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Vállalati megoldások a könyvelő, könyvvizsgáló és adótanácsadó szervezeteknek

Üzleti kihívások
Know more.
Do more.
Control more.

Évtizedek óta fejlesztünk olyan üzleti
megoldásokat, melyek tisztánlátást,
áttekinthetőséget és irányítást
biztosítanak a könyvelő, könyvvizsgáló
és adótanácsadó cégek számára.

Együttműködésünk során alapos iparági
ismeretekre tettünk szert. Erre alapozva
hatékony és szakértő támogatást tudunk
nyújtani az üzleti folyamatok
szervezésében és finomhangolásában.

Teljes és pontos összképpel rendelkezik az előző év összes szerződés éről
ügyfeléről?
Megfelelő eszközei vannak az aktuális munkák és a végrehajtásukhoz
szükséges erőforrások tervezéséhez?
Teljes mértékben támogatják az üzleti megoldásai az ügyfélszerzést és
megtartást támogató folyamatait?
A jelenlegi rendszerei segítik a folyamatban levő munkák nyomonkövetését célzó erőfeszítéseit?
Képes az idő- és költséghatékonyság nyomonkövetésére, valós és
naprakész adatok alapján?
A napi vezetői feladatokat és döntéshozatalt tényekre támaszkodva
tudja elvégezni?

Vállalati megoldások a könyvelő, könyvvizsgáló és adótanácsadó szervezetek számára

Ügyfeleink véleménye
“Alapos ismeretekkel rendelkeznek
az iparágról, ami teljes mértékben
beépül az ERP megoldásba.
Számunkra teljesen kézenfekvő
volt, kifejezetten az iparág igényeire
kifejlesztett rendszert kell
választanunk.”
Mary Joyce Leung, BDO, Hong Kong

“A Maconomy olyan megoldás,
ami lehetővé teszi számunkra,
hogy könnyedén megosszuk a
projekteket az irodáink között.
Nem csak az idő- és költségadatok
rögzítése egyszerű, hanem a
számlázás, könyvelés és a pénzügyi
konszolidáció is teljes mértékben
támogatott a Maconomy-ban.”
David Gross, CFO, RGL Forensics, USA

“A Maconomy vállalatirányítási
rendszer folyamat-támogatása
segíti az üzleti céljaink elérését.“
Marianne Blixt, CFO, Grant Thornton, Svédország

“A Maconomy az auditálás kulcsfolyamatait integrálja, mint például
a munkakezelés és a CRM, kiegészítve
ezeket back-office tevékenységekkel:
főkönyv, vevő- és szállító számlák és
jelentéskészítés.
Az információk szerepkör és
jogosultság alapon mindenki
számára elérhetőek, valós időben.
Ez a munkafolyamat alapú technológia
az, ami a Maconomy-t különösen
vonzóvá teszi.”
Michael Riley, COO, BDO, Cape Town

T ovábbi információk:
www.trl.hu

Vállalati megoldások a könyvelő, könyvvizsgáló és adótanácsadó szervezetek részére

Iparági fókusz:
garantált eredmények

Lenyűgözött minket,
hogy mennyire
alaposan ismerik az
üzleti folyamatainkat.
Az ügyféllistájuk is
önmagáért beszélt:
PriceWaterhouseCoopers, Deloitte,
KPMG and Grant
Thornton.. ”
Paul Brunner,
CEO, RGL Forensics

BDO: globális kihívások

RGL Forensics: teljes integráció

Az elmúlt években a Maconomy világszerte
számos könyvelő, könyvvizsgáló és adótanácsadó szervezetnél bizonyította be
megbízhatóságát.

Az RGL Forensics gazdasági bűncselekmények
felderítésére szakosodott cég, speciális
szolgáltatásokkal és ismeretekkel.

Az iparágat különösen szigorú minőségi
elvárások jellemzik a pénzügyi folyamatokat
illetően, aminek a Maconomy minden
tekintetben és minden régióban megfelel.

Ennek kösz önhető, hogy a BDO-val való
együttműködésünk mára már kiterjed a
dél-afrikai leányvállalatukra és a Hong Kong-i

irodájukra is.

