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INFORMACJE O FORRESTER CONSULTING
Forrester Consulting świadczy niezależnie, obiektywne i oparte na badaniach
usługi konsultingowe, które pomagają liderom odnosić sukcesy w ich
organizacjach. Zakres oferowanych usług jest szeroki - począwszy od krótkich
sesji strategicznych do w pełni dostosowanych do indywidualnych potrzeb
projektów. Dzięki usługom konsultingowym Forrester Consulting możesz
kontaktować się bezpośrednio z analitykami, którzy wykorzystują profesjonalną
wiedzę do rozwiązywania specyficznych dla twojej firmy wyzwań biznesowych.
Więcej informacji podano na stronie forrester.com/consulting.
© 2019, Forrester Research, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieuprawnione
kopiowanie jest surowo zabronione. Informacje są oparte na najlepszych
dostępnych źródłach. Opinie odzwierciedlają osąd w danym momencie i mogą
ulec zmianie. Forrester®, Technographics®, Forrester Wave, RoleView,
TechRadar, oraz Total Economic Impact są znakami towarowymi Forrester
Research, Inc. Wszystkie pozostałe znaki handlowe są własnością odpowiednich
firm. Dodatkowe informacje podano na stronie forrester.com.

Streszczenie dla kierownictwa
Korzyści i koszty

Krótszy czas realizacji rocznego
cyklu budżetowego:

63%

Szybsze przetwarzanie danych w
procesie planowania:

80%

Oprogramowanie IBM Planning Analytics, oparte na platformie IBM TM1,
to wszechstronne rozwiązanie do planowania i analiz, opracowane w celu
zintegrowania i uproszczenia przepływu pracy i procesów planowania w
organizacji i tym samym umożliwiające bardziej wydajne i efektywne
planowanie cykli. IBM zlecił firmie Forrester Consulting przeprowadzenie
badania Total Economic Impact™ (TEI) i przeanalizowanie potencjalnego
zwrotu z inwestycji, który przedsiębiorstwa mogą osiągnąć poprzez
wdrożenie oprogramowania IBM Planning Analytics. Badanie ma
zaprezentować czytelnikom ramy dla oceny potencjalnego finansowego
wpływu wynikającego z użycia oprogramowania IBM Planning Analytics na
działalność ich firm.
W celu lepszego zrozumienia korzyści, kosztów oraz ryzyka związanego z
tą inwestycją Forrester przeprowadził wywiady z kilkoma klientami
mającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie korzystania z
oprogramowania IBM Planning Analytics. Przed wdrożeniem programu
IBM Planning Analytics, organizacje te realizowały rozmaite procedury
przepływu zadań planowania korzystając z ręcznych metod i narzędzi
opartych na arkuszach kalkulacyjnych, podatnych na błędy,
charakteryzujących się konserwatywnym podejściem i powolnym
wykonywaniem obliczeń. Początkowo narzędzia i procesy te zaspokajały
potrzeby w wystarczającym stopniu; jednakże, wraz z upływem czasu,
organizacje te rozrastały się oraz rozszerzały swoje operacje, w związku z
czym zarządzanie różnymi cyklami planowania stawało się coraz bardziej
czasochłonnym i drogim przedsięwzięciem.

Krótszy czas przygotowania
prognoz:

70%
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Organizacja złożona
W oparciu o wyżej wspomniane wywiady przeprowadzone wśród
przedsiębiorców, Forrester opracował metodologię TEI – analizę złożonej
firmy i powiązanego zwrotu z inwestycji, która wskazuje obszary
negatywnie dotknięte pod
względem finansowym. Ta złożona
organizacja jest reprezentatywna
dla wszystkich czterech firm, z
Kluczowe założenia
którymi Forester przeprowadził
wywiad i na jej przykładzie
- Przedsiębiorstwo
przedstawiono szczegółową
handlu detalicznego,
analizę finansową wykonaną w
ramach tego badania.
35 oddziałów
Charakterystyka tejże organizacji
sprzedaży (Rok 3)
złożonej, będącej efektem syntezy
dokonanej przez Forrester na
- Roczny przychód 800
podstawie wywiadów, jest
mln USD
następująca:
› Przedsiębiorstwo handlu
detalicznego, działające na
terenie obu Ameryk, z rocznym
przychodem 800 mln USD,
zatrudniające 5000
pracowników.
› Do Roku 3. w organizacji było
175 użytkowników
oprogramowania IBM Planning
Analytics, w tym 87
użytkowników z uprawnieniami
„tylko do odczytu", 70 z
uprawnieniami „do odczytu i
zapisu" i 18 użytkowników
zaawansowanych (w tym
administratorów/twórców
modeli).

