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O programu Ibisco MIS




Ibisco MIS je sistem namenjen za analiziranje poslovanja, planiranje in kontroling v podjetjih


Ključne informacije poslovanja za vodstvo



Podrobnejše informacije za izvajanje funkcije kontrolinga



Moduli: finance, prodaja, nabava, kadri

V celoti je prilagojen potrebam posameznega podjetja


Finančne tabele, kontni načrt, organizacijska struktura, grafični pregledi, itd.



Temelji na tehnologiji večdimenzionalnih podatkovnih baz Microsoft® SQL Server® Analysis Services



Odlikujejo ga izredno hitri odzivni časi za dostop do podrobnih podatkov



Preko MISa pride podjetje do enotnih standardov na področju analiziranja in planiranja poslovanja



Vsem uporabnikom so poslovne informacije dostopne na istem mestu in ob istem času



Sistem se implementira na “ključ” v roku 3 mesecev
Pravilno strukturiran in apliciran MIS je potreba vsakega večjega podjetja za poslovno odločanje v vse bolj
globalnem in dinamičnem okolju. Ibisco MIS omogoča učinkovito ugotavljanje odstopanj v poslovanju in daje
možnost pravočasnega poslovnega odločanja.
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Vsebina modulov Ibisco MISa
Finance

Prodaja



Izkaz poslovnega izida



Količinski in finančni podatki o prodaji



Bilanca stanja



Prodaja po kupcih



Izkaz denarnih tokov



Prodaja po proizvodih



Izkaz finančnih tokov



Prodaja po prodajnikih



Izbrani finančni podatki



Prodaja po regijah in državah



Finančni kazalniki



Prodaja po prodajnih kanalih



Pregled prodaje



…



…

Kadri

Nabava



Delovni čas



Količinski in finančni podatki o nabavi



Stroški dela



Nabava po dobaviteljih



Odsotnosti



Nabava po materialih



Produktivnost



Nabava po nabavnikih



Dodana vrednost



Nabava po regijah in državah



…



Nabava po nabavnih kanalih



…
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Prikaz vsebine Ibisco MISa










Prikaz vsebine MISa je mogoč preko


Tabelaričnih vpogledov



Grafičnih vpogledov

Tabelarični vpogledi


Vsebina je prilagojena željam naročnika



Prikaz realizacije, plana, sprememb, indeksov,
struktur, kumulativnih podatkov, org. enot, itd.



Različni nivoji agregacije podatkov, od sumarnih
finančnih izkazov do nivoja analitičnega konta

Dashboardi


Kombinacija grafičnih in tabelaričnih prikazov



V celoti prilagojeni željam naročnika

Trendni grafi


Vnaprej definirani



Poljubni za eno ali več izbranih postavk

Slapasti diagrami


Prikaz struktur ali sprememb ključnih postavk



Poslovni izid iz poslovanja, čisti poslovni izid, celotna
sredstva, celotne obveznosti, itd.
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Lastne analize v Microsoft Excelu






Lastne analize


Ibisco MIS omogoča uporabniku izdelavo lastnih
analiz s pomočjo orodja Microsoft® Excel® 2007



1. korak: zajem podatkov iz Ibisco MIS OLAP



2. korak: oblikovanje tabele



3. korak: izdelava grafičnih prikazov

Sistem za poročanje


Sistem za poročanje je množica lastnih analiz, ki jih
uporabnik kreira v Microsoft Excelu



Zgrajen sistem omogoča izredno hitro pripravo
standardiziranih periodičnih poročil

Varnost podatkov


Vsak uporabnik ima točno določeno shemo za
dostop do podatkov



Dostop do podatkov je vezan na Windows
uporabniško ime in geslo
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Planiranje v Ibisco MISu


Ibisco MIS omogoča pregleden in organiziran
proces planiranja



Za planiranje se uporablja posebna planska
aplikacija



Za posamezne tabele se lahko določi poljuben
nivo podrobnosti vnosa planskih podatkov


Lahko na nivoju agregiranih postavk finančnih
izkazov, na primer Prihodki od prodaje



Lahko pa tudi bolj podrobno, na primer na nivoju
analitičnih kontov



Na enak način se lahko poljubno določi nivo vnosa
podatkov po organizacijski strukturi podjetja



Avtomatski prenos podatkov iz planske aplikacije v
Microsoft SQL Server podatkovno skladišče



Možnost preračuna OLAP baze neposredno iz
planske aplikacije
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Konsolidacija v Ibisco MISu


