
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

Tervezés és költségvetés 
készítés 

 

A CORPORATE PLANNER® számtalan 
tervezési funkciót és több évre előre 
tekintő, gördülő előrejelzések elkészí-
tésének lehetőségét is tartalmazza. 

Költségvetést lehet készíteni tetszőle-
gesen kiválasztott idő intervallumra, 
az egész szervezet, vagy a vállalati 
struktúra bármely egyedi területére. 

 Fentről – lefelé tervezés 
 Lentről – felfelé tervezés 
 Mi lenne ha? Forgatókönyv-terv 

 Cash flow előrejelzés 
 Trendek extrapolációja 
 Célok keresése 
 Üzleágak integrált tervezése 
 Költségvetés konszolidáció 
 Stratégiai tervezés 
 Hitel/beruházás tervezés 
 
 

 
 

A CORPORATE PLANNER® lehetősé-
get biztosít tetszőleges számú költ-
ségvetési verzió készítésére. Ezeket 
megtekinthetjük és egyidejűleg ösz-
szehasonlíthatjuk akár a tényadatok-
kal, akár az előző időszak adataival, a 
felhasználó által definiált adatfolya-
mokon belül, (pl. költségvetés, terv, 

legjobb eset, legrosszabb eset, stb). 

Ezeken felül, természetesen az 
ugyanabba a vállalatcsoportba, vagy 
holdingba tartozó költséghelyek kö-
zötti belső kereskedelmi tevékenység, 
vagy az inter-company költségek is 
egyszerűen, praktikusan lekezelhető-
ek a CORPORATE PLANNER® segítsé-
gével. 

 

A CORPORATE PLANNER® egy egyedül-
álló rendszer – könnyen megtanulható 
és működtethető. 

Az adatok bármely külső rendszerből 
beimportálhatók. A szervezetek által 
előállítandó különböző típusú tervek 
megfelelő elkészítése érdekében, a 
CORPORATE PLANNER® rendelkezik 
mindazon eszközökkel, amelyek az eljá-
rást gyorsabbá, és jóval hatékonyabbá 
tudják tenni, mint korábban bármikor. A 
leggyakrabban használt üzleti elemzési 
eljárások előre definiáltak, így a végfel-
használónak nem kell a hosszú rend-
szerbevezetés miatt időt veszíteni a 
rendszer mielőbbi használata érdekében. 
 

Rugalmasság 

A CORPORATE PLANNER®-t úgy tervez-
ték, hogy a legnagyobb rugalmasságot 
biztosítsa a felhasználók által definiálha-
tó opciók segítségével, a legtöbb funkció 
esetén. 

Egyedülálló, többszintű fastruktúrájával lehe-
tővé teszi bármely egyedi vállalati  struktúra 
felépítését, nagymértékű átláthatóságot biz-
tosít a felhasználóknak, és roppant egyszerű-
vé teszi az adatbázisban történő navigálást. 

A rendszerben szabadon választhatunk a 
különböző mértékegységek (Ft, Ł, $, tonna, 
m2, m3 ...) között. Ez az egyedi rugalmasság 
adja a CORPORATE PLANNER® egyik legna-
gyobb értékét a pénzügyi menedzsment 
minden területén, legyen az  a cashflow 
előrejelzés, integrált menedzsment könyve-
lés, költség elszámolás, vagy költségvetés- és 
jelentéskészítés.  

A vállalati struktúra változtatása bármikor 
könnyedén megoldható a rendszerben. Akár 
egy új profitcentert, akár egy új ágazatot kell 
figyelembe venni, vagy mondjuk az adatok 
átszervezését kell rövid idő alatt megoldani, a 
felhasználók gyorsan és könnyedén kezelni 
tudják ezeket, a CORPORATE PLANNER® 
pedig azonnal megjeleníti a változtatásoknak 
megfelelő aktuális állapotot. 

 
 

A CORPORATE PLANNER® egy professzionális integrált menedzs-
ment tervező és információs rendszer. Ideális segédeszköz olyan 
pénzügyi, és nem pénzügyi vezetők számára, akik vállalatuk jövő-
jét, vagy annak egyedi üzleti területeit kívánják megtervezni, füg-
getlenül annak méretétől, vagy iparági szegmensétől, és erre vo-
natkozó igénye meghaladja a táblázatkezelők lehetőségeit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

„Mi lenne ha?” forgató-
könyv tervezése 

A jövőbeli események szimulációja is 

egyszerű a CORPORATE PLANNER® 
segítségével. Számos szimulációs szűré-
si feltétel állítható be különböző termé-
kekre, változtatható idő-intervallumra. 

