Microsoft Power BI verslo ir finansų analitikos modulis
VERSLO IR FINANSŲ ANALITIKOS SU MICROSOFT POWER BI NAUDA VERSLUI:


Ženkliai sutaupysite skiriamą laiką verslo ir finansų analizei



Jūsų sprendimai bus greitesni ir tikslesni



Jūs padidinsite verslo pelningumą



Efektyviau valdysite pinigų srautus



Lengviau suvaldysite įmonės finansus kriziniu laikotarpiu



Vienoje vietoje matysite Jums svarbią informaciją iš: buhalterinės apskaitos, gamybos, sandėlio valdymo, CRM, Google
analytics, Facebook analytics ir kitų sistemų

ĮDIEGUS MICROSOFT POWER BI SU FINVALDA BUHALTERINE PROGRAMA JŪS
GALĖSITE:
Analizuoti įmonės pardavimus ir pardavimų dinamiką per pasirinktą laikotarpį pagal:


klientus, klientų rūšis, požymius



prekes/paslaugas, prekių/paslaugų rūšis, požymius



tiekėjus, tiekėjų rūšis, požymius



prekybos taškus



pradavimo kanalus



miestus, regionus



vadybininkus, projektų vadovus



kitus pardavimo analizės pjūvius

Analizuoti įmonės pardavimų savikainą ir savikainos dinamiką per pasirinktą laikotarpį pagal:


pagal tiekėjus, tiekėjų rūšis, požymius



pagal gamybos procesą, gamybos proceso rūšį, požymį



kitus savikainos pjūvius

Analizuoti įmonės bendrąjį pelną, bendrojo pelno maržą ir bendrojo pelno, bendrojo pelno maržos
dinamiką per pasirinktą laikotarpį pagal:


klientų pelningumą, klientų rūšių, požymių pelningumą



prekių/paslaugų pelningumą, prekių/paslaugų rūšių ir požymių pelningumą



tiekėjų pelningumą, tiekėjų rūšių, požymių pelningumą



prekybos taškų pelningumą



pardavimo kanalų pelningumą



miestų, regionų pelningumą



vadybininkų, projektų vadovų pelningumą



kitus pelningumo pjūvius

Analizuoti įmonės veiklos sąnaudas, veiklos sąnaudų dinamiką per pasirinktą laikotarpį pagal:



sąnaudų kategorijas su galimybe detalizuoti sąnaudų kategorijas iš ko susidaro viena ar kita sąnaudų kategorija



tiekėjus



prekybos taškus



pardavimo kanalus



miestus regionus



vadybininkus, projektų vadovus



kitus veiklos sąnaudų pjūvius



analizuoti aukščiau išvardintų pjūvių svorį pardavimuose/bendrajame pelne

Analizuoti įmonės pelningumą (įvertinus savikainą, tiesiogines veiklos sąnaudas ir paskirsčius
nepaskirstytas veiklos sąnaudas) ir jo dinamiką per pasirinktą laikotarpį pagal:


prekybos taškus



pardavimo kanalus



miestus, regionus



vadybininkus, projektų vadovus

Analizuoti įmonės netipines ar finansines veiklos pajamas/sąnaudas per pasirinktą laikotarpį
Analizuoti įmonės pelningumą per pasiriktą laikotarpį pagal:


veiklos pelną



EBIDA (pelningumą prieš mokesčius nusidėvėjimą/amortizaciją ir palūkanų sąnaudas)



pelną prieš mokesčius



EBIDA / pelno prieš mokesčius slenkantį pelningumą nuo pardavimų

Analizuoti įmonės pinigų srautų dinamiką (netiesioginiu metodu) analizuojant pinigų srauto
didėjimo ar mažėjimo faktorius. Pateikiama informacija:


pinigų srauto sumažėjimo ir padidėjimo faktoriai per pasirinktą laikotarpį



pinigų srauto sumažėjimo ir padidėjimo faktorių detalizavimas pa mėnesiui per pasirinktą laikotarpį



EDBIDA ir pinigų srauto iš operacinės veiklos palyginimas per pasirinktą laikotarpį



Analizuoti detalų Online balansą pa mėnesiui per pasirinktą laikotarpį

Analizuoti atskirų apyvartinio kapitalo dalių vertės dinamiką ir apyvartumą dienomis:


atsargų vertės ir sandėlio apyvartumo dienomis dinamiką per periodą



apyvartinio kapitalo vertės ir ROI (investicijų grąžos) dinamiką per periodą



pirkėjų įsiskolinimo vertės ir pirkėjų įsiskolinimo apyvartumo dinamiką per periodą



skolų tiekėjams vertės ir skolų tiekėjams apyvartumo dinamiką per periodą



išankstinių apmokėjimų tiekėjams vertės dinamiką



gautų išankstinių apmokėjimų vertės dinamiką

Analizuoti prekių apyvartumą pagal:


apyvartumo kategoriją



sandėlius / prekybos taškus



prekių rūšį, požymius



tiekėją, tiekėjo rūšį, požymius



Analizuoti pirkėjų skolų būklę ir dinamiką



Analizuoti skolų tiekėjams būklę ir dinamiką



Analizuoti išankstinių apmokėjimų tiekėjams būklę ir dinamiką



Analizuoti gautų išankstinių mokėjimų būklę ir dinamiką

Analizuoti prekių judėjimą ir apyvartumą pagal:


tiekėją



prekių rūšį, požymis



atskiras prekes



pasirinktą sandėlį arba sandėlių grupę



kitus pjūvius

Vykdyti biudžeto kontrolę lyginant biudžetą su faktiniais rezultatais

