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Planificarea integrată a afacerii 
cu ajutorul soluției CPM

Planificarea joacă un rol vital în succesul fiecărei organizații, asigurând 

faptul că resursele și capabilitățile potrivite sunt la locul potrivit pentru a 

preîntâmpina cerințele pieței. În pofida importanței pe care o are, în multe 

companii procesul de planificare este realizat la nivel departamental sau 

de divizie, lipsind cu desăvârșire viziunea de ansamblu asupra companiei, 

cu adevărat importantă pentru creșterea performanței. 

 

Scenariul ideal este o abordare integrată a planificării afacerii, care încă 

rămâne o viziune pentru mulți manageri. Din materialul care urmează vei 

afla cum poate soluția integrată de analiză, simulare și planificare CPM să 

te ajute să transformi această viziune în realitate.
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Piețele devin tot mai competitive, iar succesul a devenit dependent de 

abilitatea companiei de a reacționa rapid, prin luarea celor mai bune 

decizii în timp util. 

Organizațiile moderne trebuie să planifice eficient procese de business 

complexe, multi-nivel și adesea globale. Ele sunt continuu sub presiunea 

de a echilibra cererea cu oferta, optimiza stocurile, lansa noi produse pe 

piață, gestiona campanii de marketing și susține creșterea cu cele mai 

potrivite resurse umane. 

Provocările planificării moderne a afacerii
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Aceste activități generează un paradox al planificării, în care echipele de 

management au tot mai multe întrebări la care trebuie să răspundă 

într-un interval de timp tot mai scurt și cu resurse din ce în ce mai puține. 

Mai mult decât atât, sunt mai multe părți interesate de implicat în proces, 

iar volumele de date care trebuie analizate cresc.

Planificarea afacerii are loc la nivel strategic, financiar și operațional, la 

nivelul tuturor componentelor organizației. De obicei, nu există vizibilitate 

deplină asupra întregului proces, pentru că fiecare departament lucrează 

cu propriile planificări și nu le comunică organizației. Această abordare 

naște o serie de provocări ale planificării:

Volumele de date în continuă creștere sunt stocate în tot felul 

de locații și forme, de la fișiere Excel, la sisteme utilizate la 

nivel de departament, fără a exista o legătură între ele și fără o 

versiune unică de adevăr.

Surse multiple de date

Combinarea informațiilor relevante pentru activitățile de 

analiză și planificare se face preponderent manual, ceea ce 

cauzează întârzieri mari în proces și nesiguranță în ceea ce 

privește acuratețea datelor. 

Procese manuale
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Utilizatorii petrec prea mult timp încercând să combine 

sursele de date și fișierele în diferite etape ale procesului 

pentru a obține o viziune de ansamblu, în loc să petreacă mai 

mult timp cu evaluarea opțiunilor și luarea deciziilor. 

Lipsă de focus

Înțelegerea relațiilor dintre activitățile strategice, financiare și 

operaționale este dificilă, din moment ce diferitele tipuri de 

date se regăsesc în locații și formate diferite.

Lipsă de claritate
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Departamentele neintegrate nu au vizibilitate asupra 

impactului activităților lor asupra altor zone ale afacerii din 

moment ce ele planifică doar propriile date.

Lipsă de transparență

Neavând acces la o bază centrală de informații rezultă o lipsă 

de responsabilizare în ceea ce privește atingerea obiectivelor 

de business, iar departamentele sunt axate doar pe propriile 

activități și rezultate. 

Lipsă de responsabilitate
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Având o multitudine de fișiere diferite, lipsește un model 

centralizat de securitate, ceea ce creează riscul de pierdere 

sau expunere a datelor.

Securitate scăzută

Sistemele decizionale tradiționale necesită implementări în 

cascadă care implică mult efort din partea departamentului IT 

și sunt dificil de adaptat la nevoile afacerii în continuă 

schimbare.

Flexibilitate redusă

www.seniorsoftware.ro

Fișierele Excel sau soluțiile neintegrate de planificare nu oferă 

funcționalitățile necesare pentru o colaborare eficientă cu alte 

echipe, pentru generarea unui plan pe care toată lumea să-l 

agreeze. 

