
Fix the basics
 ■ Számviteli keretek és megfelelőség biztosítása
 ■ Adatok és adatfolyamok vizsgálata
 ■ Folyamat-átvilágítás
 ■ Támogató rendszerek átvilágítása
 ■ Zárási, reporting hatékonyság fejlesztése

Megoldásaink CFO-k számára

Future of Finance

Hatékony tranzakciórögzítés, és compliance 
fókuszú robosztus beszámolókészítés valamennyi 
érdekhordozók számára

Pénzügy szerepe:
compliance fókuszú szervezet, ami a külső valamint 
a belső érdekhordozók igényeit kiszolgálja, azokra 
jellemzően reaktívan reagál és nem az igények 
megfogalmazója

CFO szerepe:
compliance-ért és a back office hatékonyságáért felel

Szakemberek szerepe:
compliance szakértelemmel és ennek megfelelően 
a szakterületre (és nem feltétlenül az üzletre) 
specializált tudással rendelkező szakemberek

Optimalizált, automatizált folyamatok, a back 
office tevékenység hatékonysága csúcsra járatva

Pénzügy szerepe:
háttértámogató szervezet

CFO szerepe:
compliance-ért és a back office hatékonyságáért felel

Szakemberek szerepe:
kis számú, a rendszereket és folyamatokat 
működtetni tudó csapat

A CFO az üzlet egyik legfontosabb startégiai 
döntéstámogató partnere

Pénzügy szerepe:
stratégiai fontosságú, a döntéshozatal egyik 
legfontosabb támpillére és gyakran az üzleti igények  
és irányok megfogalmazója

CFO szerepe:
vezérigazgató jobb keze és legfőbb tanácsadója

Szakemberek szerepe:
magasan képzett, üzleti tevékenységet mélyében értő és 
ismerő, adatelemzéshez és előrejelzéshez is értő csapat

 ■ Stratégia és vízió alkotás
 ■ Upskilling of people 

(munkavállalók továbbképzése)
 ■ Megfelelő erőforrás biztosítása
 ■ Change management
 ■ Project management

 ■ Új, innovatív CFO szolgáltatások 
felépítése (pl. BI, data analytics, 
automatizáció, process mining)

 ■ Data governance és stratégia 
kialakítása, fejlesztése

 ■ Adatelemzés és Big Data
 ■ Prediktív és szimulációs modellek
 ■ Adatvizualizáció
 ■ Kontrolling tanácsadás

Döntéstámogatás

 ■ Adatbázisokban, excel táblákban 
végzett munka hatékonyságának 
növelése (pl. low coding 
eszközökkkel)

 ■ Adózási feladatok automatizálása  
(pl. Smart tax megoldások)

 ■ Beszámolókészítés automatizációja
 ■ Rugalmas adatgyűjtés az Excel és 

a robosztus IT megoldások között 
(Data Point)

 ■ Kontrolling tanácsadás
 ■ Konszolidációs tanácsadás
 ■ Adatszolgáltatás, riporting 

automatizálása
 ■ BI megoldások tervezése és 

bevezetése
 ■ Felkészítés új szabályozási 

megfelelésre (ESG, ESEF)

Beszámolás és megfelelés

 ■ ERP rendszer bevezetés, támagató 
infrastuktúra fejlesztése

 ■ Tranzakcionális könyvelés 
automatizálása (NAV adatok vagy 
machine vision segítségével)

 ■ Automatizációs technológiák 
alkalmazása a bizonylatok 
feldolgozása, a transactiók rögzítése 
során

Tranzakciók rögzítése