- Wdrożenie IBM
Planning Analytics
oparte w 100% o
infrastrukturę chmury
- 175 użytkowników IBM
Planning Analytics
(Rok 3)
- Użycie Planning
Analytics do
kluczowych zadań w
zakresie planowania i
analizy finansowej
(FP&A) oraz
planowania łańcucha
dostaw

› W Roku 1. organizacja
posiadała 30 oddziałów
sprzedaży, w Roku 3. liczba ta
wzrosła do 35. Każdy z
oddziałów funkcjonuje jako
niezależne centrum
generowania przychodów i kosztów, a więc wymaga indywidualnego
podejścia w zakresie tworzenia rocznego budżetu oraz comiesięcznych
prognoz i sprawozdawczości.

› Organizacja wdrożyła oprogramowanie IBM Planning Analytics Cloud, i
korzysta zarówno z IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, jak i IBM
Planning Analytics Workspace.
› Przed wdrożeniem IBM Planning Analytics, firma stosowała metody
planowania oparte o arkusze kalkulacyjne, służące do opracowania
indywidualnych przepływów pracy, w tym FP&A (planowanie i analiza
finansowa) oraz do planowania łańcucha dostaw. W miarę rozwijania się
organizacji, powtarzanie procesów planowania w obrębie firmy stało się
czasochłonne i kosztowne, co ostatecznie skłoniło ją do zaangażowania
IBM.
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Kluczowe wnioski
ROI
133%
Wartość
bieżąca
korzyści
3 047 611 USD

NPV
1 737 874 USD

Zwrot
14 miesięcy

Korzyści w liczbach. Poniższe dane liczbowe dotyczą korzyści w postaci
wartości bieżącej (PV) skorygowanej o ryzyko, i są reprezentatywne dla
wszystkich ankietowanych firm:
› 63% redukcja czasu niezbędnego do opracowania corocznego
cyklu budżetowego. Centralizacja procesu planowania na poziomie
przedsiębiorstwa umożliwiła firmom zlikwidowanie murów
odgradzających zasadniczo odmienne oddziały i linie działalności, oraz
zapewnienie wkładu przez każdy z nich do szerzej pojmowanego planu
budżetowego. W ten sposób oprogramowanie IBM Planning Analytics
przyczyniło się do wypromowania współpracy i komunikacji, stworzyło
jedno funkcjonujące w czasie rzeczywistym źródło informacji, oraz
uprościło uciążliwe procedury administracyjne, takie jak zbieranie i
konsolidowanie danych. Wartość bieżąca oszczędności na kosztach
uzyskanych na przestrzeni trzech lat wynosi 1,2 mln USD.
› Szybsze o 80% przetwarzanie danych planowania. Dzięki
wykorzystaniu potężnego narzędzia obliczeniowego, jakim jest IBM
TM1, organizacje skróciły średni czas odświeżania systemu planowania
z 45 minut w przypadku starych systemów planowania do poniżej 10
minut przy użyciu IBM TM1. Mając setki raportów do odświeżenia w
cyklach sprawozdawczych na koniec miesiąca, firmy szybko
zaobserwowały znaczną oszczędność czasu dzięki szybszemu
przetwarzaniu danych przez system. W ciągu trzech lat ułatwienia te
przyniosły oszczędności o wartości bieżącej 1 mln USD.
› Liczba roboczogodzin wymagana na wykonanie cyklu
prognozowania uległa zmniejszeniu o 70%. Dzięki możliwości użycia
szablonów i wcześniej opracowanych modułów do wprowadzenia
danych historycznych przed obliczeniem mierników prognostycznych dla
przyszłych okresów, planiści poświęcali mniej czasu na ręczne zbieranie
i wprowadzanie danych, a więcej na przeglądanie i analizowanie
wyników. Wartość bieżąca osiągniętych na przestrzeni trzech lat
oszczędności z tytułu ograniczenia kosztów pracy wynosi 195 tys. USD.
› Obniżenie kosztów z tytułu wycofania starszych metod planowania
i zastąpienia ich nowymi. Oprogramowanie IBM Planning Analytics
zastąpiło używane wcześniej rozwiązania z zakresu planowania,
oferując prostą metodę wprowadzania danych IT i tworząc w ten sposób
scentralizowane repozytorium, z którego można korzystać w rozmaitych
przypadkach planowania, w rezultacie czego nastąpiła redukcja
związanych ze starymi systemami opłat za sprzęt, oprogramowanie,
wsparcie techniczne i profesjonalne usługi. Wartość bieżąca
osiągniętych na przestrzeni trzech lat oszczędności wynosi 689 tys.
USD.
Korzyści nieokreślone liczbowo. Ankietowane firmy wyniosły również
niżej wymienione korzyści, które nie zostały określone liczbowo dla celów
tego badania:
› Redukcja ryzyka błędów
› Lepsza higiena i spójność danych
› Ściślejsza współpraca.
Koszty. Ankietowane organizacje osiągnęły poniższą skorygowaną o
ryzyko wartość bieżącą (PV) kosztów:
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› Usługi w zakresie licencjonowania, wsparcia technicznego i
wdrożenia. Organizacje zaangażowały IBM Business Partners do
pomocy przy wdrożeniu, skonfigurowaniu i dostosowaniu programu IBM
Planning Analytics do swoich unikatowych potrzeb w zakresie
planowania. Opłaty licencyjne za oprogramowanie organizacje płaciły
IBM lub IBM Business Partner, w zależności od liczby i typu
użytkowników. Na przestrzeni trzech lat wartość bieżąca sumy tych
kosztów wyniosła prawie 841 tys. USD.
› Wewnętrzne koszty wdrożenia. W każdym przypadku, podczas
wdrażania oprogramowania IBM Planning Analytics specjalnie powołane
wewnętrzne zespoły, w skład których weszła zarówno kadra techniczna
jak i zarządzająca projektami, koordynowały prace z IBM i Business
Partners. Na przestrzeni trzech lat powiązane z wdrażaniem koszty
pracy osiągnęły wartość bieżącą 337 tys. USD.
› Szkolenie użytkowników Planning Analytics. W zależności od swojej
roli, użytkownicy końcowi poświęcili kilka godzin do kliku tygodni na
szkolenie w zakresie użytkowania oprogramowania IBM Planning
Analytics. Na przestrzeni trzech lat koszty związane ze szkoleniem
osiągnęły wartość bieżącą 132 tys. USD.
W oparciu o przeprowadzone przez Forrester wywiady z czterema
klientami oraz wykonane na ich podstawie analizy wykazano, że w ciągu
trzech lat firma reprezentatywna dla tych organizacji odniosła korzyści w
wysokości 3 047 611 USD przy sumie kosztów 1 309 737 USD, osiągając
wartość bieżącą netto (NPV) 1 737 874 USD i ROI na poziomie 133%.

