
Podstawowe funkcjonalności  
narzędzia

4Automatyzacja złożonych procesów biznesowych,

4Integracja wyników finansowych z różnych działów,

4Zaawansowane możliwości wprowadzania danych,

4Dynamiczne planowanie i modelowanie informacji,

4Identyfikowanie i analiza trendów rynkowych, ich 
wpływów na biznes oraz potencjalnych odchyłów od 
aktualnych planów,

4Lepsze planowanie i przewidywanie przepływów 
kapitałowych,

4Wspieranie predykcji i wielowariantowych analiz typu 
„co-jeśli” oraz związanych z nimi celów sprzedażowych,

4Dokładniejsze zarządzanie procesem sprzedaży przy 
jednoczesnym śledzeniu wyników.

SYSTEMY WSPIERAJĄCE 
ZARZĄDZANIE

IBM Planning Analytics  
– system budżetowania, planowania  
i zarządzania finansami. 
IBM Planning Analytics jest jednym z najbardziej zaawansowanych i dojrzałych narzędzi 
do budżetowania i zarządzania finansami. Automatyzując powtarzalne i złożone procesy 
biznesowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, umożliwia firmie skupienie się na 
analizie danych i zwinnym planowaniu. Planowanie i kontrolę osiąganych wyników 
ułatwiają wielowymiarowe analizy. IBM Planning Analytics pozyskuje i przetwarza 
dane z całej organizacji, tworzy rekomendacje, wspiera przygotowywanie długofalowej 
strategii oraz ułatwia elastyczne reagowanie na zmienne warunki rynkowe.

Zalety zastosowanych technologii

Bardzo krótki cykl przygotowania i wdrożenia 
rozwiązania oraz jego elastyczność umożliwiają 
sprawne dopasowanie narzędzia do potrzeb każdej 
organizacji, co przekłada się na niskie TCO i szybki, 
widoczny zwrot z inwestycji w postaci efektów 
dostarczanych przez zespoły finansowe. Zastosowane 
technologie pozwalają także na m.in. wielowariantowe 
planowanie i budżetowanie metodami bottom-up 
oraz top-down w dowolnie określonych horyzontach 
czasowych oraz pełną i wieloplatformową integrację 
wszystkich źródeł danych funkcjonujących w 
organizacji. Oprogramowanie daje także możliwość 
wprowadzania zmian w modelu planistycznym w 
trakcie pracy bez obawy o spójność i bezpieczeństwo 
danych zgromadzonych już w systemie. 



Od strony technicznej istotna jest również łatwość 
utrzymania narzędzia – klarowne rozdzielenie ról i 
uprawnień związanych z obsługą informacji, wprowadzanie 
zmian  oraz administracja, która gwarantuje wysoki poziom 
ochrony danych. Ponadto dzięki stałemu wsparciu S&T 
oraz pracom rozwojowym zespołu IBM, klient może liczyć 
na pełną ochronę inwestycji i możliwość jej dostosowania 
do aktualnych realiów rynkowych oraz zmian w biznesie.

Dlaczego S&T

4Dysponujemy certyfikowanym zespołem 
konsultantów z wysokimi kompetencjami,

4Posiadamy szerokie doświadczenie we 
wdrożeniach i utrzymaniu rozwiązań klasy BI,

4Doskonale rozumiemy zagadnienia, z którymi 
stykają się przedsiębiorstwa podczas zarządzania 
biznesem w zmiennym otoczeniu rynkowym,

4Szybko adaptujemy się do skali zamówienia, gwarantując 
terminową i skuteczną realizację złożonych przedsięwzięć.

O firmie S&T
Specjalizujemy się w implementacji zaawansowanych 
technologii informatycznych w obszarze infrastruktury 
sprzętowej i rozwiązań sieciowych. Świadczymy także usługi 
z zakresu wdrażania systemów klasy ERP, BI, CRM, EAM 
oraz projektowania dedykowanych aplikacji biznesowych. 
Jako jedna z niewielu firm informatycznych na rynku 
polskim, dysponujemy własną siecią 13 biur serwisowych 
zlokalizowanych na terenie całego kraju, gwarantujących 
lokalne wsparcie użytkowników w trybie 24/7/365.

MASZ PYTANIA?  
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE 

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami S&T w celu uzyskania szczegółowych 
informacji o platformie IBM Planning Analytics. Chętnie przedstawimy naszą koncepcję 
i omówimy możliwości zastosowania naszego rozwiązania w Państwa przedsiębiorstwie. 

Tel.: +48 887 672 020 
e-mail: zapytaniaofertowe@snt.pl  

www.snt.pl

SYSTEMY WSPIERAJĄCE 
ZARZĄDZANIE

 
Korzyści biznesowe: 

4�Sprawne tworzenie i dostarczanie dynamicznych 
oraz rzetelnych planów, budżetów i prognoz,

4�Uzyskanie holistycznego wglądu w przychody, zyski 
i przepływy kapitałowe w czasie rzeczywistym,

4�Szybkie analizowanie rentowności zarówno na 
poziomie usług i produktów, jak i pracowników, 
klientów, kanałów czy modelów biznesowych,

4�Podejmowanie bardziej świadomych 
decyzji biznesowych i osiąganie lepszych 
wyników w założonych aspektach,

4�Łatwiejsze tworzenie raportów dla potencjalnych 
inwestorów oraz instytucji kredytowych 
z przewidywaniami dotyczącymi rozwoju 
organizacji w oparciu o rzetelne źródła.


