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Streszczenie

Cel

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest możliwe bez efektywnego
zarządzania finansami. Artykuł przedstawia aspekty teoretyczne związane z
controllingiem i analizą finansową, pojęciem Big Data oraz Business Intelligence. W
opracowaniu zawarto również przykład zastosowania wizualizacji danych jako element
uzupełniający analizę finansową w oparciu o analizę bazy danych pochodzącą z
zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwa.

Przedstawienie analizy finansowej jako elementu
controllingu finansowego, poszerzonego o dane
pozyskane z systemu ERP oraz wsparcie tej analizy
poprzez rozwiązania informatyczne Business
Intelligence w zakresie wizualizacji danych

Rola Big Data

Tonąc w morzu danych, łakniemy kropli informacji.
(Thomas Corbett)

Nieustanny rozwój technologii komputerowej oraz automatyzacja i robotyzacja
procesów produkcyjnych niewątpliwie implikują dynamiczny wzrost liczby
generowanych danych do obiegu informacyjnego. Współczesna globalizacja
gospodarki wywarła na przedsiębiorstwach konieczność ich ciągłego rozwoju w celu
zachowania
odpowiedniego
poziomu
konkurencyjności.
Działalność
przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości czy sektora przemysłowego
obejmuje zarządzanie dużymi ilościami informacji, które generowane są
w wewnętrznych jak i zewnętrznych środowiskach biznesowych [3]. Dziś termin Big
Data, odnoszący się do ogromnych zbiorów danych, jest powszechnie znany, a firmy
dążą do efektywnego wykorzystania tego faktu celem poszukiwania niewidocznych
informacji i nieznanej wiedzy. Big Data jest rozumiana jako proces przeprowadzania
eksploracji i analiz bardzo dużych zestawów danych do pozyskiwania kluczowych
informacji, które powstają przez znalezienie zależności między tymi danymi.
Pozwala to na śledzenie trendów biznesowych i sytuacji wewnętrznej firmy.
Zakładając, że przedsiębiorstwa posiadają odpowiednie narzędzia, techniki oraz
talent, Big Data będzie w stanie znacząco wzbogacić możliwości analityczne.

Controling finansowy

BI – Business Intelligence

Controlling
stanowi
relatywnie
nową
koncepcję
zarządzania
jednostkami
organizacyjnymi,
która
wspomaga elastyczność i szybkość reagowania na zmiany
przedsiębiorstw w zmiennym i silnie konkurencyjnym
otoczeniu. Jako całościowy system controlling złożony jest
z wielu podsystemów, których charakterystyka wynika z
przyjętego do ich wyodrębnienia kryterium.
Business Intelligence to termin określający zorientowany na
użytkownika proces gromadzenia, eksploracji, analizy i interpretacji
danych, którego efektem jest usprawnienie oraz zracjonalizowanie
procesu decyzyjnego w organizacji. Narzędzia do eksploracji danych,
umożliwiają odkrywanie możliwości, identyfikowanie tendencji i
intuicyjne wykrywanie zdarzeń istotnych dla biznesu firmy.
Zapewnienie kontroli nad każdym procesem biznesowym w
przedsiębiorstwie z upływem czasu staje się coraz trudniejsze
wskutek ogromnej ilości danych napływających do przedsiębiorstwa
każdego dnia. Stąd pojawia się potrzeba dla firm pewnego rodzaju
pomocy w zarządzaniu danymi i ich właściwą interpretacją.

Przykład

Analiza finansowa bilansu i
rachunku zysków i strat z
sześciu lat pewnej firmy
zawierała analizę wstępną
oraz analizę wskaźnikową.

Controling finansowy jest nieobligatoryjnym, ale przydatnym działaniem w
przedsiębiorstwie, dostarczającym cennych informacji na temat generalnej kondycji
przedsiębiorstwa. W przypadku pojawienia się na etapie analizy sprawozdań
finansowych niepokojących trendów wybranego wskaźnika, koniecznym jest podjęcie
właściwych działań strategicznych lub operacyjnych. Nie znając jednak realnych
czynników mających wpływ na składowych tychże analiz, podjęcie celnych działań jest
raczej niemożliwe. Posiadając jednakże właściwe narzędzia oraz dane w użytecznej
formie możliwe jest właściwe wnioskowanie przed podejmowaniem kluczowych decyzji.

Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy, niż ilość posiadanych pieniędzy.
(T. Harv Eker)

Posiadając dostęp do danych przedsiębiorstwa pochodzących np. z systemu ERP, użytkownik (analityk) może
dowolnie kreować interaktywne i dynamiczne pulpity wizualizacyjne. W zależności od celu prezentacji danych, te
potrzebne i właściwe należy w odpowiedni sposób wyselekcjonować i zaimplementować do posiadanego narzędzia BI
(na plakacie pulpity utworzone przy pomocy aplikacji Power BI).
Przedstawiony na rysunku po
lewej pulpit dotyczy danych
pochodzących
z
faktur
sprzedaży i jest pewnego
rodzaju przeglądem sprzedaży z
wybranego okresu czasu, po
prawej
pulpit
dostarczający
informacji na temat częstości
występowania danego surowca
w sprzedawanych wyrobach.

Kolejnym krokiem było ustalenie najczęściej sprzedawanych indeksów na
fakturach celem zlokalizowania właściwych surowców wykorzystywanych na ich
produkcję (rys. po lewej). Dzięki takiej wizualizacji na podstawie przedstawionego
dynamicznego pulpitu menadżera w przejrzysty sposób można wyciągnąć
właściwe wnioski. Jednym z jest fakt, iż podniesienie ceny najczęściej
sprzedawanego indeksu może mieć dużo mniejszy wpływ na zysk niż właściwa
polityka rabatowa względem najczęściej stosowanego na produkcję surowca.
Poprzez rozszerzenie analizy finansowej o analizę dodatkowych danych
występujących w przedsiębiorstwie, można podejmować trafne decyzje co do
przyszłości firmy, wywierając tym samym wpływ na składowe wskaźników tak, aby
przyjmowane przez wskaźniki wartości osiągały pożądany poziom.

Posiadając odpowiednią wiedzę na temat kształtowania się wskaźników finansowych i produkcyjnych firmy mogą
tworzyć własne dynamiczne pulpity do zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o rzeczywiste i aktualne dane, co
może skutkować trafnie podejmowanymi decyzjami o charakterze zarówno strategicznym jak i operacyjnym.