Korzyści (Three-Year)
(w ujęciu trzyletnim)
Benefits

Podsumowanie
wyników finansowych
Financial Summary

1,2
$1.2M
mln
Wartość
bieżąca
korzyści
łącznie,
3,0 mln
USD
Total
benefits
Wartość
PV, $3.0M
bieżąca
Total
kosztów
costs
PV,
łącznie,
$1.3M
1,3
mln
USD

Okres
zwrotu z
Payback
inwestycji
period:
miesięcy
14 months

Initial
Początkowo

Year11
Rok

Year22
Rok

Year33
Rok
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1,0 mln
USD
$1.0M

689,4
tys.
USD
$689.4K
195,3
tys.
USD
$195.3K

savings
Streamlined Cost
Streamlined Uproszczony
Streamlined Uproszczony
Uproszczony
Oszczędności
from
forecasting
reporting
retired
budgeting
proces
proces
proces
wynikłe
z
legacy
process
process prognozowania
process
sprawozbudżetowania
wycofania
planning
dawczy
starszych
solutions
metod
planowania

Struktura i metodologia TEI
Na podstawie informacji z wywiadów firma Forrester stworzyła platformę
Total Economic Impact™ (TEI) dla organizacji rozważających wdrożenie
rozwiązań IBM Planning Analytics.
Celem tego modelu jest ustalenie kosztów, korzyści, elastyczności i
czynników ryzyka wpływających na decyzje inwestycyjne. Firma Forrester
zastosowała wieloetapową metodę oceny wpływu, który IBM Planning
Analytics może wywrzeć na organizację:

Metodologia TEI
pomaga firmom
wykazać, uzasadnić i
uświadomić sobie
rzeczywistą wartość
inicjatyw
informatycznych
zarówno dla wyższej
kadry kierowniczej, jak
i innych kluczowych
interesariuszy
biznesowych.
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ANALIZA DUE DILIGENCE
Przeprowadzono wywiady z interesariuszami IBM oraz analitykami
Forrester, aby zebrać dane dotyczące oprogramowania IBM Planning
Analytics.
WYWIADY Z KLIENTAMI
W celu uzyskania danych dotyczących kosztów, korzyści i ryzyka
przeprowadzono wywiady z czterema organizacjami korzystającymi z IBM
Planning Analytics.
ORGANIZACJA ZŁOŻONA
Na podstawie charakterystyk firm, z którymi przeprowadzono wywiady,
opracowano model organizacji złożonej.
RAMY MODELU FINANSOWEGO
Skonstruowano model finansowy reprezentatywny dla ankietowanych
firm, wykorzystując metodologię TEI i uwzględniając ryzyko określone na
podstawie problemów i obaw ankietowanych organizacji.
OPIS PRZYPADKU
W modelowaniu wpływu IBM Planning Analytics wykorzystano cztery
podstawowe elementy TEI: korzyści, koszty, elastyczność i ryzyko. Biorąc
pod uwagę rosnącą kompleksowość w zakresie analiz ROI związanych z
inwestycjami w technologie informatyczne, metodologia TEI firmy
Forrester zapewnia pełny obraz wpływu ekonomicznego decyzji
dotyczącej zakupu. Dodatkowe informacje na temat metodologii TEI
podano w Załączniku A.

