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Viðskiptagreind og stjórnendaupplýsingar

Fáðu betri innsýn í rauntíma
Með aðkomu KPMG færð þú:
Heildaryfirsýn á færsluflæði og greining rekstrarupplýsinga í
þágu starfseminnar.
Með notkun viðskiptagreindar og stefnu til að bæta yfirsýn er
hægt að:
— Bæta greiningu á mögulegum veikleikum og finna
áhættuþætti í rekstri.
— Sjálfvirknivæða vinnu við einfaldari verk sem hægt er að
framkvæma vélrænt og skapa þannig meiri tíma til þess að
einblína á verðmætari liði í rekstrinum.
— Einfalda reglulega skýrslugjöf, t.d. gagnvart stjórn og
starfsfólki og spara þar með tíma og fyrirhöfn.
— Öðlast betri innsýn til að spyrja réttu spurninganna.
— Taka upplýstar ákvarðanir.
— Undirbúa stefnumarkandi aðgerðir.
— Bæta þjónustu við viðskiptavini og hagsmunaaðila.
— Spá fyrir um framtíðina.
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Taktu ákvarðanir byggðar á traustum upplýsingum
Með aðkomu KPMG færð þú:
Aðstoð við að koma auga á upplýsingar í gögnunum sem skipta
máli fyrir starfsemina.
Með notkun á myndrænni framsetningu er hægt að sjá stöðu
lykilmælikvarða með einföldum og skjótum hætti:
— Auðvelda fjármálastjórum, framkvæmdarstjórn og
öðrum starfsmönnum að sinna sínu hlutverki.
— Staðfesta og bæta skilning á flæði og skráningu færslna.
— Greina færslur sem eru í ósamræmi við verklag.
— Fanga frávik og óvenjulegar færslur sem eru líklegri til þess
gefa ranga mynd af stöðu.
— Greina tækifæri til úrbóta á ferlum og mögulega annmarka á
eftirlitsþáttum.
— Lykiltölur settar fram á skýran hátt.
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Umbreyttu gögnum í verðmætar upplýsingar
KPMG byggir á reynslu við verðmætasköpun
Hafir þú áhuga á að auka verðmæti gagnanna þinna þá höfum
við hjá KPMG þekkingu og reynslu til að aðstoða þig.
Oft er stuðst við þá lykilmælikvarða (KPIs) sem liggja fyrir og
unnið í samræmi við þá stafrænu vegferð sem þegar hefur verið
ákveðið að fara í.
— Við aðstoðum þig við að koma auga á upplýsingar í
gögnunum sem skipta máli fyrir starfsemina og láta gögnin
vinna fyrir þig. Ekki sitja á vannýttri auðlind.
— KPMG býr yfir mikilli þekkingu í framkvæmd gagnagreininga
úr öllum helstu viðskiptakerfum.
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