Manažerský informační systém
Manažerský informační systém Apprise® poskytuje dynamický přístup k podrobným informacím, bez nichž se při
vedení podniku neobejdete. Budete moci prohlížet a analyzovat data v reálném čase, získáte přehled o historii
podnikových výsledků a odhalíte vývojové trendy. Pružné možnosti vyhledávání údajů Vám pomohou vyřešit
důležité obchodní otázky.

Snadný přístup k důležitým
podnikovým datům v reálném
čase
Apprise poskytne přehledné informace o všech
oblastech Vašeho podnikání a v reálném čase odhalí
historii obchodních výsledků i vývojové trendy.
Pomocí několika kliknutí se dostanete k souhrnným
či podrobným údajům, včetně původní dokumentace,
a zjistíte, jaké prvotní faktory stojí za Vašimi výsledky.
Vložíte-li data do volitelných přednastavených
datových kostek, budete mít k dispozici základní
parametry výkonnosti podniku. Můžete používat
vyhledávací filtry a libovolně upravovat zobrazení
údajů, díky čemuž odhalíte zákonitosti vývoje, budete
akceschopní a Vaše výsledky dosáhnou maxima.

Dokonalý přehled a kontrola
řízení
Analýza na úrovni jednotlivých zákazníků či
výrobků dovolí přesně určit jejich ziskovost, a Vy
tak budete moci činit optimální rozhodnutí ohledně
zákaznických segmentů a produktových řad. Pružné
analytické funkce umožňují přiřadit výsledky prodeje
k jednotlivým obchodním zástupcům, zákazníkům
i výrobkům a poskytují informace o objemu prodeje,
tržbách a ziskovosti dle produktu či zákazníka. To vše
napomáhá ke zlepšení Vašich obchodních výsledků.
Pokud víte, jak spolehlivé jsou dodávky dodavatelů
a jak vysoké jsou Vaše náklady na ně, snadno zvolíte
toho nejvhodnějšího dodavatele. Časově přizpůsobené
finanční ukazatele a analýza cash flow v reálném čase
pomáhají lépe pochopit obchodní výsledky.

Podrobné údaje o výsledcích
podniku
Ucelené nástroje pro online vyhledávání finančních
informací poskytují přístup k aktuálním údajům,
včetně výsledků z účetních rozvah a z výkazů zisků
a ztrát. Díky paralelnímu srovnání výkonnostních dat
identifikujete vývojové zákonitosti a klíčové faktory
růstu a budete moci zavést vhodná nápravná opatření.
Standardní datové kostky rychle a pružně zobrazí
původní cíle ve vztahu k dosaženým výsledkům
a k současnému stavu prodeje, objednávek, zásob,
nákupu, skladovacích nákladů a pohledávek. Datové
kostky navíc můžete upravovat a vytvářet tak vlastní
zobrazení údajů.

Manažerský informační systém Apprise®
>> Plně integrovaný informační systém – okamžitý
přehled o výsledcích všech podnikových oblastí
>> Přístup v reálném čase pomocí funkce
„rozbalení“ – rychlý přístup k nejdůležitějším
informacím a k původní dokumentaci
>> Analýza na úrovni jednotlivých zákazníků –
přehled o prodaném zboží, objemu prodeje
a maržích dle konkrétního zákazníka a odhalení
jeho ziskovosti
>> Analýza na úrovni produktu – přehled o objemu
prodeje a výši marží dle zákazníka a produktu pro
stanovení ziskovosti výrobku

>> Finanční ukazatele – výpočet standardních
ukazatelů v reálném čase a možnost srovnání
s ukazateli minulých období
>> Analýza cash flow – přehled o minulých trendech
a odhady budoucího vývoje
>> Analýza pohybu na účtu – informace o zůstatcích
a operacích účtů hlavní knihy
>> Rozsáhlé finanční výkazy online – vytváření
účetních rozvah a výkazů zisků a ztrát; snadný
import a export dat; odhalení vývojových
zákonitostí díky paralelnímu srovnání údajů
v pružných časových obdobích

>> Analýza na úrovni jednotlivých obchodních
zástupců – výsledky obchodníků ve vztahu
k zákazníkovi, k výrobku, k objemu prodeje,
k tržbám, k výnosům a k ziskovým maržím
>> Sledování konkrétní položky – dle zákazníka či
obchodního zástupce
>> Stanovení míry úspěšně vyřízených objednávek –
v poměru k tržbám a k celkovému množství
objednaného zboží, objednávek či jednotlivých
položek
>> Obrat a výdělky – zobrazení údajů dle výrobku,
kategorie či dodavatele pro přesné určení
ziskovosti produktu
>> Spolehlivost dodávek jednotlivých dodavatelů –
znalost spolehlivosti dodávek dodavatelů umožní
výběr nejvhodnějšího dodavatele
>> Analýza rychlosti inkasa pohledávek – podrobné
informace o rychlosti inkasa pohledávek na úrovni
týmu vymáhání pohledávek, divize, skupiny,
pobočky či zákazníka přispějí ke zvýšení podílu
uhrazených pohledávek

Apprise zefektivní Váš
dodavatelský řetězec i podnikání
Apprise se zaměřuje na řešení specifických problémů,
s nimiž se v rámci svých dodavatelských řetězců potýkají
výrobci, dovozci a distributoři spotřebního zboží. Řešení
Apprise Vám spolu s naším zkušeným mezinárodním týmem
pomůže dosáhnout obchodního úspěchu, stejně jako
mnoha klientům před Vámi.
Pro více informací nás kontaktujte na adrese
emea@apprise.com nebo navštivte naše stránky apprise.cz.

Česká republika:
Holandská 8, 7. patro
639 00 Brno
Tel.: +420 511 187 800
www.apprise.cz
emea@apprise.com
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