Colaborare slabă

Lipsa controlului rezultă într-o multitudine de fișiere care se 

transmit prin email, riscul de pierdere a datelor sau de 

suprascriere a informațiilor fără a avea posibilitatea de a 

urmări modificările fiind extrem de ridicat.

Lipsă de fiabilitate



Abordarea integrată a 
planificării afacerii

Pentru a depăși provocările planificării moderne este necesară o abordare 

unitară. Integrarea facilă și eliminarea volumelor mari de date din procesul 

de planificare poate crește sincronizarea și responsabilitatea, îmbunătăți 

vizibilitatea și genera decizii mai bune. Acest lucru aduce îmbunătățiri 

tangibile în rezultatele totale ale afacerii.

 

Văzută ca un set de bune practici, Planificarea integrată a afacerii devine 

rapid noul standard pentru activitățile moderne de planificare.

În cadrul planificării integrate este produs un plan cu informații din toate 

departamentele, care ia în considerare toate aptitudinile, resursele și 

capabilitățile de producție pentru a asigura potențialul maxim pentru  

succes. 

www.seniorsoftware.ro
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Spre deosebire de activitățile anuale de planificare tradiționale, 

Planificarea integrată este un proces continuu, cu revizuiri și ajustări 

constante. 

Planificarea Strategică
Pr

ev
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io
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a

Bugetare

Colectarea inițiativelor

Alocarea capitalului

Management
multi-valută

Tratarea intercompany Consolidarea

Scheme de raportări
financiare

Raportarea de
management

Măsurarea generării
de valoare

Alegerea inițiativelor

Gândirea strategică

Planificarea IT, F&A și MKTG

Planificarea aprovizionării

Planificarea Producției
Depozitului

Distribuției & Logisticii

Planificarea HR

Planificarea Operațiunilor

Planificarea financiară

Plan de afaceri integrat cu CPM
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Planificarea integrată a afacerii depășește provocările și constrângerile 

asociate cu planificarea tradițională, oferind organizației o serie de 

beneficii, precum:

Beneficiile planificării integrate

Integrarea adevărată face procesul de planificare mai coerent 

și ajută la identificarea oportunităților de reducere a costurilor, 

creșterea acurateții planificării și câștiguri de eficiență.

Identificarea mai ușoară a posibilităților de scădere a 

costurilor și a oportunităților de creștere

Spre deosebire de fișierele și sistemele separate, planificarea 

integrată aduce în același loc datele cu privire la performanță 

din toate departamentele, creând transparență totală asupra 

impactului activității unei echipe asupra celeilalte, precum și 

asupra rezultatelor financiare finale.

Transparența performanței la nivelul întregii 

companii

Din moment ce planurile au fost agreate de toată lumea, 

există răspundere în ceea ce privește livrarea rezultatelor, din 

moment ce impactul eșecului este vizibil pentru toți.

Responsabilitate asupra rezultatelor
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Planificarea integrată a afacerii permite ca obiectivele 

strategice să fie cascadate către obiectele financiare și 

operaționale, creând un plan complet și oferind vizibilitate 

asupra modului în care vor fi atinse aceste obiective prin 

activitățile fiecărui departament.

Alinierea obiectivelor strategice, operaționale și 

financiare

Pe măsură ce liderii din departamentele financiare, și nu 

numai, trebuie să devină parteneri strategici de business, 

planificarea integrată de business le permite să identifice 

oportunitățile de îmbunătățire a eficienței și a rezultatelor. 

Facilitarea parteneriatelor de business

În loc să producă planuri separate, fără să ia în considerare 

impactul lor asupra întregii organizații, planificarea integrată a 

afacerii facilitează colaborarea între departamente, ceea ce 

rezultă într-un plan general cu care toată lumea este de acord.

Toată lumea cunoaște aceeași informație

Cu un mediu de lucru integrat poți obține un nivel mai ridicat 

de automatizare a proceselor, înlocuind activitățile manuale 

consumatoare de timp și eliberând utilizatorii, ca să poată lua 

mai multe decizii de planificare.

