
Capex Planning & Monitoring Product sheet

CapEx Planning & Monitoring
Chytré a transparentní řešení pro CapEx plánování, schvalování a 
monitoring investičních požadavků v SAP Analytics Cloud (SAC)

CapEx Planning & Monitoring 
aplikace vám pomůže: 

Se stavbou a správou vašeho CapEx plánu pomocí 
snadné a transparentní cesty založené na 
požadavcích společnosti. (oddělení, kategorie)

Okamžutě spočítat náklady na odpisy s plnou 
podporou finančního plánování 

Spravovat proces schvalování požadavků na 
investiční výdaje s okamžitou kontrolou nad 
dostupností rozpočtu (řešení vyhodnocuje podané 
žádosti a zpětně informuje žadatele o dostupnosti 
rozpočtu - hned na začátku schvalovacího procesu)

Porovnávat reporty (Actual vs Plan) na měsíční, 
čtvrtletní a roční bázi, včetně vizualizace 

Ušetřit čas s pokročilými funkcemi dashboardu a 
funkcí rozbalení

Výhody řešení

Efektivní a transparentní řízení pro proces 
plánování a schvalování investičních výdajů

Plná podpora finančního plánování z hlediska 
investičních výdajů (P/L, Cash-Flow)  

Audit řízení změn

Plná integrace systémů SAP

Webové rozhraní

Podpora mobilních reportů 

Rychlé nasazení - předkonfigurovaný balíček  



CapEx Planning & Monitoring
Jak to funguje 
Mibcon CapEx Planning and Monitoring (CPM) je chytrá 
podniková aplikace vyvinutá v SAP Analytics Cloud. Přináší 
příjemný uživatelský zážitek díky přívětivému webovému 
prostředí s jednoduchou navigací a poskytuje velkou 
flexibilitu při přípravě obsahu. 

Aplikace umožňuje uživatelům plánovat individuální 
investiční požadavky pro různá přednastavená oddělení 
společnosti a kategorie investičních výdajů. Sloty v obou 
oblastech lze buď ručně definovat a udržovat v aplikaci, 
nebo je lze načíst přímo ze zdrojového systému. Ručně 
vytvořené záznamy a hierarchie lze bez problémů přenést 
zpět do ERP systému.

Hodnoty lze zadávat:

Připravené 
řešení od Mibconu obsahuje:  

Podpora plánovacích operací

Datový model a formuláře s uživatelskými příběhy 
pro proces plánování, schvalování a monitorování 
investic 

Výchozí výběry dat pro přehledy

Autorizační koncept pro zaměstnance, manažery a 
specialisty 

Školení klíčových uživatelů a produktová 
dokumentace 

Rozšířená podpora během období spuštění provozu 

Post implementační podpora 

On-line plánování

Trends, reference a vizualizace 

Vypočítaná opatření 

Audit řízení změn 

Alokace a kopírování dat 

Správa verzí 

Datové modelování a simulace 

Autorizace přístupu k datům 

Řízení uživatelů a rolí 

Prognózování

Schvalovací proces 

Komentování 

Datová konektivita 
SAP S/4HANA

SAP ECC/ERP 

Non-SAP data sources 

(flat files) 

SAP BW

Technické předpoklady
SAP Analytics Cloud for planning (planning license) 

Indivinduálně za pomoci definovaného formuláře 

Se standardními přeceňovacími funkcemi (+/-; %) 

Potřebujete více informací?
Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám
odpovíme na vaše otázky a dodáme detail.

20+ let na trhu
Certifikovaný SAP Partner Center of Expertise 
Zkušený tým více než 100+ Projektových 
Manažerů, SAP konzultantů and vývojářů

Proč MIBCON?

MIBCON a. s.
Pod Kopcem 31/3
147 00 Prague 4
Czech Republic

Kontaktujte nás:
+420 244 912 698 
info@mibcon.cz 
www.mibcon.cz
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