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Det er menneskeligt at fejle
Men når du arbejder med tal, budgetter og rapportering, ved du også,
at det er en tidskrævende proces, hvor menneskelige fejl sker med
jævne mellemrum.
Derfor er menneskelige fejl også noget af det første, du gerne vil minimere. Vi har samlet 5 gode råd til, hvordan du undgår fejl, minimerer
manuelt arbejde og reducerer tidsforbruget.
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Sørg for valide og opdaterede data
62% af virksomheder mener, at den største udfordring i økonomifunktionen er manuel indsamling af data til budget og rapportering.

Alle kender udfordringen med at flytte data fra økonomisystem til Excel og Power
BI - det er både trivielt og forbundet med risiko for tastefejl.

Løsningen er at skabe en dataplatform, som via integration skaber korrekte og opdaterede data for alle.
Dermed undgås manuelt arbejde, tastefejl elimineres og fokus flyttes fra dataindsamling til dataanalyse og øget indsigt.
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Nedbring tid og manuelt arbejde på budget og forecast
Manuelt arbejde er lig med menneskelige fejl. Samtidig bruges der i
gennemsnit +3 uger på at lave budgetter og opdatere forecast.

Drifts- og likviditetsbudgetter laves på mange forskellige niveauer - kunsten er at
skabe målsætninger, som den budgetansvarlige kan forholde sig til og påvirke.
Med Toolpack 365 kan du opbygge budgetstrukturer, som matcher afdelingernes
eller virksomhedens mål, uanset kompleksitet, og dermed lave simuleringsmodeller
til salg, løn eller andet.
Samtidig har du mulighed for at tage afsæt i de historiske tal og udnytte fordelingsfunktioner for nem op-, ned- eller fremskrivning af forventninger.

3 caret-right

Skab dynamisk rapportering både internt og eksternt
2-4 dage bruges der i gennemsnit på at udarbejde rapportering månedligt, og ofte er Excel-modellerne gået i arv fra tidligere på godt og ondt.

Samtidig stiller ledelsen og bestyrelsen nye og øgede krav til rapportering, dashboards og KPI-målinger, hvor de gamle modeller ofte kommer til kort.

Med dynamisk rapportering får I nemmere opfølgning og adgang til data
efter behov.
Med Toolpack 365-værktøjerne har du mulighed for at anvende Excel, som du plejer, men blot bygge rapporteringsstrukturer ovenpå, som matcher dine behov.
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Forbedring af vidensdeling og kommunikation
99% mener, at det bliver endnu vigtigere at kommunikere tal på en
letforståelig måde fremover

Kravene til deadlines rykkes fremad, og alle ønsker mere gennemsigtighed samt
forståelse for, hvordan virksomheden udvikler sig. Konsekvensen er, at evnen til at
formidle økonomirapporteringen til resten af organisationen, ledelsen eller bestyrelsen bliver endnu vigtigere.
En del af løsningen handler om, at alle i virksomheden er indstillet på at bryde indgroede vaner - lige fra medarbejdere, ledelse til en eventuel bestyrelse. Mennesker
er vanedyr, og det at sende en mail eller gemme en fil på skrivebordet ligger dybt i
vores daglige processer.
Med Microsoft Office 365 og Microsoft Teams har du mulighed for at skabe en
samarbejdsplatform, hvor kommunikation, fil- og vidensdeling kommer i fokus.
Det giver optimale forhold for nye budgetprocesser, dialog om budgetopfølgning,
styring af arbejdsopgaver og skaber dynamisk rapportering.
Dermed bliver det nemmere at dele resultater og kommunikere tal på tværs af
virksomheden, og det reducerer risikoen for misinformation og minimerer tidsforbruget, da alle har nem adgang til tallene.
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Visualisering af data
Som en del af formidling af tal på en letforståelig måde og nedbringe
risikoen for fejltolkning anbefaler vi at gøre brug af visualisering.

Når du præsenterer budgettet på en overskuelig og intuitiv måde, sikrer du, at
beslutningerne tages på det bedst mulige grundlag.
Du kan komme nemt i gang med visualisering af data med Microsoft Power BI.
Med Power BI har du:
· hurtig adgang til valide nøgletal
· altid styr på KPI'erne
· mulighed for at hente data automatisk
Resultatet er valide tal til budget og finansiel rapportering, og så giver det indsigt
til hele organisationen.

Hos Toolpack mener vi, at måden at drive en sund forretning på er via
digitalisering og datadrevne beslutninger - en måde, der selvfølgelig
altid skal have et menneskeligt touch ved beslutningen, men hvor
vejen derhen i dag er drevet af samarbejde, vidensdeling, automatisering, kunstig intelligens og dataanalyse m.m.

Vi har gjort det til vores mission at hjælpe virksomheder og
deres medarbejdere med at få det bedste ud af Microsoft teknologier og applikationer.
Med Toolpack365® opnår du:
· Effektivisering af budget, forecast og finansiel rapportering til bank,
ledelse og øvrige interessenter
· Fleksible arbejdsgange uden opslidende manuelt arbejde
· Færre fejl i data, som let kan opstå under manuel overførsel af tal
· En mere effektiv budgetproces fra drift til likviditetsbudget
· Mulighed for levering af fyldestgørende rapporter, som måtte blive
efterspurgt i organisationen.