Automatizare 



Redefinirea planificării 
integrate a afacerii cu CPM 

Combinarea capabilităților de Business Intelligence cu cele de 

management al performanței, modul inteligent de introducere a datelor și 

un singur set de date disponibile îi permite sistemului CPM să susțină 

toate activitățile implicate de o abordare integrată a planificării afacerii.

www.seniorsoftware.ro

Gândire strategică

Crearea și alegerea
inițiativelor

Măsurarea valorii create și
Alocarea capitalului

Strategie
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Previziune pe 12 luni

Prognoză predictivă &
modelare evenimente

externe

Aliniere financiară și
operațională în timp real
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Analiză:

Analiza variațiilor & simulare

Comparații pe bază de scenarii

Navigare interactivă 

Reconciliere cu sistemele sursă

Monitorizare:

Raportare executivă &
Vizualizări operaționale

Segmentare profit/venituri după
dimensiunile corporației

Analiza canalului de vânzare

Analiză și monitorizare de business

Afaceri strategice cheie/
Alocarea țintelor financiare

Proces decizional orientat
spre rezultate

Plan de afaceri

Planificarea cererii

Producție, depozit,
distribuție, logistică

Achiziție

Forța de muncă

Plan de vânzări
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Reconcilieri intercompany

Consolidare financiară

Crearea de valoare

Plan financiar

Raportarea performanței

Proces decizonal colaborativ
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Raportarea performanței

Creează un punct de vedere unic, corect și actualizat, pe care se 

bazează toate activitățile de planificare, asigurând consistența, 

relevanța și îmbunătățirea calității previziunii.

Oferă o bază istorică de performanță care poate fi utilizată pentru 

a simula impactul inițiativelor strategice asupra planului curent pe 

termen scurt, mediu sau lung.

Sprijină cascadarea perfectă a obiectivelor strategice până la nivelul 

inițiativelor operaționale și financiare, conectând procesele de 

bugetare precum OPEX sau CAPEX cu planificarea financiară și 

strategică.
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Livrează capabilități de simulare pentru a permite planificarea de 

scenarii, analize what-if și what-for, în același timp cu analiza și 

compararea scenariilor complexe și a rezultatelor financiare 

folosind indicatori de afaceri.

Permite o abordare eficientă, colaborativă, cu fluxuri de lucru și 

validări, pentru a controla și standardiza procesul. 

Face posibilă integrarea procesului de planificare cu 

managementul strategiei, ciclul de închidere financiară și 

consolidarea financiară, folosind platforma decizională ca un 

sistem complet de management al performanței.

Folosește capabilități precum machine learning și prognoză 

predictivă în cadrul tuturor proceselor de planificare.



Setul complet de funcționalități

CPM este singura platformă care oferă o arhitectură unică pentru 

planificare și analiză avansată, permițând crearea unei legături ferme între 

datele de performanță și planificarea strategică, financiară și operațională. 

Câteva capabilități cheie ale soluției CPM oferă avantaje organizațiilor în 

ceea ce privește planificarea integrată a afacerii. 

www.seniorsoftware.ro
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Arhitectură unică, integrată, pentru BI și Managementul 

Performanței

Raportarea, dashboard-urile, planificarea, consolidarea și simularea sunt 

realizate pe baza unei singure surse de date, ceea ce generează un mediu 

corect, standardizat de BI și management al performanței și elimină 

dificultatea de a sincroniza soluții și baze de date separate.

Management integrat al fluxurilor de lucru

Capabilitățile extinse de management al fluxurilor de lucru includ alertarea 

și emailing-ul condiționat, blocarea celulelor, evenimentele declanșate în 

funcție de anumiți factori și validarea datelor, ceea ce oferă control total 

asupra planificării și permite crearea legăturilor între pașii de planificare și 

ciclurile de aprobare.

Versionare inteligentă

Prognozele, activitățile continue de planificare și actualizările de ultim 

moment sunt complet suportate datorită abilității de a genera un număr 

nelimitat de versiuni și scenarii, care pot fi auditate și trimise către 

sistemul ERP, livrând astfel un ciclu de business complet integrat.

