Análise de
Rentabilidade
Análise de rentabilidade,
planejamento, elaboração
de orçamentos, previsão e
relatórios financeiros.
O planejamento de sua empresa nunca
mais será o mesmo. Defina objetivos,
elabore orçamentos, crie relatórios,
simule cenários, faça análises e previsões. Trabalhando localmente ou na
nuvem, o Cognos TM1 atende às necessidades de gestão de performance
financeira que estão em constante
evolução.

Características
Planejamento e análises eficazes
Faça análises de rentabilidade e crie previsões sofisticadas
baseadas em grandes quantidades de dados. Conecte
planos e obtenha uma perspectiva geral das funções,
departamentos e geografias.
Opções em cloud
Escolha o melhor ambiente para sua empresa, sem abrir
mão de capacidade e escalabilidade. Selecione as
implementações de planejamento e permita a contribuição
por utilizadores remotos e integração com origens de dados
locais.
Quadro de resultados integrados e gestão estratégica
Crie modelos de métricas para acompanhar a evolução de
resultados, meça os KPIs e partilhe métricas e informações
com os decisores.
Modelos flexíveis
Desenvolva e implemente modelos de planejamento e
análise complexos, crie cenários, permita que as equipes e
colaboradores respondam rapidamente às mudanças do
negócio e monitore métricas de desempenho a partir de
um único painel de controle.
Envolvimento de mais utilizadores
Engaje sua empresa ao planejamento, facilitando o
acesso e acompanhamento dos usuários ao status dos
planos. Utilize a interface mais adequada ao seu modelo
de negócio.

Análise de Rentabilidade

Análise de rentabilidade é
fator crítico de sucesso
A CTI desenha e implementa
sistemas sob medida para
atender às necessidades de
geração de demonstrações
de resultado
operacional detalhadas.

Integração de informações transacionais de vendas,
receitas, impostos dos sistemas de faturamento, custos
e despesas fixas dos sistemas contábeis e legais.
Mecanismos flexíveis de alocação de custos e despesas.
Velocidade e agilidade para análise de rentabilidade
por diversas dimensões.
Consistência entre estas DREs detalhadas e
demonstrações financeiras societárias da companhia.

Coca Cola FEMSA

A solução da CTI
já é utilizada por
diversas empresas
do mercado:

Via Varejo
Cosan Rumo Logística
Ogilvy Brasil
Banco Volkswagen
O Boticário

Entre em contato para saber mais sobre a solução
e potencializar suas análises de negócio.
www.ctiglobal.com

