
Kontrolling költség elemzés

A vállalkozások működését minden életszakaszban végigkíséri a cél elérésének érdekében  
a folyamat optimalizáció, a működési költségek csökkentése vagy azok szinten tartása.
A KPMG költség felmérése során a vezetők transzparens képet kaphatnak a befolyásolható 
és nem befolyásolható költségeikről, az esetleges költség megtakarítási lehetőségekről.

Javuló jövedelmezőség a költségszint optimalizálása mellett 

A vállalkozások egyre gyakrabban szembesülnek azzal 
a kihívással, hogy a rendelkezésre álló technológiák 
gyorsan, a fogyasztói igények még ennél is gyorsabban 
változnak, miközben a verseny egyre erősebb.  
Ez természetesen hatással van a termelési- és ügyfél 
kiszolgálási folyamataikra, illetve ezeken keresztül a 
költség struktúrájukra. A költségek pontos felmérése 
és ismerete elengedhetetlen a jövedelmezőség 
fenntartása vagy javítása érdekében. 

A KPMG szolgáltatása ebben teremt igazi hozzáadott 
értéket egy olyan elemzés segítségével, amely az 
ügyfélre jellemző termék előállítási vagy szolgáltatás 
nyújtási folyamat részletes feltérképezésével teljes 
költség transzparenciát eredményez.

Ehhez olyan strukturált megközelítést alkalmazunk, 
ami mérettől és szektortól függetlenül sikeresen 
alkalmazható az alábbi négy lépésen keresztül. 

Kihívások Szolgáltatásunk
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End-to-end folyamati 
lépések és ezek 
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meghatározása a 
teljes értékláncon 
keresztül, 
termék- vagy 
ügyfél specifikus 
(nem sztenderd) 
folyamatok 
azonosítása

Minden költség elem 
csoportokba sorolása 
és folyamatokhoz 
rendelése döntően 
az ERP rendszerből 
származó adatok 
alapján, de input adatok 
származhatnak nem 
ERP rendszerekből vagy 
ügyfél interjúkból is 

Az adatok beolvasása 
és elemzése 
statisztikai modellek 
és egyéb innovatív 
adatelemzési 
módszerek 
segítségével 
meghatározott 
paraméterek, illetve 
szempontrendszer 
alapján

A termék- és ügyfél 
szintű költségek 
meghatározása, 
az egyes folyamati 
lépések költség 
elemzése, az 
eredmények 
vizualizációja
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Csapatunk rendelkezik a szükséges 
szektor- és folyamati specialistákkal, 
valamint modellezésben jártas 
elemzőkkel, ami optimális összetétel 
ügyfeleink számára és garantálja a 
hatékony költség felmérést, valamint a 
kézzelfogható eredményeket.
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A KPMG Smart Digital Finance megközelítése segít összehangolni a vállalati szakértelem, az emberek, a folyamatok, a technológia és az adatok együttesét. A pénzügyi szakértelmen,  
a folyamatmenedzsmenten és a digitális transzformáción alapulva a KPMG átfogó megoldást kínál a hatékonyság növelésére törekvő pénzügyi, gazdasági területek számára.

Az SDF progresszív koncepció keretében már elérhető megoldásaink: KPMG SmartXtractor, Microsoft Dynamics NAV Data Extractor, KPMG SmartLeaser,  
KPMG Master Data Services, innoVAT, innoStat, innoClaim, KPMG Invoicing Data Tool.
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