Aplikacja: Raport pokryć finansowych
Raport pokazujący szereg wskaźników dla szerokiej liczby wymiarów dotyczących pokryć
finansowych.
Aplikacja pozwala analizować około 40 wskaźników finansowych m.in.: EBIT, Saldo KP ,Sprzedaż
Nowa, Sprzedaż Utrzymana itd. Do analizy wykorzystywanych jest około 20 wymiarów m.in. grupa
produktowa, jednostka gospodarcza, linia produktowa, centrum zysku, klient.
Z podanych wyżej wymiarów i miar użytkownik ma możliwość dynamicznie tworzyć raport w formie
tabeli prostej lub przestawnej. Wybór miar i wymiarów realizowany jest za pomocą ukrywanego
menu bocznego.

Tabela wyświetlana jest w 4 głównych układach:
•

•
•
•

Analiza narastająca z możliwością porównywania dowolnych okresów i wyborem
dodatkowych miar:
o Zestawienie porównawcze wybranych okresów
o Analiza procentowa
Wg lat
Wg kwartałów
Wg miesięcy

Aplikacja umożliwia również analizę wszystkich wskaźników oraz porównywanie wybranych
wskaźników ze sobą.
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Dodatkowo aplikacja oprócz tabel pokazuje porównanie wybranych wskaźników za pomocą KPI.
Użytkownik widzi wartości wskaźników w porównaniu poprzedniego miesiąca oraz do analogicznego
okresu zeszłego roku.

Na wykresach jest możliwość porównania wybranych wskaźników dla zadanego okresu oraz trendu
dla wybranych lat

Aplikacja: Analiza wskaźników zatrudnienia
Pozwala analizować wskaźniki z obszaru HR. Możliwie jest analizowanie m.in.
Zatrudnienie w etatach, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w etatach, Udział osób
niepełnosprawnych w etatach ogółem itd.
Analiza odbywa się dla Regionów oraz oddziałów i jest prezentowana m.in. na mapach:
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Dodatkowo w analizie wykorzystywane są tabele i wykresy, umożliwiające dynamiczne dodawanie
wymiarów oraz porównywanie dla wybranych okresów m.in. w układzie rocznym, kwartalnym oraz
miesięcznym
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