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Iespējams ir pienācis laiks mainīt 
Jūs esošos plānošanas  
instrumentus…..

… turpmāk kādēļ



Iemesli kāpēc 
vadītājiem

nepārtraukti

jāuzlabo budžetēšanas
un plānošanas
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Budžets ir vāji sasaistīts ar uzņēmuma stratēģiju

PWC, Budgeting and Forecasting study

Gandrīz 44% uzskata, ka 
nepieciešami uzlabojumi budžeta un 
stratēģijas sasaistei

Tikai 17% no vadītājiem ir 
“ļoti apmierināti” ar esošo 
budžetēšanas procesu 

17% 

44% 



Plānošanas dati dzīvo paralēlos e-pastos un Excel failos, 
nenoskaidrojama īstā versija

Tā vietā Excel 
darbgrāmatas tiek sūtītas 

pa e-pastu

108/5000
Budžetēšanas un 

prognozēšanas rīki ir 
piesaistīti Excel 

darbgrāmatām, un nav 
saistītas ar citām 

uzņēmuma sistēmām

Mobilā piekļuve finanšu un 
nefinanšu pārskatiem, kā 

arī plānošana attālināti nav 
iespējama



à Tās ir gandrīz 3 pilnas darbadienas, kas tiek zaudētas pildot 
vienkāršus darbus

Jūs varat savu laiku izmantot lietderīgāk

Vidēji, finansisti vismaz 18 
stundas mēnesī manuāli 
atjauno, pārskata, konsolidē, 

modificē un labo Excel 
darbagrāmatas

Robert Kugel, Ventana Research



Jūs izmantojat Excel

90% no visiem uzņēmumiem vēl joprojām izmanto Excel budžetēšanai un plānošanai (BARC),
bet Excel netika radīts kā plānošanas instruments

? ??

Excel budžetēšana un plānošana : 
Manuāla datu apkopošana no dažādiem avotiem

Manuāla datu ievade

Neskaitāmas kolonas un rindas

Failu atjaunošana un labošana

Neskaitāmas failu versijas

= Kļūdu pārbaude un audits - Murgs



Jūs uzticaties jau novecojušai informācijai

“Nekas nav vecāks par vakardienas datiem“

Vēsturiskie dati

Prognozes



Jedox nodrošina elastīgu pašapkalpošanās platformu finanšu un uzņēmuma 
vadītājiem

… automatizē datu apkopošanu

… dod iespēju ātri atrast datus līdz pat 
grāmatojumam

… paātrina atskaišu sagatavošanu

… ātrumu un piekļuvi informācijai no 
jebkuras vietas pasaulē 24/7

24/7



Jedox atrisina Excel trūkumus, 
vienlaikus saglabā savas 
priekšrocības ...

... Jedox ir pilnīga integrācija ar 
Excel, kā arī lietotāja interfeiss ir 
ļoti līdzīgs

... Jedox nodrošina centrālo datu 
glabātuvi, kas dod attālinātu 
piekļuvi uzņēmuma datiem no 
dažādām ierīcēm  

... Jedox ļauj finanšu speciālistiem, 
nemainīt savus paradumus un 
zināšanas strādājot Excel vidē

Jedox CPM



Jedox CFO cloud

… ir vienota uzņēmuma vadības 
platforma

…. pilnībā pielāgota Latvijas situācijai, 
pēc labākās finanšu vadības prakses

…. finanšu atskaites skaitliskā un 
vizuālā formā

…. pilns finanšu pārskatu plānošanas 
un prognozēšanas cikls



Jedox CFO cloud Model
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