- snjallar lausnir

viðskiptagreind
Áætlanakerfi

- tenging við Wise Analyzer

Áætlanakerfi Wise í Wise Analyzer gerir fyrirtækjum kleift að
vinna áætlanir með einfaldari hætti en áður auk þess sem
notandinn hefur betri yfirsýn yfir stöður og fyrri áætlanir.
Skráning fer fram í Wise Analyzer og uppfærist í rauntíma í
áætlunarkerfi Dynamics NAV.
Hægt er að búa til áætlunartölur á grundvelli gagna sem geta
verið hækkun á rauntölum fyrra árs eða frá tiltekinni áætlun. Með
afmörkun er kostur að velja til meðferðar ákveðna lykla og/eða
deildir.
Hægt er að skrá áætlun á deild og láta kerfið dreifa þeirri fjárhæð
á viðeigandi lykla samkvæmt ársreikningi síðasta árs eða valinni
áætlun.
Kerfið veitir möguleika á að skrá tölur í þúsundum króna, en
skráning í áætlunartöflu er alltaf í heilum krónum.
Einfalt er að flytja gögn inn og út úr Excel og vinna áfram með
áætlunina.
Með Áætlunarkerfi Maritech hefur notandinn góða yfirsýn yfir
stöður þar sem þær uppfærast í rauntíma.

Kerfið í hnotskurn

Nánari upplýsingar
Komdu í kaffi og kynntu þér
málið. Við tökum vel á móti þér
í Borgartúni 26, Reykjavík og
Hafnarstræti 102, Akureyri.
Söludeild Wise: Sími: 545 3200,
tölvupóstur: sala@wise.is
www.wise.is

• Einfaldari áætlunargerð.
• Skráning gagna í Wise Analyzer.
• Góð yfirsýn yfir stöður og fyrri áætlanir.
• Hægt að skrá áætlun niður á deildir.
• Afmörkun niður á lykla/deildir.
• Hægt að flytja gögn inn og út úr Excel.
• Yfirsýn yfir stöður í rauntíma.
Wise er stærsti söluaðili Microsoft Dynamics NAV á Íslandi og er í
fararbroddi í upplýsingatækni með sérstaka áherslu á ráðgjöf,
hugbúnaðargerð og innleiðingu hugbúnaðar ásamt öflugri og
persónulegri þjónustu.
Lausnir Wise eru í notkun hjá mörgum af stærri fyrirtækjum
landsins.
Wise býður staðlaðar Microsoft Dynamics NAV lausnir auk fjölda
sérlausna fyrir íslenskan og alþjóðlegan markað.
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