UJAWNIENIA
Czytelnicy powinni pamiętać o następujących kwestiach:
Niniejsze badanie zostało zlecone przez IBM i wykonane przez Forrester
Consulting; nie należy go traktować jako analizy konkurencyjności.
Firma Forrester nie czyni żadnych założeń dotyczących potencjalnego ROI,
który uzyskają inne organizacje. Firma Forrester zdecydowanie zaleca, aby do
ustalania adekwatności inwestycji w oprogramowanie IBM Planning Analytics
czytelnicy stosowali własną szacunkową ocenę korzystając z określonych w
raporcie ram.
IBM zrecenzowała tekst i przekazała opinię zwrotną firmie Forrester; jednakże
firma Forrester zachowuje kontrolę redakcyjną nad badaniem i jego ustaleniami
i nie akceptuje w nim zmian sprzecznych z ustaleniami firmy Forrester lub
umniejszających znaczenie badania.
IBM przekazało nazwy klientów dla celów przeprowadzenia wywiadów, ale nie
brało udziału w wywiadach.
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Doświadczenia klientów w zakresie IBM
Planning Analytics
PRZED I PO INWESTYCJI W IBM PLANNING ANALYTICS

Wywiady z organizacjami
Dla celów tego badania Forrester przeprowadził cztery wywiady z
klientami korzystającymi z IBM Planning Analytics. Dane dotyczące
ankietowanych klientów obejmują:
BRANŻA

WIELKOŚĆ

WDROŻENIE PLANNING OSOBA UDZIELAJĄCA
ANALYTICS
WYWIADU

Handel detaliczny

Przychód: >10 mld USD
Liczba FTE: 100 tys. do
200 tys.

IBM Planning Analytics
Local (na terenie firmy)

Dyrektor FP&A

Usługi finansowe

Przychód: 500 mln USD do
1 mld USD
Liczba FTE: 1 tys. do 5 tys.

IBM Planning Analytics
Cloud

Analityka biznesowa i
księgowość

Branża hotelarska

Przychód: 100 mln USD do
500 mln USD
Liczba FTE: 1 tys. do 5 tys.

IBM Planning Analytics
Local (na terenie firmy)

Dyrektor ds. systemów
wspomagających
zarządzanie

Infrastruktura

Przychód: 100 mln USD do
500 mln USD
Liczba FTE: 1 tys. do 5 tys.

IBM Planning Analytics
Cloud

Kontroler finansowy

Kluczowe wyzwania
Wszystkie ankietowane organizacje wykonywały trzy podstawowe typy
powtarzających się działań w zakresie planowania: tworzenie budżetu,
prognozowanie i sprawozdawczość. Działania te były wykonywane w
trybie comiesięcznym lub rocznym podczas zwykłych cykli planowania,
takich jak planowanie finansowe. Przed wdrożeniem IBM Planning
Analytics śledzenie i ręczne wykonywanie tych działań przy użyciu
arkuszy kalkulacyjnych stwarzało niżej opisane wyzwania:
› Odizolowane przepływy pracy w procesie planowania.
Organizacje, a zwłaszcza duże przedsiębiorstwa, często stosują kilka
różnych rozwiązań w zakresie planowania w zależności od typu działu,
funkcji lub cyklu planowania. Jednakże w ostatecznym rozrachunku
wyniki tych indywidualnych działań w zakresie planowania należy
skonsolidować w obrębie jednej hierarchii organizacyjnej. Może to
stanowić nie lada problem, jeżeli dwa różne rozwiązania przedstawiają
te same dane w inny sposób, lub rozwiązania te są skonfigurowane
tak, że dane te przedstawiane są w innych aspektach, np. księgi
głównej i produktu. W większych organizacjach, gdzie cykl planowania
jest bardziej złożony, ujednolicenie danych pochodzących z dwóch lub
więcej systemów planowania często wymagało zastosowania ręcznych
metod przez specjalnie zaangażowanych do tego celu pracowników.
Jedna z organizacji wspomniała: „W dziale FP&A mieliśmy zespół
liczący dwanaście osób, których jedynym zadaniem było uzgadnianie
danych dotyczących planowania”.
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„Głównym powodem, dla
którego musieliśmy zmienić
nasz system planowania był
absolutny brak elastyczności
rozwiązań opartych na
arkuszach kalkulacyjnych,
powodujący, że każda
konieczność wprowadzenia
jakiejkolwiek zmiany
kosztowała nas milion
dolarów”.
Dyrektor FP&A

