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SNADNÉ PLÁNOVÁNÍ S

IQ PLAN

Rádi plánujete v Excelu? Ale vadí vám manuálně náročné zpracování? Nevrací vám spolupracovníci
vyplněné tabulky s podklady včas nebo vám v nich dělají změny? Komplikují vám plánování lidské chyby?
Plánujte snadno, rychle a bezpečně s naším řešením v duchu EXCEL+.

VYUŽIJTE PŘEDNOSTI EXCELU

Excel je nejrozšířenějším nástrojem pro firemní plánování. Všichni ho dobře znají a umí s ním zacházet. Tak proč kupovat drahé
licence nového software a nutit uživatele učit se používat jiný program?

ODSTRAŇTE JEHO NEDOSTATKY

Naše řešení umožní využít rozhraní v podobě Excelu doplněné o plug-in, jenž rozšiřuje jeho funkce. Ty zajistí kontrolovaný sběr
podkladů pro plánování od jednotlivých spolupracovníků a zamezí lidským chybám. Plánování zrychlí a zjednoduší. Řídí přístupy
uživatelů k datům podle jejich práv a zaznamenávají, kdo určitý údaj vytvořil, kdo ho editoval nebo smazal.
Tím se postarají o auditovatelnost a zabezpečení celého systému. Jedná se tedy o kooperativní, auditovatelný, procesně řízený
a po částech prováděný plánovací nástroj

ZLEPŠETE ŘÍZENÍ FIRMY

Plánování je jen jeden z procesů, které pomáháme firmám řešit. Umíme koncentrovat know-how společnosti na jedno místo.
Umožnit týmům z různých oddělení, poboček, středisek - efektivně spolupracovat. Zabezpečit citlivé obchodní informace.
Zjednodušujeme schvalování nákupních objednávek a kontrolu čerpání rozpočtu. Pomáháme řídit vztahy se zákazníky, controllingové
procesy, cash flow, výrobní kapacity i lidské zdroje, nebo dokážeme sladit práci
geograficky vzdálených poboček atd.
. Společnost Business Systems a.s.
působí na českém trhu od roku 1997.

Svým klientům z oblasti bankovnictví,
zdravotnictví, energetiky,
telekomunikací,cestovního ruchu,
leteckého průmyslu i výrobním
či obchodním společnostem

INSPIRUJTE SE

Naše řešení spolehlivě fungují v řadě předních firem a organizací. Mezi mnohými,
například v České exportní bance, Nemocnici Na Františku, Řízení letového provozu,
společnosti Lasvit a dalších. Rádi vám představíme případové studie těchto projektů.

zajišťuje tvorbu a provoz
informačních systémů. Pracuje
metodou agilního programování,
což zajišťuje rychlou dodávku
systému, možnost změn v průběhu
vývoje a dodržení smluvních
termínů i cen.
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Manuální proces
Časově náročné
Chybovost, nekonzistentní data
Žádná kontrola procesů

Automatický proces
Snadný vstup a úprava dat
Vysoká rychlost plánování
Bezpečnost dat
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