Consolidare financiară și contabilitate de leasing integrată 

Aplicațiile gata făcute din cadrul platformei CPM facilitează consolidarea 

financiară multi-entitate și contabilitatea de leasing în concordanță cu 

legea fiscală în vigoare.
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Capabilități de neegalat pentru adăugarea datelor

Introducerea simultană a datelor, regulile de validare, securitatea la nivel 

de rol, câmpurile calculate, funcțiile și capabilitatea de blocare a celulelor 

oferă acuratețe și eficiență pe parcursul procesului de planificare și 

facilitează propagarea modificărilor la nivelul dimensiunilor și ierarhiilor.

Interacțiune și alocare multidimensională

Caută informații din procesul de planificare până la nivel de proces 

operațional și invers, având sincronizare completă între cele două.

Fă modificări ale datelor sau indicatorilor de business și vezi imediat 

impactul asupra altor zone ale afacerii, oferind transparență completă. 
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Modelare dinamică și management scenarii

Modifică datele în orice etapă a proceselor de planificare și previzionare și 

adaugă noi unități de business, produse, piețe sau investiții într-un mod 

controlat în orice etapă a ciclului, simulând apoi efectul unui nou scenariu 

asupra întregului model de business.

Machine learning și prognoză predictivă

CPM detectează automat cel mai bun algoritm care trebuie aplicat unui set 

de date, pe baza celor întâmplate în trecut. Creând competiție între diferiți 

algoritmi, sistemul este suficient de inteligent ca să determine ce anume 

va genera cea mai corectă previziune. 

Conștientizarea timpului

Suportul deplin pentru funcții de timp, precum anul, perioada sau ciclul 

anterior, precum și posibilitatea de a genera totaluri sau medii per 

perioadă elimină nevoia de programare și permite analiza istorică și 

contextualizarea datelor.

Comentarii și atașamente la nivel de celulă

Asociază orice tip de fișier (word, powerpoint, excel, pdf, rft sau imagini) cu 

celulele individuale de date pentru a oferi o explicație pentru informația pe 

care o conțin. Acest lucru simplifică împărtășirea de comentarii în timpul 

procesului de planificare și încurajează colaborarea. 
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Suport multilingv

Ciclurile de planificare internațională sunt complet suportate cu ajutorul 

capabilităților multilingve integrate ale aplicației. Platforma se adaptează la 

limba de logare a utilizatorului, asigurându-se că toată lumea înțelege ceea 

ce se afișează, raportează sau previzionează.

Integrare Office avansată

Add-in-ul Microsoft Office le permite utilizatorilor să acceseze și să 

interacționeze cu datele multidimensionale direct din suita Office. Obține 

acuratețe garantată într-un mediu similar cu Excel, generează broșuri de 

rapoarte în Word și creează prezentări care se actualizează automat în 

PowerPoint.

Instrumente de colaborare

Funcționalitățile integrate de prezentare și chat le permit utilizatorilor să 

împărtășească live dashboard-uri, planuri sau rapoarte, încurajând o 

abordare colaborativă a activității, care este este esențială pentru 

obținerea planificării integrate a afacerii. 

Virtualizarea datelor

Capabilitățile de căutare-prin permit navigarea prin informațiile din sursele 

de date precum sistemele ERP, cu o experiență excelentă pentru utilizator, 

facilitând descoperirea de noi date până la cel mai mic nivel de detaliere.



Revoluția planificării integrate 
de business 

Planificarea integrată este un model care oferă acuratețea planificării și 

performanța organizației prin alinierea funcțiilor de planificare strategică, 

finanțe, HR, lanț logistic, vânzări și marketing. 

