IQControl
PLANUJ – KONTROLUJ – ZWYCIĘŻAJ

IQControl
W dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach znacząco wzrasta ilość obszarów
i procesów wymagających kontroli i podejmowania decyzji. Jest ich do podjęcia nie tylko coraz więcej,
ale mają one również coraz większą wagę, a błąd może spowodować dotkliwe konsekwencje
finansowe. IQControl ma za zadanie wspomóc menedżerów poprzez dostarczanie aktualnej
informacji o konsekwencjach ekonomicznych podejmowanych decyzji. Chcemy, aby IQControl
chronił przedsiębiorców przed wybraniem błędnych kierunków biznesowych, jednocześnie
pozwalając im pewnie, i pod pełną kontrolą finansową, realizować przyjętą strategię.
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Planowanie
i budżetowanie
W IQControl masz
możliwość prostego
tworzenia oraz
kontrolowania
budżetów. System
pozwala na stworzenie
elastycznego modelu
kontrolingowego,
dostosowanego do
indywidualnych potrzeb
zarządczych Twojej firmy.
Dzięki zastosowaniu
mechanizmu wariantowości,
możesz w łatwy sposób
stworzyć wiele scenariuszy
oraz sprawdzić ich wpływ
na wynik finansowy
Twojej organizacji.
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Import danych
Intuicyjny interfejs
importu danych z plików
Excel pozwala na szybkie
tworzenie modeli
danych. Przygotuj
szablony zawierające
Twoje dane (np. Klienci,
Konta, Maszyny czy
MPK) i po chwili zobacz
je w systemie.

Analizy
wielowymiarowe
Analizy wielowymiarowe
to niezbędne narzędzie
dla każdego, kto docenia
wagę informacji
w prowadzeniu
przedsiębiorstwa.
Moduł oparty jest na
kostkach OLAP.
Dzięki tabelom
przestawnym, mamy
możliwość analizowania
bardzo dużej ilości
danych w bardzo szybki
i elastyczny sposób.
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Raporty
IQControl daje
możliwość tworzenia
dowolnych raportów za
pomocą przyjaznego
użytkownikowi edytora.
Po opracowaniu
szablonu raportu, każdy
uprawniony użytkownik
może przejrzeć zawarte
w nim dane.
Dodatkowo masz
możliwość udostępniania
gotowych raportów
przez email (Excel, PDF)
lub przeglądarkę.
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Pulpity menadżerskie
Dzięki mechanizmowi
tworzenia interaktywnych
pulpitów menadżerskich,
w łatwy sposób
udostępnisz
współpracownikom
dane, których oczekują.
Możesz stworzyć wiele
pulpitów prezentujących
dane za pomocą tabel,
tabel przestawnych,
wskaźników, wykresów
czy map. Wykorzystując
mechanizm drill-down,
możesz w prosty sposób
przejść od ogółu do
szczegółu, docierając do
istotnych informacji.

Integracja
IQControl integruje się
z dowolnym systemem
ERP, CRM lub finansowo
księgowym. Jeśli okaże
się, że pewne krytyczne
dane ze względu na
model kontrolingowy nie
mogą być automatyczne
zaczytane do systemu,
IQControl daje możliwość
wprowadzenia ich poprzez
spersonalizowane
formularze.
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Serwer raportów
Zapomnij o pilnowaniu
terminów wykonania
raportu i przesłania go
do odbiorców. System
IQControl zrobi to za
Ciebie. Za pomocą
serwera raportów w
prosty sposób
zdefiniujesz grupę
odbiorców dla danego
raportu, sposób
dostarczania (np. email),
format raportu (Excel,
PDF) oraz częstotliwość
generowania.
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Dostęp przez
przeglądarkę
Potrzebujesz dostępu
do danych swojej
organizacji
w dowolnym miejscu
i czasie? IQControl
dostarcza bardzo
proste, elastyczne
i bezpieczne narzędzie
dostępne z poziomu
każdej przeglądarki
internetowej.

Automatyzacja
Proces przypisywania
pozycji budżetowych do
poszczególnych budżetów
jest w pełni
zautomatyzowany.
Wystarczy w prosty
sposób zdefiniować,
gdzie dany koszt czy
przychód ma zostać
przypisany, a system
automatycznie przypisze
do odpowiedniego
budżetu każde konto
rodzajowe czy
produkt/usługę w
rozbiciu na dowolną ilość
miar - takich jak np.
MPK, lokalizacja,
handlowiec lub projekt.

Moduł

Opis

IQControl Base

Planowanie oraz budżetowanie

IQAnalysis

Tworzenie i udostępnianie analiz
wielowymiarowych

IQReports

Tworzenie i udostępnianie raportów

IQImport

Import danych z MS Excel

IQDashBoard

Tworzenie i udostępnianie pulpitów
menadżerskich

IQReportServer

Automatyczne generowanie
i udostępnianie raportów

IQWeb

Dostęp do systemu przez przeglądarkę
internetową

IQConnect

Integracja z systemami ERP/FK

IQAutomation

Automatyzacja procesu przypisywania
wartości budżetowych do
odpowiednich budżetów
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