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73% liderów działów
finansowych twierdzi,
że rozwój nowych
technologii przyczyni się
do zmiany sposobu
prowadzenia biznesu.

pwc.pl/econsolidation

Tworzymy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania,
usprawniające procesy w organizacji,
przy wykorzystaniu wiedzy merytorycznej
i autorskich narzędzi IT.
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Jak
zaprojektować
proces raportowania,
aby wykorzystywać istotne
dane w strategicznych
decyzjach?
Jak
optymalizować
proces konsolidacji,
aby osiągać większą
wartość niższym
kosztem?
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Zadbaj o optymalny
proces konsolidacji
eConsolidation
- narzędzie automatyzujące
proces konsolidacji

eConsolidation umożliwia kontrolę nad całym procesem konsolidacji,
co zapewnia wysokiej jakości raporty w krótkim czasie.

Automatyzacja
przeliczenia
sprawozdań jednostek
zagranicznych
na walutę
Grupy

Spójne
i ustrukturyzowane
podejście
do procesu
konsolidacji
Szybkie
wprowadzenie
danych
jednostkowych

Lepsza
jakość danych
wsadowych
Istotne
skrócenie
procesu
konsolidacji

Eliminacja
niespójności
i błędów

Szyte na miarę
– zawsze dostosowywane
do indywidualnych
potrzeb i wymogów
Grupy Kapitałowej

Praktyczne
– proste w obsłudze,
bazuje na arkuszach
kalkulacyjnych,
umożliwia łatwą edycję

Wydajne
– konsolidacja danych na potrzeby zewnętrzne
i wewnętrzne, tworzenie rocznych i śródokresowych
sprawozdań finansowych oraz z działalności,
a także raportów zarządczych w wielowalutowych
Grupach Kapitałowych

Bezpieczne
– możliwość modyfikacji
struktury posiada
tylko wybrana grupa
użytkowników

Komfortowe
– użytkownik
w każdej chwili może
skorzystać ze wsparcia
dedykowanego zespołu