În mediul dinamic al afacerilor de azi, abordarea tradițională a planificării 

este adesea prea lentă și deconectată: datele izolate, procesele de 

planificare fragmentate precum și lipsa de vizibilitate a datelor în 

operațiuni sunt semne ruptură în coordonarea dintre departamente.

www.seniorsoftware.ro
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Pentru a obține nivelul necesar de integrare în cadrul organizației, toate 

procesele trebuie aliniate între diferitele funcții și parteneri de afaceri. Fără 

sincronizare, procesul costisitor de pregătire a unui plan anual nu va avea 

impact asupra acțiunilor și strategiei organizației. Planificarea integrată a 

afacerii oferită de soluția CPM arată cum o platformă decizională unică 

poate promova parteneriatul și comunicarea și cum poate favoriza 

alinierea între diferite departamente, ducând performanța organizației la 

un nivel superior. 

Consiliu de Administrație:
Planificarea strategică

Resurse Umane:
Planificarea forței
de muncă

Vânzări:
Planificarea cererii

Marketing:
Planificare de
marketing

Contabilitate:
Planificarea financiară

Producție:
Planificarea producției,

logisticii și distribuției

Achiziții:
Planificarea achizițiilor/
externalizărilor

Planificarea
integrată
a afacerii
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CPM ajută organizațiile să înțeleagă cum să își evalueze strategia. 

Mulțumită procesului de planificare strategică, consiliul de directori poate 

evalua mai multe inițiative și le poate selecta pe cele ideale pentru un plan 

strategic multi-anual, astfel stabilind și o bază financiară pentru întreaga 

organizație. Alocarea capitalului pentru fiecare inițiativă poate fi ajustată 

pentru a stabili cele mai bune mijloace și strategii. De asemenea, mai multe 

planuri pot fi create și comparate între ele înainte de angajamentul final. 

Planificarea strategică

Planificarea cererii realizată în CPM

îi oferă departamentului de vânzări

statistici avansate și instrumente de

predicție pentru a modela vânzările către

clienți, tiparele de ofertă și evenimentele externe,

precum promoții și campanii de marketing, simultan cu reducerea 

inacurateții, a vânzarilor pierdute precum și a timpului de introducere a 

datelor. Natura integrată a procesului permite compararea continuă a 

cererii cu ținta de venit din planul strategic, evidențiind orice lipsuri și 

facilitând gestionarea acesteia.   

Planificarea cererii
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Cheia unui management de succes al forței de muncă stă în înțelegerea 

volumului de muncă viitor și optimizarea în consecință. Planificarea 

resurselor cu CPM ajută companiile să gestioneze eficient provocările de 

management al capacității prin compararea cerințelor de producție cu 

forța de lucru disponibilă. Acest lucru ajută la rezolvarea lipsurilor și 

barierelor de personal prin ușurarea realocării resurselor și gestionarea 

procesului de angajare a noilor angajați sau subcontractarea de resurse 

temporare pentru o abordare mai flexibilă. În final, cheltuielile de HR pot fi 

estimate cu precizie prin simularea schemelor de salarii, beneficii, măriri 

salariale, promovări, precum și a costurilor de recrutare.  

Planificarea forței de muncă și a resurselor umane



Multe companii încă se luptă cu o divizare între achiziție și operațiuni 

logistice, aspect ce scade din eficiența organizației. Componenta de 

planificare integrată a afacerii ajută echipele de achiziții și managerii de 

producție să interacționeze mai strâns ca parteneri strategici. Cerințele de 

materiale de la producție sunt utilizate ca date de intrare pentru 

construcția unui plan de achiziții inteligent care permite evaluarea 

furnizorilor și selectarea acestora în funcție de performanță și preț.

Odată ce a fost ales un furnizor, procesul ciclic de planificare integrată a 

afacerii permite ajustarea automată a planului de producție în funcție de 

timpul de livrare specific.   

Planificarea achizițiilor
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Companiile au tot crescut nivelul stocurilor pentru a se proteja împotriva 

inacurateții previziunii. Azi, planificările de producție pot fi optimizate 

pentru o mai bună înțelegere a cererii și eliminarea modificărilor de ultim 

moment. Componenta de planificare integrată a afacerii din CPM 

demonstrează cum cererea estimată poate fi utilizată ca date de intrare 

pentru planul de producție, asigurând disponibilitatea constantă a 

produselor la raft, minimizarea risipei și reducerea stocurilor. Ca parte din 

planul de producție, costurile fixe și variabile, precum și cerințele de 

materiale și resurse pot fi de asemenea estimate pentru a facilita alinierea 

cu departamentele de achiziții și resurse umane și a evidenția gestiona 

lipsurile.  

