
En programvara som är 
avancerad, sofistikerad, och 

enkel att använda för finansiell 
budgetering, planering, analyser, 
rapportering och konsolidering.

Få kontroll över hela din organisations 
rapportering och budgeringsprocess
En programvara som är avancerad, sofistikerad, och 
enkel att använda för finansiell budgetering, planering, 
analyser, rapportering och konsolidering.

Få kontroll över hela din organisations rapportering 
och budgeringsprocess
Med PCF kommer er ekonomiavdelning kunna omvandla 
komplex data till insikter som det går att agera på.

PCFs inbyggda motor för affärsregler gör att du kan hantera 
mycket komplexa beräkningar på ett enkelt och försåtligt sätt. 
Du kan ha flertalet förbyggda regler som till exempel direkt 
eller indirekt kassaflöde, konsolidering, utländska växelkurser 
eller HR beräkningar. Oavsett hur avancerad den regel som 
du vill köra än är, så kan den åstadkommas utan hårdkodning 
eller assistans från IT.

PCF Dashboard – välanpassade vyer för att 
förtydliga siffrorna som är viktiga för just dig
När du loggar in i PCF möts du av en dashboard som 
innehåller grafer som är relevanta för din roll. Du får 
sammanfattade vyer med dina tilldelade uppgifter samt 
nyckelrapporter. Du kommer ha en vy där du ser nyheter och 
meddelanden från administratörerna, gällande sådant som de 
vill att du ska känna till. Värt att nämna är att för att sätta upp 



en dashboard krävs ingen kodning alls. Oavsett om du vill 

visa rörelseresultat, omsättning, eller budget jämfört med 

utfall, så är valet vad du ser helt upp till dig att själv välja. 

Behöver du sätta upp flera dashboards som täcker in 

både försäljning och allt finansiellt? Ingen fara, med PCF 

kan du göra det också

Metoder som är bästa praxis – alltid de ideala 
tillvägagångsätten
PCF möjliggör metoder inom rapportering och 

budgetering som är designade för att minska felen och 

motverka inkonsekvens. Detta gör att första linjens 

chefer kan få ett unikt perspektiv om hur deras avdelning 

presenterar för att möjliggöra ett bättre samarbete med 

ekonomiavdelningen, så att riktlinjer som är uppifrån och 

ner kan kombineras med kunskap som är nedifrån och 

upp.

PCF tittar på hur ni arbetar och föreslår sätt som ni 

kan optimera hela er process med hjälp av de i nuläget 

bästa metoderna. Metoder, som är både beprövade 

och testade. Det kan ske genom rapportmallar 

och rapporthjälpen, driver-baserad budgetering, 

momentan och rullande prognoser, what-if analyser, 

versionshanteringsmöjligheter, avancerad allokering, 

matchning inom företaget, eliminering inom företaget 

och mycket mer. 

Fokus på att det ska vara enkelt att använda 
och snabbt att installera – det ska gå snabbt att 
uppnå produktivitet
PCF integrerar naturligt med SAP B1, Epicor ERP, 

Microsoft Dynamics och andra affärssystem snabbt och 

effektivt. Denna sömlösa integration med era existerande 

ERP investeringar säkerställer snabb och träffsäker 

tillgång och hantering av er data.

PCFs fokus ligger mycket på att det ska vara enkelt att 

använda. Riktlinjen är att när du loggar in som användare 

ska du kunna hitta det du använder mest inom 5 

sekunder, och du ska aldrig behöva fråga hur du gör saker. 

Det måste kännas tillgängligt, snabbt och intuitivt.

Artificiell intelligens och maskininlärning – en 
ordentlig förbättring och framsteg för FP&A
PCF baseras på AI och ML (maskininlärning). För dig 

innebär det att du nu kan automatisera komplexa 

uppgifter och få möjligheten att ta till dig och förstå 

stora mängder data rekordsnabbt. Det betyder att 

systemet anpassar sig och förbättrar sina förslag 

baserat på sin erfarenhet, utan att du som användare 

behöver göra något. Till exempel djupinlärning används 

för att automatiskt kontrollera inmatade data efter 

fel eller förutspå kundbetalningar baserat på deras 

betalningshistorik. 

Power BI Support – en fullständig bild av ert 
företag
Möjliggör djupare och snabbare analyser genom att 

integrera med Power BI modeller som finns lokalt. Det 

här direkta stödet för Power BI modeller och tabellkuber 

i molnet kommer säkerställa att ni får en komplett bild av 

hur välmående ert företag verkligen är. 

“...We like the fact that it is cloud-based, install is 
very easy. It has Excel-add in and that it is just one 
system for both reporting and budgeting. PCF is 
also very modular which means you can make pretty 
much whatever you want.”

—Peter Nefus, Senior System Business Analyst 

in IT | CBN

Varför ska du välja PCF?
• En säker FP&A investering – bara ett verktyg att 

använda och underhålla
• Metoder enligt bästa praxis – erbjuder fördefinierad 

hantering av innehåll
• Enkelt att använda – dynamisk och användarvänlig
• En säker lösning – flera lagers säkerhetsskydd
• Snabb implementation – Snabb och effektiv ERP 

integration
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