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O podjetju Ibisco®
Dejavnost podjetja Ibisco je razvoj programske opreme na področju poslovnih financ. Na tem
področju je Ibisco vodilno podjetje v Sloveniji in na Hrvaškem. Glavne usmeritve pri razvoju naše
programske opreme so enostavna, logična in zanesljiva uporaba, širok spekter uporabe in
povezljivost z Microsoft® Office orodji. Vsi izdelki so v celoti rezultat lastnega razvoja, pri čemer
poizkušamo povezovati najsodobnejša spoznanja iz poslovnih financ z najnovejšimi rešitvami na
področju informacijskih tehnologij.

Ibisco® FinBon2016™
Ibisco FinBon je program za finančno analizo poslovanja podjetij. Namenjen je finančnikom v
podjetjih, svetovalnih hišah in finančnih institucijah. FinBon omogoča reševanje zahtevnih nalog s
področja poslovnih financ na enostaven način in tako povečuje produktivnost dela in
učinkovitost poslovnega odločanja. FinBon deluje na Microsoft® Office.

Funkcije FinBona
o

Analiza poslovanja podjetij.

o

Bonitetna analiza.

o

Analiza finančnih kazalnikov.

o

Analiza donosnosti na investirani kapital.

o

Grafična analiza.

o

Jezikovna podpora v angleščini, nemščini,
ruščini, italijanščini, hrvaščini …

o

Poročanje.

Podatke lahko v FinBon vnašamo ročno,
uvažamo jih lahko iz baze Bonitete.si in
Boniteti.hr.
FinBon zmanjšuje stroške finančnikov, saj je
izdelava lastnih aplikacij v Excelu zelo
zamudna, uporaba je časovno zahtevnejša.
Manjša tveganja, večja hitrost dela, enostavno
komuniciranje med uporabniki in kvalitetna
vsebina FinBona omogočajo lažje in
kvalitetnejše odločanje na področju poslovnih
financ.
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FinBon povečuje učinkovitost finančnikov
Ibisco FinBon lahko učinkovito izkoristijo
finančniki na različnih področjih:
o
Analize lastnega poslovanja.
o

Poročanje znotraj podjetja, nadzornemu
svetu, lastnikom, investitorjem, poslovnim
partnerjem, agencijam, bankam.

o

Analize poslovanja kupcev in dobaviteljev.

o

Analize konkurenčnih podjetij in
primerjava z njimi.

Prednosti FinBona
o

Zmanjšuje tveganja.

o

Zmanjšuje stroške.

o

Zmanjša čas, ki je potreben za analizo
poslovanja podjetja.

o

Standardizirana uporaba omogoča
brezskrbno izmenjavo FinBon projektov
med uporabniki.

o

Povečuje kvaliteto odločanja na področju
poslovnih financ.

Ibisco FinBon znatno zmanjša čas za izdelavo finančne analize poslovanja podjetja in izboljšuje
kvaliteto dela. Uporabnik FinBona lahko nameni več časa analizi podatkov, ker odpadejo zamudni
postopki priprave podatkov in programiranje lastnih rešitev, kar znatno zmanjšuje stroške in
izboljšuje rezultate dela finančnikov.

Partner podjetja Ibisco za prodajo programa Ibisco FinBon v Sloveniji je podjetje Bisnode, d.o.o.,
Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana.
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