Exact wspiera
H.Z. Transport Poland
w optymalizacji
procesów finansowoksięgowych

Customer Story

Grupa spółek należących do H.Z. Logistics od 35 lat specjalizuje się w dostarczaniu
usług z zakresu logistyki i transportu. Oferuje szeroki pakiet usług logistycznych
na rynku europejskim: transport międzynarodowy, intermodalny, magazynowanie,
dystrybucję oraz dostawy na statki. H.Z.Transport Poland od ponad 20 lat korzysta
z oprogramowania Exact, które nie tylko wspiera procesy finansowo-księgowe
w spółce, ale także ułatwia raportowanie w ramach całej grupy wywodzącej
się z Niderlandów. Konsolidacja danych z poszczególnych spółek w Polsce,
Niderlandach, Wielkiej Brytanii i Rumunii pozwala podejmować lepsze decyzje
biznesowe w oparciu o łatwą analizę danych finansowych.
Oprogramowanie Exact zostało wdrożone
początkowo w spółce-matce w Niderlandach,
w celu lepszego zarządzania procesami
finansowo-księgowymi. Firma chciała
ujednolicić i ułatwić raportowanie w ramach
całej grupy kapitałowej. System został więc
wdrożony również w spółkach-córkach
w Polsce, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Dzięki
temu możliwe było wprowadzenie tych samych
metod działania i pracy oraz raportów, które
umożliwiają łatwe porównywanie danych

pomiędzy poszczególnymi oddziałami. Dzięki
wykorzystaniu tego samego oprogramowania
przygotowanie raportów zajmuje mniej czasu.
Daje także lepszy obraz sytuacji finansowej
całej grupy, przy jednoczesnym uwzględnieniu
lokalnych przepisów. Polska spółka od dwóch
lat korzysta również z budżetowania w ramach
systemu Exact. Ze względu na specyficzne
wymogi lokalne w polskiej spółce wdrożony jest
dodatkowo polski moduł środki trwałe.

Konsolidacja i efektywne
wykorzystanie danych
Znacznym ułatwieniem w raportowaniu
centralnym jest możliwość wprowadzania
opisu kont w wielu językach. Podgląd
lokalnego konta jest możliwy również w
innym języku – wystarczy zmiana ustawień.
Dzięki tej funkcji upoważnione osoby zyskują
łatwy wgląd w dane poszczególnych spółek.
Możliwa jest także współpraca pomiędzy nimi
– na podstawie kont innych krajów, można
zaobserwować pewne rozwiązania czy sposoby
księgowania, a dzięki temu usprawnić procesy
w swoim oddziale. Dużą zaletą systemu Exact
są analizy krzyżowe i bilans interaktywny,
które są dla nas niezbędne w codziennym
kontrolowaniu bardzo dużej liczby wpisów.
Dzięki temu możemy szybko wyciągać
potrzebne informacje. Dane można w łatwy
sposób grupować i wyszukiwać w systemie.
Przekształcamy je w naszej firmie na różne
sposoby, żeby móc wyciągać wnioski
i zarządzać finansami w optymalny sposób –
mówi Agnieszka Mroczek-Nowicka, Dyrektor
Finansowa w H.Z. Transport Poland. Powiązane
z systemem Exact partnerskie oprogramowanie
LucaNet do konsolidacji umożliwia
porównywanie i analizę danych pomiędzy
poszczególnymi spółkami.

Łatwość użytkowania
Exact Globe jest ważnym narzędziem
wspierającym firmę w procesach finansowoksięgowych. Dzięki intuicyjnej obsłudze,
wdrożenie nowych pracowników nie zajmuje
dużo czasu. Ewidencja jest prosta za sprawą
logicznego układu danych. Uczenie się obsługi
programu ułatwia możliwość założenia firmy
testowej oraz baza szkoleń dostępna na portalu
klienta.

Lepsze zarządzanie w oparciu
o dane
Ze względu na bardzo obszerną bazę danych,
którą H.Z. Transport Poland zbudowało na
przestrzeni ponad 20 lat oraz rozbudowane
możliwości systemu, spółka chce dodatkowo
rozwinąć ich analizę, zarówno na poziomie całej
grupy, jak i poszczególnych oddziałów. Jeszcze
lepsze i dokładniejsze wykorzystanie informacji,
które obecnie są odpowiednio pogrupowane
i ujednolicone w lokalnych oddziałach, jest
priorytetem na najbliższą przyszłość.

Wyzwanie:

Fakty

Korzyści

Konieczność przygotowywania raportów
i dostosowywania ich do wymogów
międzynarodowej grupy kapitałowej.
Potrzeba konsolidacji i analizy danych z różnych
spółek.

Nazwa organizacji:
H.Z. Transport Poland

+ Skrócenie czasu potrzebnego do

Rozwiązanie:

Aktywne produkty Exact:
Exact Globe, moduł środki trwałe

Wdrożenie systemu Exact Globe w spółcematce oraz spółkach-córkach oraz
oprogramowania umożliwiającego konsolidację
danych.

Obszar działalności:
Logistyka i transport
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Liczba pracowników:
429
Liczba użytkowników
oprogramowania Exact: 14
Operacje wspierane przez Exact:
księgowość i finanse
Strona klienta:
https://www.hzlogistics.eu/pl/home

+
+

przygotowania raportów w ramach
grupy kapitałowej oraz na potrzeby
zewnętrznych podmiotów.
Zapewnienie ujednoliconego
raportowania oraz konsolidacji danych
potrzebnych do analizy finansowoksięgowej całego przedsiębiorstwa.
Oszczędność czasu dzięki
automatycznemu eksportowi danych do
plików Excel.
Automatyzacja powtarzalnych zadań.
Łatwe wdrożenie nowych pracowników,
dzięki intuicyjnej obsłudze
programu oraz dostępowi do filmów
instruktażowych.

Czym jest Exact?

Skontaktuj się z nami

Exact inspiruje średnie i duże firmy. Stawiają
one na ekonomię, a my je w tym wspieramy.
Podobnie jak przedsiębiorcy, Exact nie boi się
nieznanego. Jesteśmy ambitni i chcemy być
najlepsi. Widzimy nowe wyzwania i tworzymy
oprogramowanie, dzięki któremu można im
sprostać. Nasze innowacyjne rozwiązania
skupiają się na potrzebach biznesowych
naszych klientów. Exact oferuje średnim
firmom dobry przegląd sytuacji bieżącej
i wgląd w przyszłość. W ten sposób pomagamy
naszym klientom na całym świecie.
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