Planificarea Producției, a Distribuției și a Logisticii
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Rolul departamentelor de marketing și vânzări este să transforme 

interesul clienților în venituri. Planificarea integrată a afacerii le permite să 

lucreze ca o singură unitate capabilă să creeze constant noi campanii și 

idei care maximizează valoarea clienților și să analizeze imediat cererea pe 

care o generează, crescând generarea de lead-uri și convertirea de 

oportunități. Comunicarea și publicitatea prin canalele de social media sau 

prin cele tradiționale pot fi de asemenea previzionate pentru un plan 

complet de marketing.  

Planificarea cheltuielilor de marketing
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Directorii financiari trebuie să devină multi-funcționali, ei trebuie să 

genereze transformarea și performanța pe termen lung în cadrul 

organizației lor. Directorul financiar și întreaga funcție financiară trebuie să 

evolueze și să devină mult mai interconectată cu funcțiile operaționale. 

Planificarea integrată de business oferă biroului financiar un proces de 

Planificare financiară și analiză ce recunoaște instant orice modificare în 

operațiuni, evidențiind impactul și rezultatul produs de investiții. 

Rapoartele financiare din CPM includ raportul complet de venituri, balanța 

financiară și analiza de cash flow pentru a sprijini multiple scheme de 

evidențiere a informațiilor. Acestea pot fi analizate în detaliu pentru o 

examinare rapidă a performanței companiei. Integrarea perfectă cu 

funcția de consolidare financiară din CPM permite consolidarea filialelor 

într-o singură vizualizare de grup care facilitează managementul 

multi-valută și reconcilierile intercompany. 

Planificarea financiară
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Crește vizibilitatea și controlul asupra tuturor proceselor organizației

Creează o mai bună conexiune între ciclurile de planificare financiară 
și analiză, strategie și operațiuni

Stimulează planificarea strategică în cadrul proceselor de colectare și 
selectare a inițiativelor

Stimulează crearea de valoare în cadrul organizației

Oferă suport tehnologic modern pentru parteneriate între biroul 
financiar și alte departamente

Conectează perfect planificarea financiară și consolidarea

Permite obținerea de abilități analitice și strategice de către funcția 
contabilă

Financiar
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Oferă analize detaliate, în timp real, cu privire la nivelurile individuale 
ale aprovizionării și previziunii cererii și costurilor

Creează o conexiune între nivelurile lanțului logistic pentru a permite 
tranziția de la o abordare tradițională a cascadării lanțului logistic, 
unde departamentele lucrează pe baze de date separate, cu puțină 
sau fără comunicare, către un plan comun, produs în paralel, care 
aduce sincronizare completă

Conectează lanțul logistic cu departamentul financiar pentru a alinia 
strategia lanțului logistic cu obiectivele de business, minimizând 
riscurile și volatilitatea rezultatelor

Permite anticiparea, prezicerea și adaptarea la schimbările din piață în 
timp real datorită previziunii și a analizelor what-if

Operațiuni și Lanț logistic
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Înlocuiește multitudinea de instrumente BI și de planificare într-un 
singur mediu cu ajutorul platformei decizionale unice CPM

Crește autonomia utilizatorilor datorită interfeței simple, intuitive, care 
nu necesită programare, reducând astfel efortul de mentenanță IT

Permite construirea unei surse de date unice, de încredere, definită de 
un set omogen și complet de metadate, prin integrarea datelor din 
orice aplicație sau bază de date existentă

Permite gestionarea accesului utilizatorilor prin intermediul unui 
model de securitate robust și flexibil 

Reduce costul total de implementare a sistemului datorită unui sistem 
unic de licențiere și a timpului redus de implementare 