Egy gombnyomásra a szimuláció ered-
ménye azonnal beilleszthető a költség-
vetésbe, vagy visszautasítható. 

A forgatókönyv-tervezés választ ad a 
kritikus kérdésekre és életszerű döntés-
hozatali folyamatokat biztosít. Különö-
sen nagy segítséget nyújt az előre nem, 
vagy nehezen tervezhető változások 
hatásaival kapcsolatos információszol-

gáltatásban, mint például a vevők, 
szállítók viselkedése. 

A CORPORATE PLANNER®  ezeknek az 
eseményeknek a hatásait mind szám-
szakilag mind grafikus módon megjele-
níti. A legjobb és legrosszabb esetek 

 

meghatározásával Ön dönt a követendő leg-
jobb stratégiáról. 

Menedzsment Elemzés 
A CORPORATE PLANNER® az elemzéshez szükséges 
eszközök sokaságát kínálja: 

 Terv – tény összehasonlítás 
 Variancia analízis automatikus lefúrási lehető-

séggel 
 Kulcs teljesítménymutató számok 
 Fedezeti pont/nyereségelemzés 
 80/20 Pareto elemzés 
 Kulcs viszonyszámok elemzése és modellek 
 Kivétel-figyelés 
 és sok egyéb más … 

Grafikonok 

A CORPORATE PLANNER® kifinomult és sokol-
dalú Grafikus Menedzsere nagyszámú grafikon 
típust tartalmaz a magas szintű vizuális elem-
zés és jelentéskészítés érdekében. 

Jelentéskészítés 

A CORPORATE PLANNER® -ben többféle mó-
don lehet jelentéseket készíteni, akár egy ad-
hoc ered-ménykimutatás a táblázatkezelő 
funkció segítségével, vagy a hó végi jelenté-
sek publikálása az interneten vagy az intrane-
ten. A vizuálisan megjelenített riportok és 
grafikonok kiemelik az eltéréseket, és rámu-
tatnak azokra a pontokra és területekre, ahol 
beavatkozás szükséges. 

A CORPORATE PLANNER® egyszerű használa-
tú, mégis erőteljes és rugalmas Riport Mene-
dzsere segítségével jóval gyorsabban lehet 
vezetői piportokat előállítani, mint a táblázat-
kezelő programokban. 

Jelentős számú riport sablon áll a felhasználók 
rendelkezésére: használatára, vagy átalakítás-
ra.Ahelyett, hogy át kelljen írni őket, a ripor-
tokat dinamikusan is lehet frissíteni az aktuális 
adatokkal, így az eredményeket azonnal meg-
kaphatjuk , és nem hetekkel vagy hónapokkal 
később. 

A ’Főnök Doboza’ 

A ’Főnök Dobozának’ segítségével a 
vezetőkszemélyre szabott, előre gyár-
tott áttekintést kaphatnak a vállalat 
teljesítményéről és eredményéről. Ön 
döntheti el, hogy mi kerüljön bele a 
Dobozba, és az milyen formában, - 
nekik nem kell tudniuk a CORPORATE 
PLANNER® kezelni, vagy az Önök 
állományaihoz hozzáférni. 

Oktatás és tanácsadás 

A CP Corporate Planning vagy az 
Üzleti Partnereink által megtartott 
bevezető oktatás kulcsfontosságú egy 
sikeres indulás, és a CP szoftver ha-
tékony használata érdekében. Szá-
míthat a mi támogatásunkra a kezdeti 
helyzet- elemzéstől kezdve, komplex 
projektek megvalósításáig. 

 

 

 

További információk: 

 

QSS Partner Kft 

Magyarország 

 

8000 Székesfehérvár 
Seregélyesi út 113 

Tel. +36 (30) 927-9955 
Fax: +36 (22) 328-110 
info@qsspartner.hu 
www.qsspartner.hu 

 
 

CORPORATE PLANNING AG 
 

 
 

Grosse Elbstrasse 27 
D - 22767 Hamburg 

Phone +49 (0) 40 / 43 13 33 - 0 
Fax +49 (0) 40 / 43 13 33 - 33 
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