ARCHIBUS® Řízení kapitálových projektů

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
A ROZPOČTOVÁNÍ
Řízení celého cyklu tvorby rozpočtů napříč
organizací za účelem zdokonalené a
centrálně řízené tvorby strategických
finančních plánů.

Reporty, tabulky a
analýzy:
• generování finančního
plánu
• úprava podrobností
rozpočtu
• zobrazení rozpočtů dle
programu
• zobrazení rozpočtů dle
typu
• alokace a rozložení zdrojů
• zobrazení odsouhlasených
projektů ve zvoleném
roce
• zobrazení dostupných
finančních prostředků
• zobrazení nealokovaných
finančních prostředků

Přístup k obhájitelným informacím finančního plánování snižuje riziko nadmíru drahých a
časově náročných projektů, které jsou nakonec ukončeny pro nedostatek potřebných
zdrojů. Aplikace ARCHIBUS Finanční plánování a rozpočtování poskytuje metody pro
sledování cyklu tvorby finančního plánu od žádosti a vyhodnocení, přes schválení a
financování. Díky těmto informacím, uloženým na jediném místě, uživatelé mohou řídit
rozsáhlé projekty organizovaným, a z ekonomického hlediska efektivním, způsobem.

PŘÍNOSY
• Shrnutí všech činností v oblasti
plánování kapitálu do jednotného
formátu, za účelem lepší koordinace
činností a zdrojů
• Centralizovaná metodika pro
efektivní správu investičních projektů
napříč různými odděleními a
pracovišti

• zobrazení financování
projektů dle fondů
• plánování scénářů
• vyhodnocení čerpání
financí
a mnoho dalších…

Více informací na www.archibus.com

• Možnost plánování metodou „cokdyby“, aby se snížilo nebezpečí
přerušení plynulého fungování
organizace, případně nedošlo k
překročení nákladů
• Integrace funkcí posuzování stavu,
rozpočtování a funkcí řízení projektů
umožňuje lépe přidělit finance a
zdroje
Aplikace
ARCHIBUS
Finanční
plánování a
rozpočtování
poskytuje
metodiku pro
sledování celého
cyklu finančního
plánování od
podání žádosti,
přes posouzení až
po její schválení

ŘEŠENÍ
Řízení projektů napříč lokalitami
ARCHIBUS Finanční plánování a rozpočtování také umožňuje
spravovat finanční plány napříč různými disciplínami a
pracovišti pomocí jediné centralizované a konzistentní
metodologie. Můžete seskupovat a porovnávat projekty,
kapitálové programy a lokality z různých zdrojů v rámci
jednoho celo-organizačního přehledu finančních požadavků
se zřetelem na dostupné a/nebo přidělené zdroje.
• Dokonalejší rozhodování
na výkonné úrovni
přenesením nákladů
souvisejících s rozvojovými
projekty ze všech lokalit
do jediného zdroje
• Prostřednictvím
samoobslužného
Web přístupu je všem
zúčastněným stranám
umožněna kontrola stav
projektu kdykoli a kdekoli
• Nabídka
standardizovaných šablon
programů/projektů a
časových rámců zajistí,
že všechny programy a
projekty dodržují stejné
schvalovací postupy
a jsou hodnoceny za
srovnatelných podmínek.

• V rámci webového
prohlížeče lze definovat
standardní šablony, např.
zdůvodnění projektu,
programové souhrny a
související podkladovou
dokumentaci
• Integrace nestandardní
dokumentace,
např. výkresy CAD,
multimediální soubory
a další, do snadno
dostupného webového
úložiště
• Sdílení informací s jinými
ERP řešeními jako je
Oracle Financials® či
SAP®, a dalšími nástroji
pro řízení projektu, např.
Primavera® nebo Prolog®

Plánování dle scénářů „co-kdyby“
Aplikace ARCHIBUS Finanční plánování a rozpočtování
poskytuje řadu inteligentních přednastavených („out-ofthe-box“) pracovních postupů, které jsou navrženy tak, aby
zlepšovaly procesy strategického plánování kapitálu pomocí
scénářů „co-kdyby“. Například formuláře kapitálového
rozpočtování lze použít samostatně, nebo můžete přidat
podrobnosti na různých úrovních a nechat výsledky shrnout
do rozpočtu nejvyšší úrovně. Pomocí volitelných kroků
můžete měnit priority a provádět odhady dle projektů nebo
programů.
• Správa víceletých
• Porovnání více „corozpočtů na základě
kdyby“ scénářů s cílem
odhadovaných nákladů
určit optimální využití
s cílem ukázat dopad
finančních prostředků a
zavedení/odstranění
lépe spravovat peněžní
projektu nebo programu
tok
na strategické cíle
organizace
• Prezentace požadavků
na financování a zdroje
na nejvyšší úrovni

Více informací na www.archibus.com

Konsolidace plánovaných aktivit a
projektů
Pro účelné zapojení všech zúčastněných stran do procesu
kapitálového rozpočtování využívá ARCHIBUS inteligentní
pracovní workflow, podporované v prostředí webové
aplikace. Díky těmto informacím, umístěným v jediném
centralizovaném úložišti, mohou uživatelé řešit projekty
plánování, rozšiřování, modernizace, obnovy a konsolidace
organizovaným a ekonomicky velmi efektivním způsobem.
Tento proces je v souladu s celkovými strategickými cíli
organizace a prostřednictvím webovských nástrojů (konzole
a dashboardů – uživatelsky přizpůsobených přehledů)
umožňuje uživateli v každém kroku snadno zobrazit pokroky
v realizaci projektu.
• Provázání projektových
činností s příslušnými
finančními zdroji tak,
aby byly dostatečně
zabezpečeny potřeby
projektu
• Centralizovaná
informační databáze
kapitálových rozpočtů
poskytuje historický
přehled uskutečněných
rozpočtů a slouží
jako podklad pro
rozhodování budoucích
projektů

• Personalizované
procesní workflow
pomáhají uživatelům
spravovat celý rozsah
projektu od detailních
úkolů po víceleté
rozpočty
• Koordinace projektů a
jejich časového rámce
s využitím kalendářů
(dostupných ve
webovém prohlížeči)
a přehledů ve formě
Ganttových diagramů

Integrace komplexního plánování
V kombinaci s informacemi o posouzení stavu a provozními
informacemi integruje aplikace ARCHIBUS Finanční plánování
a rozpočtování samostatné praktické postupy do spojitého
procesu. Modul napomáhá manažerům sladit požadavky
na kapitál s dostupnými zdroji pro jakékoliv navržené finanční
plány s vyloučením potřeby nadbytečného vkládání dat.
Navíc pak ve spojení s aplikací ARCHIBUS Řízení projektů lze
vytvořit uživatelem definované porovnání plánů a výsledků
pro vizualizaci a správu dosavadního pokroku.
• Zdůvodnění finančních
projektů s využitím
již existujících dat
ARCHIBUSu, jako jsou
odhadované náklady a
informace o odpisech

• Porovnání aktuálních
auditů technického
stavu s rozpočtem, za
účelem udržení takové
kvality, jaká odpovídá
současným nárokům

• Zachycení dat
potřebných pro tvorbu
finančních plánů
přímo v terénu pomocí
mobilních zařízení a/
nebo tabletů

• Sledování jednotlivých
požadavků auditu
technického stavu,
které jsou obsaženy v
kapitálových projektech,
pro udržení vysokého
standardu nemovitostí