A szervezet négy kontinensen van jelen 23
irodával. Korábban egyedi rendszerekkel
igyekeztek megfelelni a helyi és az anyacég
által támasztott elvárásoknak.

A menedzsment víziója egy olyan megoldás
volt, amely egységes keretben képes kezelni
az egyes irodák és a központi irányítás összes
igényét, illetve képes a számlázást is
hatékonyan kezelni.

A fenti elvárásoknak a Maconomy
integrált vállalatirányítási rendszer
messzemenőkig megfelelt.

Vállalati megoldások a könyvelő, könyvvizsgáló és adótanácsadó szervezetek számára

Az üzleti folyamatok
ismerete
Minden könyvelő, könyvvizsgáló és
adótanácsadó szervezet tudja, hogy
a működését hatékony folyamatokra
kell építenie.
Ez a tevékenységek tervezésére, a napi
működésre és a jelentéskészítésre is
kiterjed.

A Maconomy segítségével mindezeken kívül a
következő időszak tervezése is leegyszerűsödik,
illetve a tervadatok is beépülnek a további
folyamatokba.


 vállalatirányítási megoldásokra
Az iparágnak olyan
van szüksége, amelyek az ügyfelek megszerzése és
megtartása érdekében hatékonyan támogatják
az account menedzsmentet.

A világ legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló
és adótanácsadó szervezetivel folytatott több

A back-office és front-office tevékenységek
integrációja révén lehetővé válik, hogy a különböző
adatokat csak egyszer kell rögzíteni.

évtizedes szoros együttműködés alapján az
iparági legjobb gyakorlatokat be tudtuk
építeni az üzleti megoldásainkba.

A munkatársak hatékonyságának nyomonkövetése
idő- és költség adatok alapján lehetséges.

Az elmúlt év munkáinak áttekintése és a
releváns szempontok szerinti részletes
elemzések elkészítése fárasztó, aprólékos
és időigényes feladat, hacsak nem

rendelkezünk egy olyan megoldással,
ami képes mindezt pár kattintással előállítani.

Előző
időszak
kiértékelése

Időszaki
tevékenységek
tervezése

Know more.
Do more.
Achieve more.

Az üzleti kimutatások pedig a napi menedzsment
és döntéshozatali tevékenységek alapját képezik
A Maconomy teljes körűen integrált rendszere a
sikeres könyvelő, könyvvizsgáló és adótanácsadó
szervezetek iparág specifikus megoldása.

Ügyfélszerzés és
megtartás

Szolgáltatások
végrehajtása

Előrehaladás
és hatékonyság
nyomonkövetése

Jelentések,
elemzések

Vállalati megoldások a könyvelő, könyvvizsgáló és adótanácsadó szervezetek számára

A folyamat első elemei
“A Maconomy
jelentős értéket
képvisel a Grant
Thornton számára,
és mindent elárul,
hogy tíz éves
együttműködés és
számos szervezeti
változás után is azt
gondoljuk, hogy a
lehető legjobb
megoldást jelenti
számunkra.”
Marianne Blixt,
CFO, Grant Thornton
Svédország

Az előző időszak kiértékelése

Időszaki tevékenységek tervezése

A tervezés legegyszerűbb módja a múltba
tekintés. Ehhez szükséges az előző időszak
teljesítéseinek, hatékonysági mutatóinak
és kulcs eredmény mutatóinak elemzése.

Év elején történik a következő időszak
szolgáltatásainak tervezése ügyfelek vagy
ügyfélcsoportok számára.

Ennek feltételei:
• alacsony hatékonyságú területek könnyű
azonosíthatósága (pl.: ajánlati költségek
és ügyfél kiszolgálás terén),
• erőforrás-szükségletek előrejelzése a
múltbeli tény adatok és a tervek alapján,
• tevékenységek nyereségességének és az
ügyfél eredmények kimutathatósága,
• szolgáltatások teljes mértékű kezelhetősége,
ügyfél, típus és egyéb kulcstényezők alapján,
• kereszt-értékesítési lehetőségek és új ügyfél
területek azonosítása.

A sikeres munka feltétele, hogy egy adott ügyfél
esetén a különböző szolgáltatások biztosításához
szükséges összes erőforrást figyelembe vegyük.

