VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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

a vállalatok-vállalkozások működésének,
finanszírozási szerkezetének, pénzügyi mozgásterének,
üzleti-stratégiai céljainak, előrejelzéseinek, terveinek,
tényleges jövőbeli perspektívájának, kockázatainak,
és dinamikus üzleti-érték összetevőinek

jövő-orientált pénzügyi átvilágítását, modellezését, tervezését és sikeres menedzselését
segítő EkoWIN szakértői rendszer legfrissebb és legteljesebb: 2018-as verzióját
–x–
Az EkoWIN rendszert nagy-, közép- és kisvállalati partnereink mellett hitelintézetek,
pénzügyi és üzleti tanácsadók, befektetői csoportok is elterjedten használják.
A rendszernek semmilyen különös hardver vagy szoftver igénye nincs, bármely számítógépen futtatható, amelyen valamelyik ma használatban lévő Windows verzió, pl.
"7", "8" vagy "10" működik. Telepítése, eltávolítása és újratelepítése a Windowsban
szokásos módon és eszközökkel végezhető el.
Inputok: magyar számvitel szerinti szerkezetű – éves vagy évközi – terv, tény vagy
várható tartalmú, részletes mérleg és eredménykimutatás adatok. A konkrét adatbevitel
másolással, vagy – pl. Excelből – egyszerű oszlop-átemeléssel történik.
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.
Vállalati, felsőoktatási hitelintézeti és tanácsadó partnereink javaslatára kezdtük el
mindezeket a programokat önálló, tőlünk függetlenül is jól használható szoftvermodulokká alakítani.
Végül a különböző modulokat egyetlen, nagy teljesítményű, intenzív grafikájú, intelligens rendszerbe integráltuk – így alakult ki a mai EkoWIN ősváltozata.
–x–
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Outputok:
- számszaki: működés elemzés + kockázat elemzés + vállalatértékelés (kb. 50 oldal)
- szöveges: a program által írt, rövid, szöveges tanulmányok
- grafikus: néhány interaktív összefoglaló ábra - több mint 200 részletező diagram
A pénzügyi extrapolációs modul a múltbeli időszakok adatainak feldolgozásával prognosztizálni tudja jövőbeli időszakok részletes pénzügyi adatait. A jövőbeli mérlegeket
és eredménykimutatásokat közgazdaságilag is megalapozott, és számviteli szempontból is tökéletesen korrekt formában állítja elő. A teljesen automatikus előrejelzés mellett lehetőség van az interaktív kezelői irányításra: pl. gyors tervvariációk készítésére,
hatás és érzékenység-vizsgálatokra is. Az így előrejelzett mérlegekről és eredménykimutatásokról – akár önmagukban, akár más adatokkal összevetve – ugyanolyan
részletes elemzések kérhetők le, mint a múltbeli tényadatokról.
A rendszerben sem idő-, sem egyéb határok nincsenek. Tetszőleges típusú és menynyiségű adat – idegen cégeké is – korlátozások nélkül felvihető, tárolható, elemezhető,
előrejelezhető és összehasonlítható.

