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Εσείς βάζετε το Όραμα 
 

Εμείς βάζουμε τον Σχεδιασμό & 
την Παρακολούθηση 

Οικονομικές 

Αναλύσεις 

Παρακολούθηση αποτελεσμάτων και 

χρηματοροών με στόχο τη δυνατότητα 

λήψης ορθών αποφάσεων στο σωστό χρόνο 

Αποτιμήσεις ακινήτων, εταιρειών, σημάτων 

Τήρηση κέντρων κόστους για πραγματική 

κοστολόγηση και αποδοτικότερη αξιολόγηση 

κάθε διακριτής δραστηριότητας 

Κατάρτιση προϋπολογισμών και 

cash flow projections 

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων 

και αποκλίσεων από budgets 

Στοχοθεσία 

Αξιολόγηση και αποτίμηση  

επενδυτικών σχεδίων 

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων 

(business plans) 

Ημερήσιες, εβδομαδιαίες & μηνιαίες αναφορές 

Αναφορές πωλήσεων, μικτής κερδοφορίας, 

αποθεμάτων, P&Ls, cash flows, ισολογισμοί 

Financial 

Planning 



Πλήρες drill-down με ένα κλικ – που φθάνει μέχρι το παραστατικό που 

δημιούργησε οποιοδήποτε ποσό εμφανίζεται στις αναφορές 

Σίγουρα μπορείτε να εκτυπώσετε ένα p&l και μέσα από ένα καλό ERP... 

... όμως μόνο με το INSIDER μπορείτε να ανιχνεύσετε  

πώς, πότε, με ποιο παραστατικό, από ποιον χρήστη κλπ.  

δημιουργήθηκε ΚΑΘΕ ποσό που εμφανίζεται στις αναφορές 

Drill-Down 



Μοντέλα κατανομής εσόδων και δαπανών σε Κέντρα Κόστους  

με πολλαπλά επίπεδα ποσοστών και αναλογιών επί τζίρου  

ή επί οποιουδήποτε άλλου μεγέθους (π.χ. επί συνόλου παγίων)  

Μοντέλα κατανομής υπάρχουν και σε ορισμένα ERP... 

... όμως είναι συνήθως απλά, π.χ. 20% στο τάδε ΚΚ και 80% στο δείνα ΚΚ Μοντέλα 

Κατανομής 
..... και κλειδώνουν τη στιγμή της καταχώρησης  

και δεν μπορούν να αλλάξουν αργότερα αναδρομικά  

οι κανόνες μερισμού. 

Μόνο με το INSIDER μπορείτε να έχετε:  

(i) πολλάπλά επίπεδα μερισμού 

(ii) μερισμό με αναλογία επί οποιουδήποτε μεγέθους,  

π.χ. επί κύκλου εργασιών, επί επιφάνειας καταστήματος κλπ. 

