
    pénzügyi elemző, előrejelző és vállalatértékelő rendszer

árjegyzék:  2022. december 31-ig

 Számszaki elemző modul 960 000 Ft
- Nemzetközi mérleg, jövedelem- és cash flow kimutatás
- Termelési-, értékesítési- és pénzügyileg realizált hozamok és ráfordítások levezetése
- Az EBIT és az EBITDA keletkezése és felhasználása
- A nettó forgótőke és a vállalati teljesítmény arányossága
- Hitelszükséglet, hitelfelvevő képesség, hiteltelítettség
- Átfogó pénzügyi "stressz teszt" és "anti-stressz teszt"
- A növekedési dinamika és a versenyképesség hozzáadott-érték alapú vizsgálata
- A tényleges működési hatékonyság átfogó kiértékelése
- A pénzügyi szerkezet kockázatviselő képességének átfogó kiértékelése
- Összefoglaló pénzügyi értékelés (jövedelmezőség + biztonság)
- Pénzben kifejezett működési vállalatérték számítás
- 1 lapos vezetői összefoglaló 

 Szöveges értékelő modul 240 000 Ft 
 Vizuális megjelenítő modul 480 000 Ft 
 Pénzügyi extrapolációs modul 420 000 Ft

- Jövőbeli mérlegek és eredménykimutatások előrejelzése
- Az éves várható adatok részletes előrejelzése
- Többforgatókönyves tervezés (tervvariációk készítése)
- Tervek megalapozottsági, hatás- és érzékenység vizsgálatai 

 Jelenérték átszámító modul 210 000 Ft 
 Helyszíni telepítés, betanítás 90 000 Ft
 
A standard magyar nyelvű EkoWIN konfiguráció ára összesen:    2 400 000 Ft 
 Angol nyelvi modul 400 000 Ft
 Német nyelvi modul 400 000 Ft
 Konszolidált adatokat feldolgozó modul 400 000 Ft 
A komplett nemzetközi EkoWIN konfiguráció ára mindösszesen:    3 600 000 Ft  
Az árak áfa nélkül, 8 banki napos átutalással fizetve értendők, és 1 felhasználói munkahelyre,
azaz 1 programpéldányra vonatkoznak. Többpéldányos szállítás esetén az elsővel egyidejűleg
telepítendő, további programpéldányokat 50 %-os áron ajánljuk.
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
az EkoWIN rendszer árjegyzékéhez

Az EkoWIN rendszer moduláris felépítésű: egy "Számszaki elemző modulból" (alap-
modulból) és néhány további, kiegészítő modulból áll:

A "Szöveges értékelő modul" olyan tömör, világos, 8 rövid fejezetből álló, magyar nyelvű
szakértői jelentések megírására képes, amelyek szövegesen értelmezik a vállalatok egy-egy
időszakának gazdasági teljesítményeit, pénzügyi feszültségeit, a vállalat befektetői értékét,
végül külön is kigyűjtve a problematikus, vagy fokozott figyelmet igénylő jelenségeket.

A "Vizuális megjelenítő modul" teszi lehetővé az EkoWIN elemzéseinek gyors, magas
fokon automatizált, grafikus megjelenítését (összefoglaló ábrák + részletező diagramok).

A "Pénzügyi extrapolációs modul" működésének lényege, hogy a múltbeli időszakok ada-
tainak feldolgozásával prognosztizálni tudja jövőbeli időszakok részletes pénzügyi adatait.
Ezeket a jövőbeli mérlegeket és eredménykimutatásokat közgazdaságilag is megalapozott és
számviteli szempontból is tökéletesen korrekt formában állítja elő. A teljesen automatikus
működés mellett lehetőség van a kezelői irányításra: pl. pénzügyi tervek vagy tervvariációk
készítésére, hatás- és érzékenység vizsgálatokra is, amelyekről ugyanolyan részletességű
számszaki, szöveges és grafikus elemzések kérhetők le, mint a múltbeli tényadatokról.

A "Jelenérték átszámító modul" segítségével akár a múltbeli tényadatok, akár a jövőre
vonatkozó tervek, tetszőleges más időpontra átszámíthatók: így névértéken és időértéken is
elemeztethetők és összehasonlíthatók. A KSH fogyasztói-ár indexe eleve a rendszer részét
képezi, de a felhasználó definiálhat tetszőleges más, saját indexeket  is.

A "Német" és az "Angol" nyelvi kiegészítő modulok segítségével az összes számszaki
elemzés, diagram vagy pénzügyi ábra idegen nyelvű változatban is lekérhető.

Minden számszaki, szöveges és grafikus output lekérhető fájlba vagy nyomtatóra,, illetve
átemelhető bármilyen idegen programba, pl. Excelbe, Wordbe, PowerPointba is.

A "Konszolidált adatokat feldolgozó modul" teszi lehetővé a konszolidált sorszerkezetű
beszámolók értékelését. (A konszolidációs és az idegen nyelvi modulok nem részei a
standard magyar konfigurációnak.)

A "Helyszíni telepítés, betanítás" során kollégáink az informatikai környezetből a lehető
legtöbbet kihozva telepítik a programot, majd néhány óra alatt bevezetik Önöket a rendszer
gyors és eredményes használatának legfontosabb gyakorlati tudnivalóiba.

– x –

Ügyfeleinket a megvásárolt számú programpéldány határozatlan idejű felhasználási joga
illeti meg. A rendszerben sem "idő-", sem egyéb határok nincsenek, tetszőleges mennyiségű
és eredetű adat – akár idegen cégeké is – korlátozás nélkül felvihető, tárolható, elemezhető.

A vételár – a helyszíni telepítésen és betanításon túl – magában foglalja a részletes kezelői és
elemzői programdokumentációkat, és a későbbi, igény szerinti, telefonos, e-mailes, illetve
ügyfélszolgálatunkon a közvetlen, személyes alkalmazási tanácsadást is.