IT

www.seniorsoftware.ro
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Crește cererea prin campanii eficiente de marketing, facilitând 
alinierea între departamentele de vânzări și de marketing

Oferă cifre istorice de performanță pentru estimarea rezultatelor 
viitoare ale afacerii și pentru analiza influenței comportamentului 
clienților folosind tehnologia predictivă și inteligența artificială

Le permite directorilor de vânzări să aloce automat ținte strategice 
pentru canale de vânzare și pentru produse, folosind reguli avansate 
de business

Gestionează transmiterea, revizuirea, aprobarea și versionarea 
bugetelor și a previziunilor, precum și comentariile, prin intermediul 
unui flux de lucru automat

Vânzări și Marketing

Se asigură că planul de producție este tot timpul sprijinit cu resurse 
suficiente datorită sincronizării cu departamentul de producție

Umple golurile de personal prin realocare între departamente, 
angajări permanente sau subcontractarea resurselor temporare 
folosind managementul inteligent al resurselor

Estimează cu precizie costurile cu personalul și evaluează impactul 
promovărilor, a creșterilor salariale și a beneficiilor

Monitorizează constant cheltuielile cu resursa umană prin intermediul 
unui dashboard personalizat

HR



Despre 
soluția CPM
CPM este o platformă decizională integrată care le permite organizațiilor 

să analizeze, simuleze, planifice și previzioneze datele într-un mediu unitar 

și intuitiv. Combinarea capabilităților de Business Intelligence, 

Management al performanței și Analiză predictivă într-o singură interfață 

ajută companiile să gestioneze și să controleze procesul decizional, de la 

setarea obiectivelor până la execuția operațională. 

SISTEM ERP / CRM

BAZE DE DATE / DATA WAREHOUSE

CLOUD / BIG DATA / IOT

CUBURI OLAP

FIȘIERE EXCEL / TXT

MANAGEMENT 
PERFORMANȚĂ
Bugetare, planificare &
previzionare
Analiză profitabilitate
Management strategie
Consolidare financiară

ANALIZE PREDICTIVE
Previzionare
Simulare
Clustering
Funcții statistice

BUSINESS 
INTELLIGENCE
Dashboard-uri
Rapoarte
Analize și Explorare de 
date
Scorecard-uri

CORPORATE PERFORMANCE

SENIOR SOFTW
ARE MANAGEMENT
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SOLICITĂ UN DEMO!

https://www.seniorsoftware.ro/demonstratie-gratuita-cpm-2019/
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Cu CPM datele din companie sunt automat colectate din diverse surse pentru a crea o 

singură versiune de adevăr care alimentează aplicațiile de planificare și analiză. Această 

centralizare a datelor face ca sistemul CPM să fie ideal pentru livrarea unei abordări 

colaborative, controlate, necesare pentru planificarea integrată a afacerii.

Beneficii cheie

CPM combină capabilitățile de analiză, simulare, planificare și raportare 

într-o singură soluție, deservind toate nevoile de planificare integrată a 

afacerii într-o singură platformă intuitivă. Creează o singură versiune de 

adevăr prin aducerea tuturor datelor împreună și economisește bani 

prin eliminarea nevoii de a implementa mai multe soluții.

Soluție integrată

Utilizatorii sunt liberi să creeze rapoarte, dashboard-uri, căutări și 

aplicații personalizate și să acceseze informația care are sens pentru ei 

atunci când au nevoie de ea. Această abordare self-service le permite 

utilizatorilor să descopere propriile informații, să colaboreze prin 

intermediul împărtășirii și chatului și să ia decizii mai rapid.

Utilizare Self-service

Un motor inovator de analiză predictivă integrat în aplicație le oferă 

utilizatorilor acces la cele mai avansate tehnici statistice pentru a obține 

informații puternice. Chiar cu o cunoaștere elementară a conceptelor 

statistice, utilizatorii pot produce rapid previziuni și utiliza funcții analitice, 

fără a se baza pe un specialist IT.

Analiză predictivă inclusă

SOLICITĂ UN DEMO!

https://www.seniorsoftware.ro/demonstratie-gratuita-cpm-2019/

