Transparante productiekosten
met een druk op de knop in

Professional Planner
o n de r n e m i n g s p l a n n i n g v o o r p r o d u c tie b ed r i j ve n

Uitdagingen
Veel productiebedrijven hebben te maken met een toenemende verzadiging van de markt en steeds sterkere
concurrentie vanuit het buitenland. Eisen van klanten
met betrekking tot individuele aandacht, functionaliteit, kwaliteit en prijs nemen toe terwijl de product life
cycles steeds korter worden. Exacte en consistente
gegevens, gekwantificeerde antwoorden op diverse
scenario’s en professionele rapportages zijn essentieel, zowel voor de ondernemingsplanning als voor het
overtuigen van financiers.
Kritische factoren bij ondernemingsplanning:
> Hoge ontwikkelingskosten
> Toenemende prijsdruk – noodzaak tot verlagen van de
productiekosten
> Hoge investeringen
> Decentralisatie
> Exacte calculaties vereist – van winstgevendheid tot
liquiditeit

Oplossing
Professional Planner ondersteunt bedrijven bij planning, analyses en rapportages en toont – met een druk
op de knop – hoe financiële bottlenecks de resultatenrekening, kasstroom en balans beïnvloeden. Het
exact plannen van het tekort/overschot aan financiële
middelen helpt de herfinancieringskosten te verminderen.
Verdere voordelen van Professional Planner:
> Gedecentraliseerd budgetteren, gedecentraliseerd
rapporteren
> Productieplanning
> Verkoopplanning
> Gedetailleerde omzetplanning
> Investeringsplanning

Deze bedrijven laten het succes van hun ondernemingsplanning niet aan het toeval over:

Zij VeRtRouweN al Vele jaReN oP PRofessioNal PlaNNeR.

“Professional Planner biedt ons de flexibiliteit om snel te reageren op
veranderingen. De software is een essentieel onderdeel van ons managementinformatiesysteem.”
Peter Ölsinger, Hoofd Controlling, Bombardier Rotax GmbH & Co KG
„Professional Planner staat garant voor betrouwbare, flexibele en professionele
rapportages. Resultaat, kasstroom en balans zijn met elkaar geïntegreerd!
Hierdoor kunnen wij de cijfers van onze interne controlling aansluiten bij die
van de externe verslaggeving.”
Adelheid Dietl, Manager Financial Reporting, R. Stahl AG

