IFRS 16
IFRS 16 facilitada: se
adeque à norma com
agilidade e segurança
Todas as empresas que têm
contratos de leasing ou aluguel
precisam lidar, entre outras
questões, com a complexidade da
norma IFRS 16. Atender à norma é
fundamental em processos de
auditoria e na divulgação de
resultados. Porém, quanto maior a
quantidade de contratos, mais
desafiador é garantir que todos
estejam de acordo com a IFRS 16.
Por isso, a CTI decidiu unir seu
conhecimento de melhores práticas
à capacidade de criar soluções
aceleradoras e, utilizando o
poderoso IBM Planning Analytics,
criou uma solução que irá facilitar a
adequação de todos os seus
contratos à IFRS 16.

Características

Integração com seu sistema para
mais velocidade de implementação
e de uso
A nossa solução é robusta o bastante para lidar com
até 10 mil contratos ativos, detalhando cada um,
fazendo suas categorizações e criando logs
transacionais.
Dessa maneira, ela possibilita a visualização com
mais facilidade do status de cada um, bem como
identificar valores que foram alterados, quem foi o
responsável pela alteração e em qual momento eles
foram modificados.
Ela utiliza a patenteada tecnologia 64-bit in memory
“read-write” do Planning Analytics by TM1, fazendo
com que tenha grande performance em cálculos e
nas manutenções de suas estruturas.
Além disso, a plataforma é totalmente escalável; ou
seja, não importa o tamanho da sua base ou o
quanto ela pode aumentar, a ferramenta seguirá
funcionando com a mesma velocidade.

IFRS 16
Pronta para uso

Flexibilidade na integração com seu ERP

Por ser uma solução pronta, e já ter uma lógica
pré-moldada, sua implementação se torna mais rápida e
menos custosa. Em pouco tempo, nossa solução já está
instalada e pronta para ser utilizada em sua totalidade.

Nossa solução se integra facilmente ao sistema ERP que vem
sendo utilizado, puxando as informações dos contratos para a
nova plataforma, deixando o sistema pronto para uso e
criando uma base única para seu planejamento e
acompanhamento.

Facilidade de uso
A plataforma apresenta interfaces e dashboards
amigáveis e personalizáveis, e logo no início o cliente já
consegue entender exatamente quais as funcionalidades
disponíveis na solução. Além disso, a equipe de FP&A da
empresa é capaz de criar relatórios e fazer customizações,
sem necessidade de programação ou de envolver algum
profissional de TI.

Projeção dos contratos e simulações
‘what if’
A solução foi criada para trazer mais visibilidade de cada
contrato, entendendo no detalhe a situação de cada um
ao final. Ela ainda é capaz de fazer simulações de cenários
‘what if’, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

Contabilizações automáticas e
exportações para o ERP
A solução está preparada para realizar contabilizações
automáticas dos efeitos da IFRS 16 em cada um dos contratos,
como: contabilizações no ativo e passivo, volta do AVP, caixa,
amortização, entre outras. Feito isso, a ferramenta exporta os
lançamentos contábeis, ficando disponível para carga e
processamento das contabilizações no ERP da empresa.

Plataforma na nuvem ou local
Já tem o Cognos TM1 ou o Planning Analytics na sua empresa?
Basta copiar a base da solução (SDATA) para seu servidor e
começar a usar. A solução roda tanto no Planning Analytics/
TM1 na nuvem, quanto localmente.

Equipe especializada à sua disposição
Nossos profissionais são especializados em contabilidade e finanças, uma equipe
extremamente qualificada estará à cargo da sua empresa. Envolvemos também um
sócio para trazer experiência e conhecimento de melhores práticas do mercado e
consultores técnicos que são os responsáveis por todo o conhecimento de
soluções IBM Cognos TM1 e Planning Analytics.

A CTI desenvolveu uma solução
poderosa para quem precisa se atentar
à norma IFRS 16. Um sistema robusto,
com uma interface amigável e de fácil
utilização, para que você possa se
preocupar apenas com o seu negócio.

Já tem TM1 ou
Planning Analytics?
Então é praticamente
plug and play!
www.ctiglobal.com

