Impo Trading A/S

Fuldt økonomisk overblik
på få minutter
Hos handelsvirksomheden Impo Trading A/S har OfficeLink® været nøglen til god
budgettering, løbende overvågning og en dynamisk forecastmodel.
- Vi kan på få minutter få det fulde økonomiske overblik over vores virksomhed, og hver
måned gennemgår vi vores økonomi overordnet ud fra en meget overskuelig budgetrapportering. I forhold til tidligere tager det kortere tid, og vi ved hele tiden, hvordan økonomien udvikler sig. Systemet gør det muligt at holde de realiserede tal op mod budget og
sidste års tal og giver os et løbende realistisk forecast på årets resultat for virksomheden.
Ønsker vores bank eller andre interessenter at få en økonomisk status, kan vi lave den på få
minutter - og den følger vores normale regnskabsopsætning og principper.
Impo Trading A/S har brugt OfficeLink® i over fem år, og direktør og medejer Thomas
Knudsen, fortæller gerne om de fordele, firmaet har opnået.
- God grundlæggende budgettering, løbende overvågning og en dynamisk forecastmodel.
Det er de tre absolutte fordele, jeg først vil pege på. Faktisk kan vi hele tiden følge, hvordan
vi regner med, at årets resultat bliver, idet vi i modellen også løbende indlægger eventuelle
fremtidige ændringer og tiltag. Vi kan på alle nøgletal løbende følge, hvordan året udvikler
sig, også i forhold til vores forventninger i budgettet. Og så kan vi ledelsesmæssigt forholde
os til de områder, hvor det ikke går som forventet. Vi kan spørge os selv, hvad der er gået
anderledes end ventet og beslutte om - og i givet fald hvordan - vi skal gribe ind, siger
Thomas Knudsen.
Impo Trading A/S
Impo Trading A/S er en handelsvirksomhed. Import og distribution af tilbehør til de danske
husholdninger, fx tilbehør til støvsugere og hårde hvidevarer, lyspærer, batterier og forskellige
rengøringsprodukter giver en årlig omsætning på omkring 40 mio. kr. Der er hele tiden fokus
på dækningsgraden, både samlet set og inden for de enkelte produktområder. Dækningsgrader i stort set alle detaljer kan Thomas Knudsen meget hurtigt hente i OfficeLink®.
- Faktisk laver vi med det nye system et lille internt årsregnskab hver måned til vores
bestyrelsesmøder. I rapporteringen kan vi først og fremmest forholde os til de overordnede
tal, som vi har fået kogt ned til én enkelt side, men ønsker vi en detaljering af tallene,
trykker vi blot på et par taster, og systemet kvitterer med en op til 40-siders-rapport, hvor
såvel omsætning, omkostninger, indtjening og likviditet kan ses i detaljer. Det tager kun
få minutter for systemet at bearbejde de flere hundrede tusinde posteringer til et samlet
overblik for os, siger Thomas Knudsen, der også glæder sig over, at han og hans kompagnon til enhver tid selv kan trække de ønskede nøgletal og rapporter ud - uden først at
skulle have fat i selskabets bogholderi.
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Denne publikation er skrevet i generelle
vendinger og skal alene betragtes som generel
vejledning. Publikationen dækker ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle - eller
undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at
drøfte de specifikke problemstillinger. BDO,
vores partnere og medarbejdere påtager os ikke
ansvar for tab foranlediget af en handling, der
er taget - eller ikke er taget - på baggrund af
oplysningerne i denne publikation.

OfficeLink® fra BDO
Ledelsesinformationssystemet i Impo Trading A/S bygger på OfficeLink®. Systemet er
implementeret med virksomhedens XAL-økonomisystem samt Microsoft SQL Server,
Access og Excel. Med OfficeLink® er der i Excel bygget en model, som bliver brugt til at
lave hele virksomhedens budget og budgetopfølgning. Systemet henter automatisk de
realiserede tal fra XAL-regnskabssystemet og sammenholder dem med budget og forecast
i Excel-regnearket.
- Vi sætter vores mål og parametre på fx produktområder og kundesegmenter i forbindelse
med budgetlægningen. Så regner systemet selv baglæns og finder fx frem til det afledte
vareforbrug og dækningsbidrag mv. og beregner også den samlede likviditet. Det giver os
en mere fleksibel og automatisk budgetlægning, end vi har haft før, og samtidig er den
mere sikker, fordi der ikke er nær så mange indtastninger som tidligere, siger Thomas Knudsen og fortsætter:
- Det er et meget stærkt styringsværktøj, vi har fået på denne måde. Vi kan nærmest online overvåge vores økonomi i virksomheden fra mange vinkler, og samtidig bruge forecastdelen til at beregne og simulere konsekvensen af eventuelle fremtidige tiltag på hhv.
omsætnings- og omkostningssiden mv. Vi kan med andre ord se i krystalkuglen, og med
rimelig sikkerhed forudse, hvad fortsat udvikling eller ændringer vil betyde for virksomhedens årsresultat.
Thomas Knudsen lægger ikke skjul på, at han i starten var lidt skeptisk over for OfficeLink®.
Var det nu overskueligt nok, og var det i det hele taget de rigtige opstillinger af tallene,
der kom frem? Men efter kort tid var firmaets bogholderi og ledelsen overbeviste om
systemets anvendelighed og mange fordele. Det er blevet et ledelsesværktøj, der sikrer et
økonomisk overblik på kort tid, noget der ikke var muligt før.
Selve arbejdet med at indføre OfficeLink® kom i gang, fordi Impo Trading A/S i forvejen
var langt fremme på it-området. Der var allerede indført EDI elektronisk fakturering,
ordremodtagelse og betalingsadvisering til virksomhedens mange kunder, samt EDI med
leverandør og transportør.
- Det nye system blev baseret på den standardopsætning, OfficeLink® leveres i. Ud fra det
tog det ca. en måned at få systemet tilpasset lige netop vores krav og ønsker, siger Thomas
Knudsen.
Impo Trading A/S arbejder nu også på at bruge samme teknologi til at få hurtigere overblik
over kunder og leverandører samt bruge det som hjælpeværktøj for salgskonsulenternes
planlægning.
Service og Support
I Service og Support hjælper vi virksomheder med at optimere den daglige drift. At forstå
den daglige drifts betydning for virksomheders udvikling kan være en udfordring. Her kan vi
hjælpe. Service og Support har kompetencer inden for fx finans- og lønbogholderi, controlling, midlertidig regnskabs- og økonomiassistance, implementering af økonomisystemer
og rapporteringsløsninger, ledelsesrapportering samt effektiviseringer af administrative
processer.
Kontakt
Er du interesseret i at høre mere om vores produkter og serviceydelser, eller har du
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
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