› Kosztowne i nieelastyczne starsze systemy planowania oparte na
arkuszach kalkulacyjnych. Odizolowane przepływy pracy w procesie
planowania wiązały się również z koniecznością uiszczania opłat za
dodatkowe licencje, sprzęt oraz wsparcie techniczne dla każdego
systemu. Ponadto różne rozwiązania w zakresie planowania wymagały
dodatkowego wkładu pracy w ich zintegrowanie, aby mogły się one
skutecznie ze sobą komunikować, przy czym jakiekolwiek zmiany
wymagały wykonania dodatkowych prac w zakresie integracji i
dostosowania, czego skutkiem były ogromne opłaty za profesjonalne
usługi integratorów systemu lub innych specjalistów z zewnątrz. Tak
jak stwierdziła jedna z organizacji: „Głównym powodem, dla którego
musieliśmy zmienić nasz system planowania był absolutny brak jego
elastyczności, powodujący, że każda konieczność wprowadzenia
jakiejkolwiek zmiany kosztowała nas milion dolarów”.
› Czasochłonne i pracochłonne metody planowania. W przypadku
starszych, opartych na arkuszach kalkulacyjnych rozwiązań
organizacje musiały ręcznie wprowadzać, odświeżać i ściągnąć dane
podczas cyklu planowania dla celów sporządzanej pod koniec
miesiąca sprawozdawczości lub prognozowania. Odświeżanie danych,
na przykład, mogło zająć nawet godzinę, w zależności od złożoności i
ilości ściąganych danych, co z kolei pozostawiało mniej czasu na ich
przegląd i analizę. Prognozowanie również wymagało ręcznego
wprowadzenia danych z poprzednich okresów, zanim możliwe było
przygotowanie jakiejkolwiek prognozy. Te ręcznie wykonywane
procesy należało powtarzać w każdym cyklu planowania i przepływu
pracy, tracąc cenne godziny, które można byłoby poświęcić na inne
czynności zapewniające wartość dodaną.

„Nasz comiesięczny proces
rozliczania pochłaniał zbyt
wiele czasu, ponieważ starsza
platforma nie była w stanie
wykonywać obliczeń szybciej”.
Kontroler finansowy

Kluczowe rezultaty
Na podstawie wywiadów określono najważniejsze skutki zainwestowania
w oprogramowanie IBM Planning Analytics:
› Ujednolicony proces planowania. Im większa i bardziej złożona jest
organizacja, tym wyższe prawdopodobieństwo odizolowania
poszczególnych działów, funkcji i centrów kosztów, co w rezultacie
skutkuje wielością różnych systemów planowania i sprawozdawczości,
procesów i metod raportowania. Posiadając centralny system
planowania organizacje mogą zapewnić, że odmienne przepływy pracy
w procesie planowania zostaną skonsolidowanie w obrębie jednej
hierarchii organizacyjnej, eliminując w ten sposób problemy wynikające
z niejednolitości danych. Jednocześnie pracownicy z różnych działów
w obrębie organizacji mogą skuteczniej współpracować ze sobą,
pobierając dane z jednego i tego samego źródła, co zapewnia
ograniczenie ryzyka błędów oraz szybsze opracowanie cyklu
planowania.
› Uproszczone środowisko planowania. Zamiast korzystać z kilku
rozwiązań z zakresu planowania w celu ujednolicenia różnych arkuszy
kalkulacyjnych, organizacje mogą oprzeć się na oprogramowaniu IBM
Planning Analytics, które można zastosować dla wielu rozmaitych
przypadków planowania. Wyeliminowało to nieustanną potrzebę
korzystania z usług zewnętrznych w zakresie integracji,
dostosowywania oraz napraw i zapewniło, że zmiany wprowadzone do
jednego przepływu pracy w procesie planowania zostaną
bezproblemowo wdrożone w całym ekosystemie planowania.
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„Ogromną korzyścią jest dla
nas możliwość posiadania
jednego źródła danych lub
scentralizowanego systemu,
do którego ma dostęp wielu
użytkowników, dzięki czemu
mogą oni efektywnie
współpracować ze sobą
podczas opracowywania
prognoz lub budżetu oraz mieć
możliwość natychmiastowego
wglądu we wszelkie zmiany i
wyniki końcowe”.
Analityka biznesowa
i księgowość