Ez lehetővé teszi, hogy:
• összképet kapjunk a teljes ügyfél tervről, a
szolgáltatás típusonkénti nyereségességet
is beleértve,
• szolgáltatásonkénti teljesítési terv készítését,
ami tartalmazza az erőforrás igényeket
ügyfelenként és tevékenységenként,
• azonosíthassuk a belső erőforrás igényeket
és problémákat,
• ügyfél, szolgáltatás típus, munkatárs alapú
nyereségesség előrejelzést készítsünk,
• erőforrás terveket készítsünk tapasztalat,
képzettség és egyéb ismérvek alapján.

Előző
időszak
kiértékelésĞ

Időszaki
tevékenységek
tervezése

Üzleti folyamatok

Ügyfélszerzés és megtartás

Szolgáltatások teljesítése

Meglévő szolgáltatások fejlesztése, új ügyfelek
megszerezése, illetve a meglévők megtartása.

Ha a tervezés lezárult, a figyelmünket a
folyamatban levő munkák menedzselésére
fordíthatjuk.
Ideális esetben a tevékenységek folyamatos
költség- és időráfordításainak nyomonkövetése ügyfelenként történik
Így biztosítható, hogy a tervekkel összhangban
legyen a teljesítés, a ki nem számlázható
időráfordítás és a költségek minimálisak
legyenek, illetve a kiszámlázás és pénzügyi
teljesítés a lehető leghamarabb megtörténjen.

Ehhez szükséges a meglévő jelenlegi ügyfelek
és szolgáltatás típusok beható ismerete.

Erre alapozva:
• kiválaszthatók a sikeres tervek, csökkenthetők
a kapacitástervezési problémák, és
azonosíthatók az alul- vagy felülteljesítések,
• egységes átfogó képet kaphatunk az új és már
meglévő üzletekről, valamint a lehetőségekről
• közvetlenül elérhetjük a szolgáltatás portfólió
áttekintését, az ügyfelenkénti nyereség, illetve
szolgáltatások múltbeli és jövőbeli adataival
együtt,
• az új szolgáltatásokat a rendelkezésre álló
erőforrások és a várható nyereség alapján
tervezhetjük,
• az információk összekapcsolódnak a marketing,
értékesítés és akvizíciós folyamatokon keresztül.

Ügyfélszerzés és
megtartás

A fentiek betartásával:

“Most már látjuk,
hogy mivel tudunk
pénzt keresni. A
szolgáltatás portfólió
kiterjesztésekor
különösen fontos,
hogy képesek
vagyunk elemezni a
tevékenységeink és
ügyfeleink
nyereségességét.”

Marianne Blixt, CFO, Grant
• egységes folyamatban történik a szolgáltatások Thornton, Svédország
teljesítése és a bevételek realizálása,
• a vezetés ellenőrizheti a tevékenységeket
a végrehajtás előtt,
• mérhető a nyereségesség és a hatékonyság
a timesheet-től a főkönyvi kivonatig
• lehetővé válik a cégközi és szolgáltatási
ágak szerinti számlázás és belső elszámolás.

Szolgáltatások
végrehajtása

Üzleti folyamatok

“A Maconomy
funkciói és
felhasználóbarát
megoldásai
egyedülállóak.
A KMPG
elvárásainak a
leginkább a
Maconomy
megoldása
felelt meg.”
Heinz Helfenstein,
igazgató-helyettes
KPMG, Svájc

Teljesítés és a hatékonyság
nyomonkövetése
Fontos a szolgáltatások eredeti tervekhez
viszonyított végrehajtásának nyomon-e
követése.

