigdy nie zostaniesz ograniczony do statycznej struktury,

będziesz mógł:

•    ?W sposób szybki wprowadzać nowe linie produktowe czy zmiany

organizacyjne.

•    Zapewniać wiarygodność pomiarów oraz wskaźników wydajności

(KPI).

•    ?Zabezpieczać przyszły rozwój organizacji i ograniczyć zależność od

IT w przypadku pojawiających się nowych potrzeb biznesowych.

Zdobądź szybko niezbędne
informacje.
Wydaje się, że zbyt często brakuje dostępu do informacji w

momencie, gdy te są potrzebne –dlatego że niezbędne dane nie są

gromadzone, albo nie można ich pozyskać w łatwy sposób. Aplikacja

Infor10 Financial Business (SunSystems) pozwoli Ci odzyskać

kontrolę: zunifikowana główna księga rachunkowa zapewnia szybki i

łatwy dostęp do inteligentnych transakcji, które dostarczają nie tylko

danych, ale również szczegółowych informacji w kontekście przez

Ciebie zdefiniowanym.



ZUNIFIKOWANA KSIĘGA INFOR FMS SUNSYSTEMS

Zunifikowane księgi oferują zintegrowany zestaw transakcji, który 
łączy księgę główną, zobowiązania oraz należności, zapewniając 

szybki i spójny dostęp do właściwych danych.
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ZINTEGROWANE INFORMACJE

Wyobraź sobie, że posiadasz wszystkie dane finansowe w jednym

miejscu, bez względu na to czy pochodzą z księgi głównej,

procesów sprzedaży i zakupów czy nawet księgi zdefiniowanej

przez użytkownika – bez konieczności aktualizowania i uzgadniania

danych. Dzięki ujednoliconej księdze będziesz w stanie szybciej

zamykać księgi – obniżać koszty i zwiększać wydajność.

ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Zwiększaj wydajność procesów sprawozdawczości i cyklów

planowania dzięki jednemu, zintegrowanemu środowisku.

Ponadto spraw, aby użytkownicy i udziałowcy mogli w łatwiejszy

sposób na podstawie raportów i analiz zrozumieć to, w jakiej

kondycji znajduje się przedsiębiorstwo. Osoby decyzyjne

otrzymają natychmiastowy dostęp do zintegrowanych informacji

finansowych i operacyjnych, które są im niezbędne do lepszego

zarządzania.

ZWIĘKSZENIE DOKŁADNOŚCI INFORMACJI

Zdobywaj wszelkie informacje w systemie źródłowym i uzyskaj, od

samego początku, czysty i kompletny obraz działalności. Możesz

wreszcie korzystać z arkuszy kalkulacyjnych w celu, w jakim zostały

opracowane – aby analizować informacje zawarte w systemie, a nie

wykorzystywać je jako alternatywne miejsca przechowywania

danych. Dzięki temu, że informacje finansowe pochodzą

bezpośrednio ze źródła, możesz być pewny, że są dokładne i

aktualne.

Rozwój na dowolnym rynku.
Bez względu na to, czy rozwój oznacza nowe rynki, przejęcia czy

produkty, musisz się z łatwością adaptować oraz reagować na

specyficzne wymagania. Standaryzuj zarządzanie finansami i

dostosuj struktury księgowe w sposób szybki, łatwy i bez

konieczności wyłamywania otwartych drzwi.

KORZYŚCI:

Międzynarodowe doświadczenie. Jeżeli wzrost oznacza rozpoczęcie

działalności na arenie międzynarodowej, nie wystarczy uwzględnić

podstawowych wymogów takich jak wielojęzyczność czy różne

waluty. Aplikacja Financials Business pozwala stawić czoła

globalnym wyzwaniom, ponieważ posiada zaawansowane funkcje,

takie jak czterowymiarowa wielowalutowość i równoległe

możliwości ujęcia księgowego.

Możliwość skorzystania z rozwiązania dostosowanego do

wszystkich Twoich potrzeb. Uprość zarządzanie systemem,

usprawnij procesy i ogranicz złożoność swojej działalności dzięki

jednemu rozwiązaniu, które łączy w sobie wszystkie kwestie bez

względu na region, kraj, jednostkę handlową, firmy oraz biura

korporacyjne – i jest na tyle elastyczne, aby sprostać ich

zmieniającym się wymaganiom.