› Skalowalność. Organizacje stwierdziły, że oprogramowanie IBM
Planning Analytics można z łatwością dostosować do wymagań
rozwijającej się firmy bez konieczności zatrudniania nowych zasobów
lub wykorzystywania zbyt wielu własnych. W środowisku centralnie
zarządzanego planowania, organizacje mogą dodawać lub usuwać
centra kosztów, oddziały i biura korzystając z gotowych szablonów lub
modułów, co znacząco redukuje czas potrzebny na utworzenie tych
dodatkowych zasobów od podstaw i zintegrowanie ich w obrębie
różnych przepływów pracy w procesie planowania. Jedna z organizacji
ujęła to w następujący sposób: „Planning Analytics zapewnia ogromne
możliwości jeśli chodzi o skalowalność i rozwój, ponieważ dodanie
nowej właściwości jest teraz niezwykle proste. Prawdę mówiąc,
niewiele mam teraz do roboty. Mam do dyspozycji gotowe szablony,
gotowe działy, gotowe konta i gotowe raporty, jedyne co mi pozostaje
do zrobienia to utworzenie w systemie nowej firmy”.
› Automatyzacja planowania. Organizacje, z którymi przeprowadzono
wywiady poświęcały większość czasu podczas cykli planowania na
ręczne zbieranie, kompilowanie i sprawdzanie danych, zamiast na ich
analizowanie i wyciąganie wniosków w celu wytworzenia wartości
dodanej. IBM Planning Analytics pomógł tym firmom w
zautomatyzowaniu procesu zbierania danych, zapewniając ich
powtarzalność i skalowalność oraz umożliwiając dokonywanie
głębszych, stanowiących wartość dodaną analiz typu „co by było,
gdyby” lub tworzenie scenariuszy segmentacji.
› Uproszczenie procesu analizy. Korzystając z silnika obliczeniowego
TM1 Planning Analytics, organizacje mogły wykonać dowolną liczbę
obliczeń opartych na analizie „co by było, gdyby” i różnych
scenariuszach, aby wykazać wpływ stopniowych zmian w sile
napędzającej biznes na ostateczne wyniki. Niektóre organizacje użyły
tych wyników w celu utworzenia dodatkowych raportów i tablic
wskaźników do wglądu dla wyższego kierownictwa i zarządu, wnosząc
w ten sposób swój wkład w podejmowane na najwyższym szczeblu
decyzje i wyznaczenie strategii firmy.
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„Oprogramowanie Planning
Analytics zapewnia ogromne
możliwości jeśli chodzi o
skalowalność i rozwój,
ponieważ dodanie nowej
właściwości jest teraz
niezwykle proste. Prawdę
mówiąc, niewiele mam teraz
do roboty. Mam do dyspozycji
gotowe szablony, gotowe
działy, gotowe konta i gotowe
raporty, jedyne co mi
pozostaje do zrobienia to
utworzenie w systemie nowej
firmy”.
Dyrektor ds. systemów
wspomagających zarządzanie

Analiza korzyści
LICZBOWE PRZEDSTAWIENIE KORZYŚCI W ODNIESIENIU DO
ORGANIZACJI ZŁOŻONEJ

Korzyści ogółem
REF.

KORZYŚĆ

ROK 1

ROK 2

ROK 3

OGÓŁEM

WARTOŚĆ
BIEŻĄCA

Atr

Uproszczony proces
tworzenia budżetu

368 874 USD

507 202 USD

537 941 USD

1 414 017 USD

1 158 678 USD

Btr

Uproszczony proces
sprawozdawczy

279 936 USD

461 894 USD

489 888 USD

1 231 718 USD

1 004 278 USD

Ctr

Uproszczony proces
prognozowania

54 432 USD

89 802 USD

95 256 USD

239 490 USD

195 267 USD

Dtr

Obniżenie kosztów z
tytułu wycofania
starszych metod
planowania

212 500 USD

314 500 USD

314 500 USD

841 500 USD

689 388 USD

Korzyści ogółem
(skorygowane o
ryzyko)