Ibisco MIS omogoča enostaven in učinkovit sistem
konsolidacije



Vsakemu podjetju, za katerega se pojavljajo
medsebojnimi odnosi v skupini, se pripiše
organizacijska enota “popravek za konsolidacijo”



V ta popravek se vnesejo podatki o internih
odnosih med podjetjem in ostalimi podjetji v
skupini za


Izkaz poslovnega



Bilanco stanja



Druge tabele



Možnost prikaza konsolidiranih (očiščenih)
podatkov za posamezno podjetje



Možnost prikaza seštevka popravkov za
konsolidacijo za vsa podjetja
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Viri podatkov za Ibisco MIS






Glavni vir podatkov je operativni informacijski
sistem v podjetju (ERP)


Glavna knjiga



Saldakonti



Fakturiranje prodaje



Druge operativne aplikacije

Uporabniški vmesnik

Možnost ročnega vnosa podatkov


Podatki, ki v ERP niso na razpolago (npr. podatki o
hčerinskih družbah v tujini)



Podatki, ki jih je iz ERP težko dobiti



Planski podatki



Lahko tudi iz strukturiranih Excel tabel

OLAP baza

V podatkovnem skladišču se zbirajo vsi potrebni
podatki o poslovanju podjetja


Elementarni poslovni dogodki



Planski podatki

IBISCO
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Podatkovno skladišče, OLAP in uporabniški vmesnik






Podatkovno skladišče je osnova za MIS


Integrirana, nespreminjajoča in časovno
segmentirana zbirka podatkov



Organiziran glede na informacijske potrebe
managementa in poslovnih analitikov



Enotno in centralizirano podatkovno skladišče
onemogoča nastanek “podatkovnega kaosa”

Uporabniški vmesnik

Tehnologija večdimenzionalnih baz podatkov


Podpira analize v realnem času (OLAP)



Omogoča izredno hitre odzivne čase za dostop do
podrobnih podatkov



Ibisco MIS temelji na tehnološki platformi Microsoft
SQL Server Analysis Services

OLAP baza

Podatkovno skladišče

Ibisco MIS Uporabniški vmesnik


Aplikacija za management



Izdelava lastnih poročil v Microsoft Excelu
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Zakaj Ibisco MIS?


Poveča se kakovost poslovnih informacij, ki so osnova za odločanje



Poveča se hitrost pridobivanja poslovnih informacij



Zmanjšajo se tveganja v podjetju, uporabniki imajo na voljo enake informacije



Zmanjšajo se stroški kontrolinga in ostalih finančnih funkcij v podjetju



Izgradnja sistema na “ključ” v kratkem času
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Primeri uporabe
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Finančni modul – osnovni pregled poslovanja

Poslovna ogledala
(dashboardi) nudijo preglede
poslovanja podjetja v obliki
kombinacije tabel in grafov
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Finančni modul - Izkaz poslovnega izida

Finančne izkaze je možno
spremljati na različne načine,
npr. izkaz poslovnega izida po
profitnih centrih

Primer izkaza poslovnega izida
na sintetičnem nivoju, z vsemi
potrebnimi informacijami za
finančni kontroling
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Finančni modul - Bilanca stanja

Ena od glavnih odlik MISa je možnost
t.i. “kopanja v globino”, kar omogoča
hitro identifikacijo vzrokov sprememb v
poslovanju podjetja

Postavke sintetičnega nivoja lahko
razčlenimo do analitičnega nivoja;
tako lahko zelo hitro alociramo vzrok
deviacije na višjem nivoju
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Prodajni modul

Kombinacija količinskih in
finančnih podatkov, prikazanih
po dnevih ali mesecih
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Kadrovski modul

Kombinacija poslovnih ogledal in
tabelaričnih pregledov omogoča
učinkovit kadrovski kontroling
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O podjetju IBISCO


Ibisco je vodilno podjetje na področju razvoja in trženja programske opreme za poslovne finance.



Glavne usmeritve pri razvoju Ibisco programske opreme so enostavna, logična in zanesljiva uporaba, s ciljem
povečanja kvalitete dela finančnikov ter znižanja stroškov.



Vsi izdelki podjetja Ibisco so rezultat lastnega razvoja s pomočjo Microsoft® razvojnih orodij in so v celoti
integrirani z Microsoft® Office.



IBISCO d.o.o.


Dunajska 156, 1000 Ljubljana



Tel: (1) 534 5252/3/4/5



info@ibisco.com



www.ibisco.com
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Copyright

©

2000-2014 Ibisco d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ibisco, Ibisco logotip, so registrirane zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Ibisco d.o.o.
Vse ostale znamke so last njihovih lastnikov.
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