Możliwość zapewnienia spójnego i kontrolowanego środowiska.

Dopełnij lokalnych wymogów ustawowych, Międzynarodowych

Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i innych za

pomocą wbudowanych narzędzi audytu, ostrzeżeń i

zaawansowanych możliwości uzgadniania danych.

Infor10 Financials Business (SunSystems):

•    Ponad 8000 klientów w ponad 100 krajach

•    Ponad 20-letnie doświadczenie

•    Odzwierciedla sposób prowadzenia firmy

•    Dostarcza jeden spójny zestaw danych

•    Oferuje potężne narzędzia raportowe

•    Zapewnia szybki zwrot inwestycji
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Będziesz mógł jednocześnie spełnić wymagania dotyczące

sprawozdawczości finansowej wielu krajów, aby w szybszy sposób

zamykać księgi.

Podejmuj lepsze decyzje
finansowe.
Gdy będziesz miał możliwość dostrzeżenia następstw wszystkich

swoich transakcji finansowych oraz trendów, które mogą wpłynąć

w przyszłości na Twoją firmę, uzyskasz potężną przewagę

strategiczną, która odzwierciedli się w każdym aspekcie działalności

organizacji. Podejmuj lepsze decyzje w następujących sferach.

Zarządzanie finansami. Uzyskaj natychmiastowy dostęp do

wszystkich informacji finansowych i księgowych, aby szybko podjąć

właściwe decyzje dotyczące wszelkich aspektów zarządzania

finansami, łącznie z księgą główną, księgą należności i zobowiązań,

konsolidacją, przeksięgowaniami, walutami, środkami trwałymi oraz

zarządzaniem klientami. Będziesz w stanie sprostać różnym

wymaganiom dotyczącym księgowania i sprawozdawczości,

ponieważ nasze rozwiązania są wysoce elastyczne. Bądź spokojny

o dopełnienie obowiązków lokalnych przepisów, standardów GAAP

oraz rosnących wymogów sprawozdawczości, takich jak IFRS.

Zarządzanie efektywnością. Uprość proces budżetowania i

prognozowania dzięki rozwiązaniom Financials Business –

budżetowanie i planowanie. Przełóż dane na istotne informacje, a

następnie przekaż je właściwym ludziom, we właściwym formacie i

w odpowiednim czasie. Będziesz mógł zwiększyć wydajność

konsolidacji, sprawozdawczości oraz analizy danych uzyskanych z

jednostek obcych oraz innych aplikacji i pozycji zyskując wgląd w

każdy aspekt prowadzonej przez Ciebie działalności. Ponadto

będziesz mógł przekazać kierownikom wskaźniki KPI dotyczące

działalności finansowej i operacyjnej na każdym szczeblu,

pomagając im w szybszym podjęciu właściwej decyzji.

Zarządzanie zakupami. Zacieśnij kontrolę procesów zakupowych

dzięki dostępnemu przez przeglądarkę internetową rozwiązaniu do

kontroli i zarządzania wydatkami, zdolnemu obsłużyć dużą liczbę

pracowników. Użytkownicy uzyskują możliwość zarządzania

potrzebami zakupowymi, a Ty możesz definiować zasady i

schematy, aby zautomatyzować proces i zapewnić zgodność z

polityką korporacyjną, zwiększając wydajność i przyczyniając się do

oszczędności.

Zarządzanie zamówieniami. Przejmij kontrolę nad zarządzaniem

sprzedażą, zakupami i magazynami oraz skoordynuj swoje działania

z partnerami i klientami. Możesz skonfigurować procesy zamówień i

ich kolejność w sposób, który Ci odpowiada. Zyskujesz dostęp do

wszelkich powiązanych dokumentów których potrzebujesz. Każda

czynność automatycznie aktualizuje księgę oraz stan zapasów w

czasie rzeczywistym.

Automatyzacja profesjonalnych usług. Będziesz mógł obsługiwać

księgowość projektów, zarządzanie zasobami, rozliczeniami

masowymi oraz czasem pracy i wydatkami. Zapewni to możliwość

lepszego wykorzystania personelu, zoptymalizowania przepływów

gotówkowych oraz zwiększenie rentowności.

Zarządzanie dokumentami. Dzięki paru kliknięciom myszki

możesz automatycznie uzyskać, autoryzować i przechowywać

dokumenty handlowe, takie jak faktury, zamówienia i wyciągi.

