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Fintiera Liquidity Cockpit lepsze
zarządzanie płynnością w SAP
ERP i S/4HANA

Zaawansowane funkcje

Zawsze aktualne wartości

Szybki dostęp do danych o

Technologia SAP Analytics

symulacyjne

stanie środków pieniężnych

wskaźników płynnościowych

Cloud

To narzędzie przeznaczone do monitorowania bieżącego stanu środków
pieniężnych w różnych walutach i bankach, jak również do raportowania

oraz symulacji oczekiwanych przepływów pieniężnych w horyzoncie krótko
- i średnioterminowym, z uwzględnieniem wskaźników płynnościowych.

Podstawowe cechy

Nowoczesna technologia raportowa SAP Analitycs Cloud umożliwiająca
atrakcyjną prezentację danych na przeglądarkach i urządzeniach
mobilnych.

Spójne rozwiązanie integrujące różne źródła danych płynnościowych,
bazujące na standardzie SAP Cash and Liquidity Management.

Wsparcie różnych metod odczytu sald bankowych: z wyciągów MT940,

sald kont księgi głównej, czy poprzez bezpośrednie odpytanie banku lub
hubu PSD2 kanałem WebService.

Mnogość wymiarów raportowych odpowiadająca na potrzeby dużych

organizacji, jak: waluta, jednostka gospodarcza, kraj jednostki, bank, kraj
banku, kategoria cash flow.

Skalowalność rozwiązania w zakresie budowy złożonego
i hierarchicznego modelu cash flow.

Łatwość konfiguracji KPI oraz wykresów w ramach przewidzianego
modelu.

Przetwarzanie danych w bezpiecznej chmurze SAP zapewnia

natychmiastową dostępność do danych, bez konieczności używania VPN.

Korzyści

Czas – znaczące skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie rzetelnej
informacji o sytuacji płynnościowej organizacji.
Kompletność - wszystkie niezbędne dla płynności wskaźniki, wykresy czy
raporty dostępne z poziomu jednego kokpitu.
Aktualność – zawsze aktualna informacja o stanie środków dzięki
dostępnym metodom zapytania o saldo bezpośrednio z banku.
Przejrzystość prezentacji - narzędzie skupia się na tym, co ważne dla
użytkownika i prezentuje to w czytelny sposób.
Łatwy dostęp z każdego urządzenia - bezpośredni dostęp z poziomu
przeglądarki internetowej lub aplikacji na urządzenia mobilne oraz
eksport do PDF.
Analizy scenariuszowe - funkcje symulacji wpływu zmiany określonych
czynników ryzyka na prognozę płynności.
Elastyczność konfiguracji - możliwość parametryzacji
modelu cash flow jak również istotnych wskaźników KPI.
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