A vezetés feladata felismerni a rejtett
problémákat, előrejelezni a jövőbeni
szükségleteket és felismerni a
hatékonyabbá tehető folyamatokat.
Néhány fontos nyomon követendő fogalom,
ami a teljesítés és hatékonyság
meghatározásához szükséges:

• erőforrás áttekintés (ügyfelenként és
szerződésenként)
• szolgáltatás típusok áttekintése,
• költségtervek és aktuális állapot,

Jelentések készítése
A jelentésekre vonatkozó igények jelentősen
eltérnek szerepkörönként. A korábban szinte
kizárólagos egyszerűbb riportok helyét többdimenziós elemzések veszik át, amik eltérnek
az igénybevevő elvárásai és feladatai szerint.
Az információk elérése történhet egyszerű
áttekintő kimutatások (dashboard), vagy
egyedi lekérdezések alapján.
A rendelkezésre álló adatokból kinyerhető
információk jobb belső irányítást és magasabb
minőségű szolgáltatást eredményeznek.
A hatékony jelentéskészítéshez az alábbiak
szükségesek:

• sztenderd iparági jelentések
szerepkörönként,

• ügyfelek szolgáltatásai

• szerepkör alapú áttekintő kimutatások
(dashboard),

• WIP, költség, számlázás, stb.
riportok egységes áttekintése.

• Excel-be történő exportálás,

• részletes kimutatások,
• jelentések megosztása,
• MS SharePoint kapcsolat.

Előrehaladás
és hatékonyság
nyomonkövetése

Jelentések,
elemzések

Üzleti folyamatok

Üzleti folyamatok
támogatása
“A Maconomy
lehetővé teszi
számunkra, hogy
megosszuk a
kompetenciáinkat,
és támogatja
a nemzetközi
együttműködést.
Hisszük, hogy
a megoldás
kiválasztásával
letettük a további
fejlődés alapjait.”
Christophe Merckens, CIO,
Devoteam Consulting

Az elmúlt időszak tevékenységeinek
értékelése

Adott időszak szolgáltatásainak
tervezése

A Maconomy segítségével teljes körűen
áttekintheti az ügyfeleit, kapcsolódó
tevékenységeit és a szervezeti teljesítményt.

A Maconomy segítségével megbecsülhetőek
egy adott ügyfélnek nyújtandó jövőbeni
tevékenységek, szolgáltatás típusonkénti,
szükséges erőforrásonkénti, munkatársankénti
és további bontásokban.

Üzleti folyamatok támogatása:

• tevékenységek nyereségének áttekintése,
• ügyfél nyereségesség megállapítása,
• erőforrás szükséglet előrejelzése,
• túlszolgáltatás azonosítása,
• keresztértékesítési lehetőségek felismerése.

Ügyfélszerzés és megtartás
A Maconomy a potenciális ügyfelek azonosítását,
az ügyfélszerzést és az ügyfelek megtartását is
teljes körűen támogatja.
A becslések, munka költségtervezés és CRM
komponensek közvetlenül integráltak, így a
folyamat végrehajtása során a tervezés és a
pénzügyi áttekinthetőség biztosított.
Üzleti folyamatok támogatása:

• ügyfél struktúra és tevékenységek áttekintése
• ügyfél szolgáltatások, problémák és értékesítési
lehetőségek nyomonkövetése,
• lehetőség alapú becslések aktív tevékenységekké
konvertálása,
• ügyfél pénzügyi jellemzőinek áttekintése
(számlák korosítása),
• jelentések és áttekintő riportok

A Maconomy-ban megtervezhető egy teljes
ügyfél account, a szükséges szolgáltatások és
munkatársak azonosításával.
Üzleti folyamatok támogatása:

• tevékenységek tervezése szervezeti
sablonok alapján,
• fejlett becslések készítése az ügyfél
elvárásoknak megfelelően,
• erőforrás-tervezés képzettség, képesítések,
szakértelem, tapasztalat, munkahely,
nyelvtudás, stb. alapján,
• döntéshozatal előrejelzett nyereség,
kihasználtság, teljesítmény és egyéb
kulcs indikátorok alapján.

Üzleti folyamatok

Szolgáltatás támogatás
A Maconomy egy integrált ERP megoldás,
ami magában foglalja az ügyfél-, munkatárs-,
feladat- és tudás menedzsment funkciókat.
A pénzügyi modullal való szoros kapcsolat
lehetővé teszi a nyereség és hatékonyság
adatok kimutatását a timesheet-től a
főkönyvi kivonatig.
Üzleti folyamatok támogatása:

• egyszerű időrögzítés,
• költségek rögzítése,
• folyamatban levő munkák menedzselése,
• rugalmas számlázási funkciók,
• le- és felértékelési lehetőségek,
• fejlett erőforrás-tervezés,
• munkatársak képességeinek és
teljesítményének kezelése,
• releváns információk továbbítása a
felelős vezetőknek,
• ügyfél munkák teljes körű kezelése egy
folyamaton belül.