915 742 USD

1 373 398 USD

1 437 585 USD

3 726 725 USD

3 047 611 USD

Uproszczony proces tworzenia budżetu
Powszechnym problemem w organizacjach jest czasochłonność
przygotowania rocznego cyklu budżetowego. W niektórych firmach proces
ten, od chwili jego rozpoczęcia do chwili zakończenia, może zająć nawet
sześć miesięcy, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na opracowanie
szablonów budżetowych, wprowadzenie danych historycznych i
prognozowanych, kompilację i połączenie zestawów danych oraz przegląd
i sfinalizowanie skonsolidowanego planu. Opracowanie rocznego budżetu
wymaga wkładu ze strony wielu funkcji, oddziałów i linii biznesowych, z
których każda może korzystać z innych szablonów, a nawet różnych
systemów planowania lub oprogramowania. W rezultacie proces tworzenia
budżetu jest niespójny, raczej iteracyjny niż kumulatywny, i wymaga
znacznego nakładu pracy w celu wprowadzenia korekty i dokonania
przeglądu. Jedna z organizacji wspomniała: „W niektórych przypadkach
ludzie musieli wprowadzać te same dane na cztery różne sposoby ze
względu na dynamikę pomiędzy księgą główną a światem widzianym z
perspektywy kategorii. Ale to jeszcze nie wszystko, przez kolejne tygodnie
pracownicy przychodzili i ręcznie ujednolicali wszystkie dane”.
IBM Planning Analytics zapewnia rozwiązanie tych problemów, ponieważ
funkcjonuje jako scentralizowany system planowania, który można
zintegrować w różnych punktach końcowych i przepływach pracy
procesu planowania w obrębie organizacji. Użytkownicy końcowi mogą
przygotować swoje dane mając pewność, że korzystają z najnowszych
historycznych i prognostycznych danych, zgodnych i używanych w
obrębie całej organizacji zarówno przez kierownictwo najwyższego
szczebla, jak i poszczególnych menedżerów. Korzystanie z jednego
źródła danych w obrębie całej organizacji zapewnia lepszą komunikację i
współpracę podczas procesu tworzenia budżetu oraz redukcję
częstotliwości i prawdopodobieństwa błędów, jak również ogranicza
konieczność przeprowadzania wielu iteracyjnych cykli przeglądu.
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W tabeli powyżej przedstawiono
korzyści ogółem w obrębie niżej
wymienionych obszarów, jak również
wartości bieżące (PV) po
zdyskontowaniu o 10%. Na przestrzeni
trzech lat organizacja złożona może
oczekiwać skorygowanych o ryzyko
ogólnych korzyści o wartości bieżącej
ponad 3 mln USD.

1,2 mln USD

38%

Wartość bieżąca
korzyści,
trzyletnia

Uproszczony proces
tworzenia budżetu:
38% ogólnych korzyści

Oszczędność czasu dla utworzonej przez Forrester organizacji złożonej
oparta jest na następujących założeniach:
› W procesie tworzenia rocznego budżetu organizacja stosuje podejście
„z dołu do góry”, przy czym każdy oddział sprzedaży detalicznej wnosi
swój wkład w opracowywanie planu generalnego.
› Liczba oddziałów sprzedaży zwiększa się organicznie, od 30 w Roku
1., do 33 w Roku 2. i 35 w Roku 3.
› W Roku 1. oprogramowanie IBM Planning Analytics zostaje wdrożone
do realizacji podstawowego procesu planowania finansowego,
wykonywanego w ramach opracowywania rocznego budżetu, w który
zaangażowane są cztery pełne etaty (FTE) w każdym oddziale
organizacji.
› W Roku 2. oprogramowanie IBM Planning Analytics zostaje wdrożone
do procesu planowania operacyjnego, realizowanego na poziomie
produktów, w ramach opracowywania rocznego budżetu, w który
zaangażowane są dwa dodatkowe pełne etaty (FTE) w każdym
oddziale organizacji.
› Przy pełnym obciążeniu stawka godzinowa na jeden pełny etat (FTE)
planowania wynosi 60 USD.
Dodatkowo, na stopień wyniesionych przez organizację korzyści z
wdrożenia programu IBM Planning Analytics mogą wpływać następujące
czynniki:

„Dysponujemy teraz łatwym w
użyciu rozwiązaniem, które
zapewnia konsolidację wielu
elementów, w tym ryzyka i
nowych możliwości. Z
łatwością możemy
przemieszczać dane w celu
uzyskania wielostronnej
perspektywy, której oczekuje
kierownictwo podczas
tworzenia cyklu budżetowego,
i nie tylko”.
Dyrektor FP&A

