BUSINESS INTELLIGENCE SUITE

FRx
Valmista taloushallinnon
ja johdon raportit
tarvitsemassasi muodossa
helpommin kuin
uskotkaan.

Kuinka tuotat nopeasti yrityksen eri kohderyhmille tärkeää tietoa yrityksesi taloustilanteesta?
Yksinkertaisin tapa on tuottaa ja toimittaa valmiit taloushallinnon raportit kyseisille
kohderyhmille. Juuri tähän tarkoitukseen on kehitetty FRx.
• FRx on vallankumouksellinen tapa käsitellä taloushallinnon raportteja ja analysoida yrityksesi
toimintaa. Intuitiivinen, joustava rakenne antaa mahdollisuuden mitata yrityksesi ja
organisaatiosi taloudellista tilannetta tehokkaammin ja useammin. Voit jäljittää yrityksesi
tehokkuuden avainlukuja reaaliaikaisesti, luoda räätälöityjä raportteja milloin vain haluat ja
tuottaa konsolidoituja raportteja vain muutamalla hiirenpainalluksella. Tämä tarkoittaa
nopeampaa taloushallinnon raportointia, parempaa tuottavuutta, nopeampaa
päätöksentekoa ja positiivista vaikutusta yrityksesi tulokseen.
• Tiiviisti integroituna iScalan taloushallintoon ja erityisesti kirjanpidon ja talouden
ammattilaisille suunniteltuna, FRx auttaa käyttäjiä tuottamaan helposti ymmärrettäviä,
perusteellisia ja laajasti räätälöityjä liiketoiminta- ja taloushallinnon raportteja. Useilla eri
raportointimahdollisuuksilla voit nähdä toimintasi tavoilla, joita et ole voinut aikaisemmin
edes kuvitella.

FRx:llä Voit luoda ja jakaa
taloushallinnon raportteja nopeasti ja
helposti lopputuloksen ollessa valmiiksi
esitettävässä muodossa.

Ominaisuudet jotka Tuottavat Rajattomat Raportointimahdollisuudet
FRx taloushallinnon ja johdon raportointimahdollisuudet ovat rajattomat. Mitä tahansa toimintasi
vaatii - tuloslaskelmat, taseet, konsolidoidut raportit, eroavaisuudet, rinnakkain vertailut
osastoittain ja suhdelukuanalyysit – FRx:llä voi helposti tuottaa kaikki nämä raportit ja tarvittaessa
vieläkin haastavampia raportteja. Kehittyneet rivi- ja sarakelaskennan mahdollisuudet,
tilisuodatukset, lajittelutoiminnot, pyöristysmahdollisuudet ja paljon muita sisäänrakennettuja
raportointimahdollisuuksia on tukemassa kaikkein vaativimpiakin raportointiympäristön tarpeita.

Näyttää Perinteiseltä Taulukkolaskennalta, Jonka Taakse Kätkeytyy Paljon
Enemmän
FRx on suunniteltu näyttämään ja tuntumaan taulukkolaskentatyökalulta, ilman niiden keskeisiä
haittoja, kuten manuaalista tietojen uudelleenjärjestelyä, muokkausta ja virheentarkastusta.
Intuitiivinen ja helppokäyttöinen raportointiympäristö on käyttäjille helposti ymmärrettävä. FRx
yhdistelee organisaatiosi graafisena esityksenä monitasoiseen ja dynaamiseen raporttinäkymään,
jotka eivät ole mahdollisia perinteisessä taulukkolaskennassa.
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Raporttien Rakennusosat Antavat Mahdollisuuden Suunnitella Raportit
Halumallasi Tavalla
FRx raporttisuunnittelutyökalu on erittäin joustava, koostuen raporttien kehitykseen käytettävistä
rakennuskomponenteista. Rakennuskomponentit sisältävät rivimuodon, sarakemallin ja
raportoinnin hierarkian, jonka avulla jokainen raportti voidaan luoda yksilölliseksi ja liittää
helposti raporttiluetteloon. Voit nopeasti luoda valikoiman taloushallinnon raportteja, jokainen
räätälöitynä juuri halumaasi liiketoimintatarpeeseen.
Rivin määrittävä rakennuskomponentti on perusta jolla päätetään raporttiriville haluttava tieto.
Rivi voi sisältää haluttujen tilien kokonaissummia tai sille voidaan laskea raportin välisummia,
jotka sisältävät useampia erillisiä raporttirivejä. Raporttirivit voivat sisältää tietoa kirjanpidosta,
kuten myös tietoa ulkoisista Microsoft Excel taulukoista. Vapaata hakua, poimintavälejä ja
erilaisia tiliyhdistelmiä käyttäen voit suunnitella jokaisen raporttirivin juuri tarpeidesi mukaiseksi.
Rivimuoto voidaan kokonaisuudessaan automaattisesti rakentaa ottamalla tilinumeroryhmiä ja
kuvauksia suoraan kirjanpidosta, tai voit porautua suoraan iScalan kirjanpidon tilikarttaan. Voit
myös määrittää rajattomasti muotovaihtoehtoja riveille tuottaaksesi ulkonäöllisesti laadukkaita
raportteja.
Sarakkeisiin määrität raportteihin haluamasi sarakesisällön ja otsikot, kuten toteuneet ja
budjetoidut summat, käsitellen haluttua ajanjaksoa tai viimeisimpiä jaksoja. Sarakkeet voivat
sisältää yritys ja tilisuodatuksia, laskelmia ja useita muotovaihtoehtoja. Voit tehokkaasti käsitellä
sarakkeessa määritettyjä tilikausia ja vuosia käyttäen joustavaa viittaustekniikkaa, joka eliminoi
raporttien ylläpitotarvetta.
Raportointipuu määrittää organisaation yksiköiden väliset suhteet, perustuen kirjanpidossa
määritettyihin tiliöintitasorakenteisiin. Raporttipuut voivat sisältää itsenäisesti luotuja
summatasoja, kuten alueita, osastoja, tuotantolinjoja, joita ei ole jaoteltuna tilikartassa. Useita
erilaisia raporttipuumalleja voidaan luoda kuvaamaan yritystäsi eri näkökulmista.
Raportit tehdään lopulliseen muotoonsa raporttikatalogissa. Raportin luominen valmiista
rakennuskomponenteista on erittäin helppoa. Voit esimerkiksi valita riville tuloslaskelman ja sille
erilliset sarakesummat kuten toteutunut ja budjetoitu, jotka tulostuvat automaattisesti riville.
Raporttikatalogissa määritetään raporttiesityksen lopullinen muotoilu ja ulkoasu.