Oszczędzisz czas, pieniądze i powierzchnię oraz zapewnisz

zgodność z rosnącymi wymogami ustawowymi. Dodatkowo

zapewnisz wsparcie inicjatywom proekologicznym w swojej firmie.

Platforma integracyjna. Będziesz mieć możliwość zintegrowania

Financials Business z innymi systemami informatycznymi, dzięki

otwartej architekturze i niezrównanej elastyczności. Jest to

szczególnie przydatne, gdy potrzebujesz rozwiązania finansowego,

wspomagającego pracę w nieprzewidywalnych warunkach

otoczenia.

Przejmij kontrolę.
Wyjdź zmianom naprzeciw dzięki aplikacji Infor10 Financials

Business (SunSystems), która została zaprojektowana tak, aby

zapewnić wsparcie dla zarządzania finansami i sprostać dzisiejszym

wymaganiom. Będziesz w stanie przystosować się do zmian bez ich

wprowadzania, zdobywać informacje, których potrzebujesz i

rozwijać się na dowolnym rynku. Ponadto będziesz w stanie za

każdym razem podejmować właściwe decyzje, we właściwym

czasie. Aplikację Financials Business można wdrożyć szybko i łatwo,

prowadząc do błyskawicznego zwrotu z inwestycji i niskich kosztów

utrzymania. Rozwiązanie można szybko rekonfigurować, aby

dostosować się do zmian procesów finansowych i operacyjnych.
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O firmie Infor
Infor jest wiodącym dostawcą aplikacji biznesowych i usług,

pomagającym 70 000 klientów w 164 krajach ulepszyć

operacje biznesowe i przyspieszyć rozwój. Więcej informacji

dostępnych jest na naszej stronie http://pl.infor.com.

Główna siedziba:

Infor

13560 Morris Road Suite 4100
Alpharetta, Georgia 30004, USA

tel.: +1 (800) 260 26 40

www.infor.com

Infor Global Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Św.Filipa 23/3

31-150 Kraków

tel. 00800 12 11 440

info_pl@infor.com

http://pl.infor.com
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Otrzymasz wszystko co potrzebne, aby:

•    Łatwo dostosować się do zmiany.

•    Zarządzać tym co, spodziewane oraz nieoczekiwanym

•    Chronić inwestycję.

•    Skoncentrować się na działalności bez martwienia się

systemami

•    Uprościć globalne wsparcie.

 Ponieważ Twój system wspiera
wzrost firmy, możesz także:

•    Rozwijać się na arenie międzynarodowej bez konieczności

kupowania nowych systemów.

•    Szybko rozpocząć pracę w kolejnym kraju.

•    Standaryzować zarządzanie finansami w różnych krajach.

•    Spełniać różne wymagania ustawowe i raportowe.

Siła w innowacyjnej technologii
Najnowocześniejsze technologie firmy Infor przenoszą portfolio

niezawodnych produktów na nowe poziomy efektywności,

użyteczności i elastyczności. Technologie te obejmują m.in.:

Infor10 Workspace
Nie potrzebujesz większej ilości danych, a jedynie właściwe

informacje we właściwym czasie. Ujednolicona nawigacja,

pojedyncze logowanie oraz dostęp za jednym kliknięciem do

systemów Infor, personalizacja, komponenty internetowe oraz

skróty pozwalają łatwiej i szybciej dotrzeć do informacji, których

potrzebujesz. Dostaniesz wszystko czego potrzebujesz w sposób,

który jest dla Ciebie właściwy, aby usprawnić Twój dzień pracy.

Infor10 ION
Wspólna, ujednolicona platforma, pozwalająca na połączenie i

zarządzanie aplikacjami nie tylko z oferty Infor. Płynna, elastyczna

integracja pomiędzy bieżącymi aplikacjami podstawowymi oraz

rozwiązaniami zewnętrznymi, bez względu na to, czy

zainstalowanymi lokalnie czy rozproszonymi. Zidentyfikuj swoje

główne procesy biznesowe i pozwól, aby wyjątki znalazły Cię same.

Platforma automatycznie ostrzeże użytkowników o krytycznych

zdarzeniach, co pozwoli im trzymać rękę na pulsie i natychmiast

reagować. Dzięki pakietowi Infor10 ION Twoje systemy i pracownicy

będą ze sobą współpracować.


