Uniwise Planning - řešení pro holdingy a pobočkové sítě
Motivujte manažery podřízených jednotek. Mějte trvalou
trvalou,
ou , aktuální a přesnou
informaci o dosažených výsledcích. Kontrolujte a řiďte
řiďte činnost manažerů
k dosažení společně stanovených cílů. Uvolněte potenciál týmové spolupráce
při vytváření plánu i jeho naplňování.
naplňování.

Uniwise Planning umožňuje
zavést efektivní systém podporující
stanovení cílů a řízení postupů k
jejich dosahování pro:
• skupinu podniků v holdingové
struktuře

Nástroje použité k realizaci umožní
zabezpečit efektivitu nutných
činností, jakou jsou:
• automatizovaná datová konsolidace
plánů bez ohledu na počet uživatelů
a složitost organizační struktury

• podniky fungující ve složité
organizační struktuře

• změna organizační struktury,
struktury plánů, produktů a dalších
parametrů plánu v průběhu
plánování

• podniky sestávající z nezávisle
fungujících středisek
• geograficky dislokované organizace s
republikovou nebo mezinárodní
působnosti

• workflow a nastavení práv pro
řízení práce v týmu

Metodika Uniwise napomáhá
podnikům odkrýt potenciál, který v
sobě skrývá synergie práce týmu bez
omezení na počet uživatelů nebo
jejich geografické rozložení.
Metodiky a nástroje Uniwise
umožňují vytvořit a zavést systém
podporující tým manažerů v procesu
plánování a řízení:
• stanovení cílů a jejich schválení na
všech úrovních

• měnové konverze při zadání plánu i
analýza dopadů kurzovních rozdílů

• průběžná informace o stavu a
postupu v procesu tvorby plánu

• vícejazyčné prostředí
• individuální postupy pro výpočet
daní, zdravotního a sociálního
pojištění podle specifik jednotlivých
zemí

Přínosy
• spoluúčast při vytvoření
plánu posiluje motivaci k
jeho plnění
• zapojení většího počtu
přispěvatelů umožňuje
tvořit přesné a důvěryhodné
plány
• detailnější plán umožňuje
včas odhalit ohrožení, nebo
příležitost a správně
reagovat
• zkrácení času potřebného
na přípravu i samotné
vytváření plánu
• úspora pracnosti zejména
při konsolidaci dat
pořízených uživatel

• transformace hodnot plánů do
nákladů a výnosů

• snížení chybovosti
způsobené lidským
faktorem vznikající při
manipulaci s daty
• komfort práce v prostředí
Microsoft Excel

• účetní konsolidace pro vyloučení
vnitropodnikových transakcí

• Úspora nákladů na školení
uživatelů i správců IT

• práce s krátkodobými forecasty,
rolling forecasty

• automatická transformace plánu do
formy obratů na účtech s výstupem
ve formě statutárních výkazů

• analýza plnění

• verzování plánů

• Použití všeobecně
rozšířených technologií
výrazně snižuje náklady na
údržbu systému a zvyšuje
bezpečnost investic
vložených do pořízení

• vytvoření operativního plánu pro běžné
plánovací období

• přehodnocení parametrů plánu
• a vazbu na motivační systém

• reporty plán a skutečnost, rolling
forecast, analýza historie

Metodika Uniwise

Implementace

Technologie

Metodika Uniwise pro tvorbu
podnikových plánů, stanovení
cílů a postupů řízení k jejich
dosažení vznikla ve
společnosti Uniwise na
základě zkušeností získaných
při realizací projektů
plánování a projektů
implementace řešení
Business Intelligence pro
podporu řízení.
Jejím obsahem je postup při
analýze požadavků, návrhu
řešení a implementací
plánovacího procesu s cílem
plně využít manažerský
potenciál pro podporu
trvalého růstu podniku.
Výsledkem je nastavení
procesů pro:
• stanovení a schválení cílů

Podle Metodiky Uniwise je
doporučeným postupem začínat úvodní
studii. Tento postup umožňuje
zmapovat požadavky a potřeby
zákazníka, vytvořit komplexní pohled na
postupy plánování a řízení podniku a na
jejich základě rozhodnout o nastavení
nových procesů, ale i o způsobu jejich
implementace: návrhu etap a jejich
náplně.
Komplexní pohled studie umožňuje
odhadnout náročnost celé realizace a
stanovit rozsah tak, aby odpovídal
investičním možnostem zákazníka a
řešení bylo rentabilní. Samotný proces
implementace pak probíhá po etapách.
Postupná realizace po jednotlivých
oblastech umožňuje minimalizovat
rizika implementace bez ohledu na to,
jak rozsáhlé má cílové řešení být.
Výstupem projektu je metodika tvorby
plánů včetně řízení změn a
implementovaná podpora informačního
systému pro zabezpečení celého
procesu.
Implementace se zaměřením na
rychlý výsledek je postup, kdy je
vybrána nejpalčivější oblast
plánovacího procesu a tento je
samostatně realizován jako první etapa.
Tento postup umožňuje na základě
výsledků dosáhnutých v krátkém čase
ověřit přínos zvolené koncepce a tím i
akceptace pro investici do komplexního
řešení v dalších etapách.

Implementace plánovacího
procesu a podpory řízení
vyžaduje robustní
technologické prostředí.
Uniwise vytváří takové
prostředí s využitím funkcí
a vlastnosti prostředků
platformy Microsoft.
Cílem vytyčeným pro
realizaci technologické
stránky řešení Uniwise
Planning je vytvoření
flexibilního a otevřeného
řešení, které pro zákazníka
bude bezpečnou a návratnou
investicí do růstu a rozvoje
podniku.
Komponenty systému:
• Microsoft Office Excel 2010

• průběžné hodnocení jejich
plnění
• řízení změn

• motivace pracovníků

zodpovědných za splnění
cílů

Microsoft, Excel a další uvedené produkty
společnosti Microsoft jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami této společnosti.

Konsolidované výkazy

Konsolidovaný VZZ, P&L, ...

Konsolidace ve skupině

Vyloučení vnitroponikových operací, měnové
konverze,...

Podnikové výkazy

Výkaz zisků a ztrát, manažerské výkazy...

Obraty na účtech

Plán obratů na účtech

Transformace
Plány
Externí zdroje

množství -> Kč

Plán
prodeje

• Microsoft SQL 2005/2008
Relational Database
• Microsoft SQL 2005/2008
Analysis Services
• Microsoft SQL 2005/2008
Integration Services
• Microsoft SharePoint
2007/2010 Server/Services
• Uniwise Planning Ribbon
pro Microsoft Excel 2010,
přídavné menu, které
obsahuje všechny funkce,
které uživatelé potřebují
při tvorbě plánu a které jim
usnadní vytvořit plán,
aktualizovat jej i
spolupracovat v týmu,
• Uniwise Planning
Administrator je aplikace
pro řízení procesů tvorby
plánů a správy dat pro plán
i skutečnost.

přiřazení na účet

Plán
nákladů

Externí
plány
Plán
výroby
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