Kokonaisnäkymä Tai Yksityiskohtainen Tietojen tarkastelu - Valinta On
Sinun
Tiedonsaannin tarpeet vaihtelevat yrityksen taloushallinnossa ja johdossa. FRx antaa jokaiselle
mahdollisuuden helposti luoda räätälöityjä taloushallinnon raportteja sekä yksityiskohtaisia tili- ja
tapahtumaraportteja vain hiiren painalluksella. FRx mahdollistaa käyttäjien luoda erityyppiset
summa- tai tapahtumatason raportit halutulle tarkastelukokonaisuudelle. Oli sitten kyse
laajemmista taloushallinnon raporteista, kuten tuloslaskelmat tai tarkemmat tilikohtaiset raportit,
FRx tekee sen helpoksi.

Porautumistoiminnot Mahdollistavat Yksityiskohtaisen Tiedon
Hyväksikäytön Päätöksenteossa
FRx raportteja voidaan seurata verkkoympäristössä reaaliajassa tai ne voidaan jakaa sähköpostin
välityksellä. Silmänräpäyksessä johto voi ottaa esille raportin ja tarkentaa raportin riviltä
tilisaldojen yksityiskohtiin ja aina varsinaisiin tapahtumiin asti. Tämä antaa johdolle
mahdollisuuden analysoida taloudellisia tuloksia tehokkaasti ja tehdä nopeita päätöksiä. Jopa
etäkäyttäjät, joilla ei ole oikeuksia päästä kirjanpitoon voivat hyödyntää FRx DrillDown Viewer™
sovellusta FRx raporttien katseluun, porautumiseen ja raporttien tulostamiseen.

Muotoile Raportteja Tarpeidesi Mukaan
Raportteja katsellessa herää usein uusia kysymyksiä ja käyttäjät haluaisivat saada tietoa eri
muodoissa. FRx instant!OLAP® on väline, jolla käyttäjät voivat luoda OLAP -kuutioita paikallisesti
tai palvelimella. Tietoa voi muokata eri muotoihin ja kokonaisuuksiin millä hyvänsä käytössä
olevalla työkalulla, kuten esimerkiksi Excelillä. Voit myös hyödyntää instant!OLAP lähetystä ja
viedä raportin suoraan pivot-pöydälle tuottaen automaattisesti graafisia Excel-esityksiä.
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OMINAISUUKSIA
FRX TYÖPÖYTÄ
• Raporttien julkaisulaatuinen
ulkoasu
• Include posted, unposted and
budget/non-financial data
• Käyttöoikeustasot rivitietojen,
sarakkeiden ja puurakenteen
käyttöön
• Raporttien
uudelleenrakentaminen
komponentteja hiirellä
siirtämällä
• Rajaton raporttipuurakenne
• Tilikarttojen uudelleenryhmittelyt
raportointikäyttöön
• Moniyritys- ja
monivaluuttaraportit