(iii) αναδρομικές μεταβολές στους κανόνες μερισμού 



Εύκολη και υποβοηθούμενη με πρότυπα άρθρα καταχώρηση 

διορθωτικών/εξωλογιστικών εγγραφών,  

ακόμη και από χρήστες που δεν έχουν γνώση λογιστικής 

Αναταξινόμηση δαπανών και εσόδων σε άλλη κατηγορία από εκείνην  

στην οποία έχουν καταχωρηθεί στα επίσημα βιβλία 

Αναγνώριση εσόδων και δαπανών  

που δεν έχουν καταχωρηθεί καθόλου στα λογιστικά βιβλία 

Εξωλογιστικές 

Εγγραφές 

Έτσι, οι αναφορές που βγαίνουν από το INSIDER ενσωματώνουν την 

πραγματική πληροφορία που πρέπει να φθάσει στη Διοίκηση,  

χωρίς να χρειαστεί επέμβαση στα επίσημα βιβλία της Εταιρίας 



Απεικόνιση των απολογιστικών εισπράξεων και πληρωμών 

με βάση την εμπορική και όχι τη λογιστική τους υπόσταση 

Απεικόνιση των ταμειακών ροών με τρόπο εύληπτο και κατανοητό 

ακόμη και από επιχειρηματίες και διοικητικά στελέχη  

που δεν έχουν οικονομικές γνώσεις 

Ταμειακές 

Ροές 
Αναγνώριση των ταμειακών ροών με ειδική – κατοχυρωμένη – μέθοδο 

που υπερέχει σημαντικά έναντι κάθε άλλου  

διαθέσιμου στην αγορά εργαλείου αναφορών 



Μεγάλος αριθμός ήδη σχεδιασμένων αναφορών 

Ενδεχομένως να είναι εφικτό να σχεδιαστούν σύνθετες 

χρηματοοικονομικές αναφορές και μέσα σε ένα καλό ERP... 

Οικονομία 

Ταχύτητα 

& 

Ευελιξία 

...σίγουρα, όμως, με μεγάλο κόστος σε χρόνο,  χρήμα & ευελιξία 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Στο INSIDER, οι βασικές χρηματοοικονομικές  

αναφορές (p&ls, ταμειακές ροές, ισολογισμοί)  

είναι ενσωματωμένες και έτοιμες προς χρήση. 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ενώ ένα report που θα εκτυπωθεί μέσα από ένα ERP απαιτεί 

πολλά λεπτά της ώρας – ενίοτε και περισσότερο από μισή ώρα, 

οι εκτυπώσεις του INSIDER εκτελούνται σε δευτερόλεπτα 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ: Ενώ η δημιουργία ενός νέου report μέσα σε ένα ERP απαιτεί 

σχεδιασμό, καθορισμό και έγκριση κόστους (που δεν είναι αμελητέο), 

καθώς και σημαντικό χρόνο υλοποίησης,  

στο INSIDER νέα reports στήνονται άμεσα με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος 



ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ κατάρτιση p&l budget ΚΑΙ cash flow projection 

Μεγάλος αριθμός υποστηρικτικών εργαλείων για την κατάρτιση 

προϋπολογισμών και εκτιμήσεων 

Ποτέ το budgeting δεν 

ήταν τόσο εύκολο 
Κάθε ποσό του προϋπολογισμού προσδιορίζεται επί τόπου ταμειακώς, 

δηλ. ως προς το πότε και πώς εισπράττεται ή καταβάλλεται  

– ακόμη και τμηματικά –     με αποτέλεσμα: 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ κατάρτιση cash flow και p&l projection 

Πολλαπλά σενάρια (versions) προϋπολογισμών 

Κατάρτιση προϋπολογισμών με μορφή πλήρων λογιστικών εγγραφών 

Δυνατότητα αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης κάθε ποσού 

Ανάλυση κάθε ποσού στα συστατικά του με «καρτέλα», σαν να είχε 

προέλθει από πραγματικά παραστατικά  εσόδων & δαπανών 



Ομοιογενής παρουσίαση των δεδομένων 

διαχρονικά και διαστρωματικά 

Εύχρηστες και εύληπτες συγκρίσεις μεγεθών από έτος σε έτος 

Αξιόπιστη και διαχρονικά σταθερή παρουσίαση των δεδομένων Συγκρίσεις 

Παρακολούθηση 

Αποκλίσεων 

Παρακολούθηση αποκλίσεων από τον προϋπολογισμό 

Συγκρίσεις ανάμεσα σε κέντρα κόστους της ίδιας εταιρείας 

Ομοιογενής και συγκρίσιμη παρουσίαση δεδομένων από διαφορετικές 

εταιρείες, ακόμη κι αν λειτουργούν με διαφορετικά λογιστικά σχέδια, 

διαφορετικά software ή ακόμη και σε διαφορετικές χώρες 

Πλήρες drill-down – μέχρι επιπέδου παραστατικού –  

και στα προϋπολογιστικά και στα απολογιστικά δεδομένα 


