
Tempo rozvoje digitálního podnikání se zvyšuje. Generální ředitelé firem a finanční oddělení čelí pokračujícímu tlaku na modernizaci 
finančních systémů, zlepšení týkající se cyklů uzavírání účetních knih a plánování, zvýšení souladu v rámci provozních činností a na činění 
zasvěcenějších, rychlejších obchodních rozhodnutí. Kromě toho se firmy, které používají starší CPM produkty (např. Oracle/Hyperion, SAP 
BPC, IBM Cognos), musejí vypořádat se zvyšováním nákladů a požadavků na zdroje, aby mohly provozovat aplikace, u nichž dochází k 
ukončení technické podpory, s drahými klíčovými upgrady nebo s tlakem na eliminaci nedostatků, které vyplývají z omezené funkčnosti 
nabízených cloudových řešení.

OneStreamTM — vypořádejte se s komplexností a buďte o krok napřed
Společnost OneStream nabízí špičkovou platformu pro řízení financí, která omezuje složitost finančních operací. Platforma OneStream

umožňuje naplno využít potenciál finančního oddělení. Sjednocuje procesy řízení podnikové výkonnosti (CPM) – jako je plánování, 
uzavírání účetních knih a konsolidace, výkaznictví a analýzy – do jediného, rozšiřitelného řešení. Poskytujeme firmám vhled do finančního 
a provozního dění, aby se mohly rozhodovat rychleji a zasvěceněji. Podstatou naší služby je cloudová platforma, která je navržena se 
zřetelem na průběžný vývoj a přizpůsobování se vaší firmě.

Využijte finanční data naplno díky skutečně 
unifikované platformě

•  Nahraďte různé starší systémy nebo dílčí cloudová řešení 
jediným programem.

•  Omezte čas, práci a náklady nezbytné na údržbu  
zastaralých řešení.

•  Snižte počet manuálních kroků a zrychlete výkaznictví  
a plánování.

•  Usnadněte plnění podnikových požadavků a potřeb  
různých oddělení.

• Zajistěte flexibilitu a svižnost v IT oblasti.

•  Postarejte se o to, aby se finanční pracovníci namísto 
administrativních činností věnovali hodnotným analýzám.

Poskytujeme firmám vhled do finančního a 
provozního dění

•  Zjednodušte procesy uzavírání účetních knih, konsolidace  
a výkaznictví.

• Integrujte napříč celou firmou finanční a provozní data.

•  Získejte včasné a přesné výsledky a jednejte podle nich — 
každý měsíc, každý týden, každý den.

•  Postupujte pohotově při plánování, rozpočtování  
a prognózování.

•  Zajistěte koordinaci mezi finančním a provozním oddělením, 
mezi front office a back office.

•  Zrychlete předávání poznatků a rozhodování a poskytujte 
spolehlivé predikce.

Podporujte růst a reagujte na nové 
podnikové požadavky

•  Urychlete nasazení nových programů a 
získávání poznatků o firmě.

•  Zvyšte produktivitu finančního oddělení, 
které bude moci věnovat více času 
přínosným analýzám.

•  Zavádějte rychle a s nízkými náklady nová 
řešení.

•  Podpořte budoucí růst a vypořádejte se 
s rostoucí komplexností podnikání bez 
nutnosti používat nový software.
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Navštivte web OneStreamSoftware.com nebo zavolejte na číslo +1 248 650 1490

Inteligentní finanční platforma pro 
moderní firmy

http://www.onestreamsoftware.com


Výhody řešení OneStream
Důraz na funkce: Jeden unifikovaný software a jediná licence pro správu finanční 
konsolidace, výkazů, rozpočtů, plánování, prognóz a řízení kvality dat.

•  Škálovatelnost a pokročilé funkce, které splňují komplexní požadavky velkých, 
sofistikovaných globálních firem. Firmy postupují vpřed, nezaostávají.

•  Začleněné řízení kvality účetních dat a možnosti integrace jsou zárukou důvěry  
ve výsledky účetních a provozních činností.

•  Funkce Extensible Dimensionality® umožňuje podnikovým divizím připravovat 
výkazy a plány s relevantní podrobností a bez negativního dopadu na firemní 
standardy.

Technologická vyspělost: Nasazení ve škálovatelném, zabezpečeném cloudu, který 
splňuje oborové normy z hlediska bezpečnosti a ochrany soukromí, včetně SOC1, 
SOC2, HIPAA a FedRAMP.

•  Funkce Data Blending umožňuje koexistenci transakčních a relačních dat  
a datových kostek v jediné aplikaci, s možností tvorby výkazů a zpětného  
přecházení k detailům.

•  Řízené pracovní postupy zjednodušují procesy a úlohy a usnadňují práci s 
platformou. Uživatelé se tak mohou místo ovládání systému soustředit na  
kvalitu dat a na výsledky.

•  Zárukou optimální výkonnosti je použití vícejádrových procesorů, 64bitových 
pamětí a bezestavových serverů.

Nižší náklady na vlastnictví: Nahraďte různé zastaralé aplikace jediným produktem. 
Omezte rizika, administrativní požadavky, náklady na upgrady a problémy s integrací  
v rámci různých systémů.

•  Služba OneStream MarketPlaceTM umožňuje uživatelům rozšířit inteligentní 
finanční platformu společnosti OneStream tak, aby byla k dispozici další řešení –  
s nižšími náklady a bez růstu technické složitosti.

•  Zbavte se nutnosti zabývat se různými aplikacemi, řešeními a dodavateli.  
Omezte čas a náklady věnované správě různých produktů.

• Bleskurychlé instalace a upgrady softwaru; obvykle 2–3 hodiny.

Více než 70 % zákazníků společnosti OneStream nahradilo starší aplikace typu 
Oracle Hyperion, SAP BPC nebo IBM Cognos.

Další informace najdete na webu OneStreamSoftware.com. 
Přečtěte si naše případové studie.
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100% úspěšnost u zákazníků
Stovky globálních korporací v mnoha 

různých odvětvích používají OneStream 
pro potřeby finanční konsolidace, při 

tvorbě výkazů, rozpočtů, plánů a  
analýz a při řízení kvality dat.

Patří k nim například:

Inteligentní finanční platforma pro 
moderní firmy
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