• Raportteihin voidaan sisällyttää
taulukkolaskentatietoa
• Automaattinen raporttien
lähettäminen sähköpostilla
FRX INSTANT! OLAP
• Luo paikallisia tai
palvelinympäristön OLAP kuutioita tiedon analysointiin
• Analyysit graafisina esityksinä
• Muokkaa raporttitietoa
tarpeidesi mukaan
FRX DRILLDOWN VIEWER
• Raporttien selailu ja
porautuminen raporttien
yksityiskohtiin
• Raporttien tulostus tai
lähettäminen sähköpostilla
• Etäkäyttömahdollisuus

FRX REPORT LAUNCHER

FRX REPORT MANAGER

• Helppo työkalu työntekijöille
jolla kuka tahansa voi kehittää
raportteja
• Julkaise raportit paikallisesti tai
raporttipalvelimella
FRX REPORT SERVER
• Tehosta raportointia
kuormittamatta paikallisia
resursseja
• Tarjoaa laajamittaista
skaalautuvuutta
• Aikataulutetut raportit

• FRx ja myös muun tyyppisten
raporttien ja dokumenttien
hallinnointiin raporttikirjoissa
• Katsele ja tulosta loogisessa
järjestyksessä laajojakin raporttija dokumenttikokonaisuuksia
FRX WEBPORT
• Raporttien katselu selaimen
avulla
• Julkaise raportit Webin kautta
automaattisesti tai manuaalisesti
• Julkaise FRx kehitetyt raportit ja
muut raportit sekä dokumentit
webin kautta
• Muotoile raportteja tarpeidesi
mukaan

Raporttien Jakelu Haluamallasi Tavalla
Käyttäjäoikeudet on rakennettu suoraan raporttipuuhun, joten sama raportti voidaan toimittaa
useille henkilöille, kuitenkin siten että jokainen näkee vain hänelle tarkoitetut kohdat raportista.
Raportit voidaan toimittaa automaattisesti sähköpostilla Excel- tai DrillDown-katselutiedostoina
tai raportit voidaan julkaista FRx WebPortiin, jolloin käyttäjät voivat aina tarvitessaan katsella
raportteja selaimellaan.
FRx Report Manager on helppo tapa yhdistellä FRx raportteja ja muuta tietoa käyttäjien työssään
tarvitsemalla tavalla. Kokonaisuus voidaan toimittaa yhtenä lopulliseen muotoon muokattuna
raporttikirjana. Report Manager automatisoi raporttikirjan aikaa ja työtä vaativan useiden
dokumenttien ja erilaisten tiedostotyyppien manuaalisen keräämisen. Se myös selkeyttää
raporttikirjojen tulostusta ja jakelua, sisältäen automaattisen otsikoinnin, alatekstit ja
sivunumeroinnin koko kirjaan.
FRx Report Serverillä voit asettaa aikataulut automaattiselle raporttien valmistukselle ja jakelulle.
FRx tukee myös raporttien Extensible Business Reporting Language (XBRL) generointia jaeltavaksi
viranomaisille, pankeille tai muille instituutioille käyttäen standardoitua taloushallinnon
raportoinnin suojausta.

Koko Yhtiön Laajuinen Raportointi ja Konsolidointi
FRx on ainutlaatuinen sen kyvyssä yhdistää ja raportoida taloustietoa useista yrityksen eri
tietolähteistä. Konsolidoidut raportit voivat sisältää tietoa useista kirjanpidon tietokannoista tai
yhtä hyvin esimerkiksi ulkopuolisista Excel-tiedostoista. Oli yrityksesi minkä kokoinen hyvänsä,
FRx on sopiva ja joustava taloushallinnon raportointiratkaisu.

Laita FRx Työskentelemään Yrityksesi Eteen
FRx tarjoaa lyömätöntä joustavuutta, kykyä skaalautua ja helppokäyttöisyyttä, nyt ja
tulevaisuudessa. Taloushallinnon ja liiketoiminnan raportointi on helpompaa, nopeampaa ja
perusteellisempaa kuin koskaan ennen. FRx on täydellinen raportointiratkaisu.

Lisätietoa
Epicor Software Corporation on keskittynyt tarjoamaan integroituja ERP-, CRM-, ja SCMohjelmistoratkaisuja keskikokoisille ja suurille yrityksille ympäri maailmaa. Epicorin ratkaisut
hyödyntävät uusinta teknologiaa, ovat skaalautuvia ja joustavia tukien myös asiakkaiden pitkän
tähtäimen kasvutavoitteita. Tuotteita täydentää mittava palveluvalikoima, joka auttaa asiakasta
saamaan sijoitukselleen nopeasti tuottoa ja pitämään elinkaarikustannukset alhaisina.
Lisätietoa saat Epicor Software Finland Oy:ltä tai osoitteesta www.epicor.com/fi.
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