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Благодарение на модулната структура на софтуерния продукт, по всяко време модулът LucaNet.Planner може 

да се надгради с останалите продукти на LucaNet, предоставяйки множество функции.

С модулите LucaNet.Planner и LucaNet.Financial Consolodation се обединява консолидирането на 

действителни и планирани стойности в един и същ модел на данни, в единен интерфейс. С използването на 

софтуерни продукти LucaNet сложният процес на синхронизиране и прехвърляне на данни, както и рискът от 

грешки, остава в миналото.

ВИДОВЕ ПЛАНОВЕ

џ Автоматично представяне на интегрирани 

планове за групата / компанията на базата на 

предварително зададени правила (отчет за 

приходите и разходите, счетоводен баланс, 

ликвидност) за производителност, инвестиране и 

финансово планиране.

џ Предоставя възможност за обширно отчитане 

пред инвеститорите на базата на месец, 

тримесечие или година. 

џ Изчисляване на оптимистични и песимистични 

сценарии.

џ Планиране на заеми и лихви.

џ Планиране на база сезонност.

џ Интерполиране на данни от предходни периоди.

џ Планиране на принципа „отдолу-нагоре“, „отгоре-

надолу“ и обратно.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО – 

СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

џ Основни показатели за финансово-счетоводен 

анализ. 

џ Представяне на подпланове на ниво разходен 

център или единици разходи.

џ KPIs - анализ на ключови бизнес показатели (брой 

служители, производствени обеми, цени, 

продажби).

џ Създаване на ad hoc отчети и справки.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

џ Възможности за съпоставяне на данни (целеви 

срещу действителни, действителни срещу 

миналогодишни).

џ Анализ на измененията с функция за светлинни 

нотификатори.

џ Вграждане на графики директно в клетките със 

стойности.

џ Визуализиране на всички показатели с помощта на 

диаграми.

џ Създаване на допълнителни отчети чрез пълно 

интегриране на MS Excel.

џ Интерактивен анализ.

ИНТЕГРАЦИЯ

џ Предварително определени правила за планиране 

с включена бизнес логика на проявлението им във 

всички отчети.

џ Прехвърляне на сложни планови изчисления от 

MS Excel чрез функция LucaNet.Excel-Add-In.

џ Отворен интерфейс (например XMLA, ODBO, 

MDX) към среди с вече съществуващи отчети и 

анализи.

џ Многомерни бази данни. Възможност за вграждане 

в хетерогенни ИТ инфраструктури. Съвместим с 

Unicode. Осигурява сигурност чрез SSL 

криптиране.
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