Katalog řešení

Web CCS
Informační systém pro tvorbu budgetů a forecastů v elektronické podobě a zajištění schvalovacího procesu.
CBRE je mezinárodní společnost,
která se zabývá investicemi do
komerčních nemovitostí, jejich
správou a rozvojem.
Web CCS je specializovaný systém,
který v rámci finančního řízení a
reportingu zajišťuje oběh
elektronických dokumentů mezi
zodpovědnými osobami.
Dokumenty obsahují budgety a
forecasty za jednotlivá oddělení
(cost centra). Pravidelně jsou
vyhodnocovány odchylky budgetů
jednotlivých oddělení od
skutečnosti a upřesňovány pomocí
forecastů.
Hlavním přínosem systému je
zmenšení časových nároků na
pracovníky o dvě třetiny. Mezi
další přínosy patří jednoduché
sledování stavu každého
dokumentu, centrální správa dat a
široké spektrum reportů
usnadňujících řízení a sledování
nákladů firmy.
Systém byl vytvořen jako lehký
klient na platformě windows a
pracuje v prostředí intranetu.
Společnost DEFINITY Systém
zajišťuje uživatelskou a aplikační
podporu a další vývoj.

Určení:

Zakázkové řešení pro společnost CBRE.

Instalace:

CBRE (původně ING Real Estate Investment Management), sídlo Praha

Typy uživatelů:

Vedoucí středisek (cost center)
Finanční analytici
Pracovníci oddělení controllingu
Management společnosti
Administrátoři systému

Prostředí:

Lehký klient, Intranet

Technologie:

Klienti:
Vývojové prostředí:
Aplikační server:
Databáze:

Dimenze počtů
uživatelů:

Řádově desítky

Možnosti:

Stanovení a kontrola rozpočtu ve zvolených periodách.
Zakládání, zobrazení a editace budgetů a forecastů.
Možnost vyhledání všech verzí budgetů a forecastů.
Workflow schvalování elektronických budgetů a forecastů mezi vedoucími
středisek, předschvalovatelem a schvalovatelem s možností komentářů položek.
Možnost Importu, roztřídění, přípravy a náhledu dat z externího finančního
systému.
Ve schvalovacím procesu systém automaticky posílá notifikační maily.
Komplexní reporting formou XLS dokumentů.

Podíl na projektu:

Analýza, vývoj, nasazení, aplikační podpora a rozvoj.

HTML
ASP.NET, C#
MS Windows 2003, IIS
MS SQL 2000, 2005
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