VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Ügyfélszolgálatunkon, előzetesen egyeztetett időpontban, örömmel bemutatjuk Önöknek különleges informatikai termékünket:






az önálló gazdálkodásra képes költségvetési gazdálkodók,
különösen a helyi önkormányzatok működésének,
céljainak, előrejelzéseinek, terveinek,
tényleges jövőbeli perspektívájának,
és dinamikus működési érték-összetevőinek

felsővezetői-tulajdonosi-hitelezői szempontú pénzügyi átvilágítását és menedzselését
szolgáló EkoTREND szakértői rendszer legfrissebb és legteljesebb, 2018-as verzióját.
–x–
Az EkoTREND rendszer a költségvetési gazdálkodók tömörített mérlegeit és pénzforgalmi kimutatásait intelligensen feldolgozva: "idősoros", "terv/tény", "gazdálkodók
közötti" és más összehasonlításban is lekérhető, exkluzív kivitelű outputok komplex
rendszerét állítja elő: számszaki, szöveges és grafikus formában, "összefoglaló" és
"részletező" szerkezetben, a működés növekedési dinamikáját és biztonságát különkülön és együtt is kiértékelve, igény esetén a következő évek mérlegadatait is
előrejelezve, az elemzéseket egy befektetői-érték számítással is kiegészítve.
Az EkoTREND szakértői rendszer így egyaránt hatékony munkaeszközt jelent:
Amikor az EKOSYSTEM-et megalapítottuk, alapvetően a vállalat-fejlesztési stratégiai tanácsadásra, és az ehhez közvetlenül kapcsolódó pénzügyi modellezési, tervezési
és vállalatértékelési feladatokra koncentráltunk.
Első néhány számítógépes programunk csak azért készült, hogy a gyakorlatban bevált
tervezési, elemzési, előrejelzési, vállalatértékelési eljárásokat és standardizált paramétereket objektív, automatikusan működő formában is rögzítsük.
Banki és tanácsadói partnereink javaslatára kezdtük el elemzéseinket a költségvetési
gazdálkodók (elsősorban a helyi önkormányzatok) működésére is kiterjeszteni, majd a
sikeresnek bizonyult eljárásokat önálló, tőlünk függetlenül is jól használható szoftvermodulokká alakítani.
Később a modulokat egyetlen jól áttekinthető, nagyteljesítményű, intenzív grafikájú
szakértői rendszerbe integráltuk – így jött létre a mai EkoTREND ősváltozata.
–x–
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 a költségvetési gazdálkodók saját felsővezetői és belső munkatársai,
 illetve a gazdálkodók helyzetének és működési perspektívájának reális megítélésében érdekelt külső elemzők számára.
–x–
Technikai szempontból az EkoTREND egy magas fokon automatizált, 1 nap alatt
használatba vehető, teljesen önálló alkalmazás.
Bármely számítógépre telepíthető, amelyen valamelyik használatban lévő Windows
verzió, pl. "7", "8" vagy "10" működik.
Inputja: éves vagy évközi időszakokra vonatkozó – terv, tény, vagy várható tartalmú –
költségvetési beszámoló adatok és 1-2 kiegészítő adat. Az adatbevitel egyszerű másolással vagy oszlop átemeléssel történik.
A rendszerben sem idő-, sem egyéb határok vagy korlátok nincsenek. Tetszőleges
típusú és mennyiségű adat – idegen szervezeteké is – korlátozások nélkül felvihető,
tárolható, elemezhető, előrejelezhető és összehasonlítható.