Előrehaladás és hatékonyság
nyomonkövetése
A Maconomy segítségével a szolgáltatások
teljesítéséhez szükséges összes kulcs
komponens egy felületre integrálható, amit
egy hatékony folyamat motor vezérel.
A szervezet kulcsszereplői az összes értesítést
és teljesítmény jellemzőt egy helyen
(dashboard) érik el.

Üzleti folyamatok támogatása:

• rugalmas folyamat motor, és értesítések a
feladat elvégzéséről a megfelelő időben,
• fejlett becslési eszközök,
• erőforrás-terhelés és elérhetőség
áttekintése,
• ügyfél és ügyfélmunkák áttekintése,
• pénzügyi, ügyfél és munka információk
egy közös adatbázisból,
• dashboard képességek.

Jelentések, riportok
A Maconomy teljes körűen integrált megoldás,
segítségével áttekinthetők az előző időszak
ügyfél és munka adatai, illetve a szervezet
teljesítménye is.
A rendszer tartalmaz számos, az iparágban
elfogadott riportot, információs áttekintő
felületet (dashboard), és szerepkör alapú
információ áttekintést.
Üzleti folyamatok támogatása:

• kitettség és WIP (folyamatban levő munkák)
jelentések,

• számlázási áttekintések,
• csoportos beszedési megbízások,
• ügyfél információk és kulcs szállítandó termékek
• eredménykimutatás ügyfelenként, szolgáltatás
típusonként és egyéb dimenziók mentén,
• munkatársi, menedzseri és szolgáltatás
típusonkénti hatékonyság,
• üzleti, cég és szolgáltatás típus áttekintések.

“Mivel több figyelmet
fordítottunk az óráink
mihamarabbi
rögzítésére, örömmel
láttuk, hogy áprilisban
a teljesítés 100%-a
kiszámlázásra került.
Ez nemcsak a cash-flowra volt pozitív hatással,
hanem a havi bevétel
adataink is pontosabbak
lettek, mert valós
adatokon alapulnak.”
Hans Wolfhagen,
Üzletvezetési Igazgató
Technia

Cégünkről
Deltek Inc.

Együttműködésünk

A Maconomy vállalatirányítási rendszer
fejlesztője a Deltek Inc. (Nasdaq: PROJ)
1983-ban alakult az USA-ban, a professzionális
szolgáltatócégek informatikai megoldásainak
meghatározó globális szállítója.

A Deltek Inc. és a TRL Hungary Kft.
együttműködése révén ügyfeleink
egyszerre juthatnak hozzá egy
egy multinacionális szervezet több
ezer ügyfelénél felhalmozott
tudásához, stabil pénzügyi-, szakmaiés fejlesztői hátteréhez, valamint egy
rugalmas, a hazai kihívásokat alaposan
ismerő csapat elkötelezett és
emberközpontú támogatásához.

A cég 2011-es éves árbevétele 75 milliárd forint
volt. Termékeit 80 országban, több mint 15 000
szervezet 2 millió alkalmazottja használja
nyereséges projektek végrehajtásához
További információk: www.deltek.com

TRL Hungary Kft.

Elérhetőségünk

A TRL Hungary Kft. 1994-ben alakult, 2000 óta
a Maconomy vállalatirányítási rendszer és a People
Planner erőforrás- és kapacitás tervező alkalmazás
hivatalos disztribútora hazánkban, 2004 óta pedig
az egész régióban.

TRL Hungary Kft.

Az alapos iparágspecifikus tudással rendelkező,
rugalmas szakértői csapat számos országban, több
mint 60 szervezetnél végrehajtott sikeres
implementációja garantálja a gyors és
problémamentes rendszer bevezetést és
működtetést.

1036, Budapest, Tímár utca 5.
+36-1-388-9850
sales@trl.hu
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