› Na kompleksowość procesu opracowywania rocznego budżetu
wywiera wpływ charakterystyka branży i organizacji. Na przykład, w
mniejszych firmach przepływy pracy i procesy planowania są w
mniejszym stopniu odizolowane niż ma to miejsce w większych
firmach.
› Podejście do opracowywania budżetu może wpływać na narzut
wymagany do zrealizowania rocznego cyklu budżetowego. Na
przykład, metoda „od góry do dołu” będzie wymagać mniejszego
wkładu niż podejście „od dołu do góry”.
› Na efektywność procesu opracowywania rocznego budżetu i w efekcie
końcowym, na stopień usprawnienia, który osiągnięto dzięki wdrożeniu
IBM Planning Analytics, wywiera wpływ starsze środowisko, używane
przed wdrożeniem oprogramowania IBM Planning Analytics.
Aby uwzględnić powyższe czynniki ryzyka, Forrester skorygował w dół o
10% trzyletnią, uwzględniającą ryzyko wartość bieżącą (PV) wynoszącą
1 158 678 USD.
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Ryzyko skutków to ryzyko, że
inwestycja nie zaspokoi potrzeb
biznesowych lub technologicznych
organizacji, czego wynikiem będą
mniejsze ogólne korzyści. Im większa
niepewność, tym szerszy potencjalny
zakres skutków dla szacowanych
korzyści.

Uproszczony proces tworzenia budżetu: tabela obliczeniowa
REF.

MIERNIK

A1

ROK 1

ROK 2

ROK 3

Liczba oddziałów

30

33

35

A2

Liczba godzin spędzona na opracowaniu
rocznego cyklu budżetowego, na jeden pełny
etat (FTE) planowania

90

90

90

A3

Liczba pełnych etatów (FTE) planowania
zaangażowanych w opracowanie rocznego
cyklu budżetowego, na oddział

4

5

5

A4

Czas wymagany na opracowanie rocznego
cyklu budżetowego przy użyciu starszego
środowiska planowania, w godz.

10 800

14 850

15 750

A5

Procentowa redukcja czasu wymaganego na
opracowanie rocznego cyklu budżetowego przy
użyciu IBM Planning Analytics

63,25%

63,25%

63,25%

A6

Oszczędność czasu w następstwie użycia IBM
Planning Analytics przy opracowaniu rocznego
cyklu budżetowego, w godz.

6831,0

9392,6

9961,9

A7

Przy pełnym obciążeniu stawka godzinowa na
jeden pełny etat (FTE) planowania

60 USD

60 USD

60 USD

At

Uproszczony proces tworzenia budżetu

A6*A7

409 860 USD

563 558 USD

597 713 USD

Skorygowane o ryzyko

↓10%
368 874 USD

507 202 USD

537 941 USD

Atr

Uproszczony proces tworzenia budżetu
(skorygowane o ryzyko)

OBL.

A1*A2*A
3

A4*A5

Uproszczony proces sprawozdawczy
W przypadku comiesięcznej sprawozdawczości, ankietowane
organizacje napotykały podobne problemy do tych, którym musiały
stawiać czoła podczas rocznych cykli budżetowych, a więc brak
efektywności związanej z izolacją organizacyjną, brak współpracy i liczne
źródła danych. Ponadto z powodu liczby uruchamianych raportów oraz
zamykanych podczas comiesięcznej sprawozdawczości kont, kolejne
wyzwanie stanowił czas przetwarzania za pośrednictwem starszych
systemów planowania. Podczas comiesięcznej sprawozdawczości
organizacje weryfikowały i zamykały setki ksiąg, co wymagało częstego
odświeżania systemów. Ankietowane organizacje podkreślały, że w
okresie tym starsze systemy planowania ledwo radziły sobie z
przetwarzaniem ogromnych ilości danych, czego skutkiem było
spowolnienie odświeżania, z których każde trwało około 1 godziny.
Jedna z organizacji ujęła to w następujący sposób: „Wcześniej mieliśmy
uruchomiony automatyczny proces odświeżania, ale w okresie
comiesięcznej sprawozdawczości był on niewystarczający, ponieważ
ludzie wprowadzali swoje dane i chcieli widzieć natychmiastowe
rezultaty”.
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1,0 mln USD
Wartość bieżąca
korzyści,
trzyletnia
33%

Usprawniona
sprawozdawczość:
33% ogólnych korzyści

Korzystając z programu IBM Planning Analytics organizacje przekonały
się, że silnik IBM TM1 jest w stanie odświeżyć, wykonać obliczenia i
pobrać dane w ciągu ułamka czasu, którego wymagały na wykonanie
tych czynności starsze platformy planowania. Co więcej, prędkość ta
była taka sama w przypadku infrastruktury lokalnej, jak i chmurowej.
Jedna z organizacji stwierdziła: „Podczas odświeżania TM1 aktualizuje
cały portfel, a więc nie ma potrzeby indywidualnego uruchamiania
odświeżania. W przypadku wprowadzenia nowych danych ludzie wiedzą,
że dane te będą dostępne w systemie najpóźniej w ciągu 15 minut”.
Ankietowane organizacje skróciły czas niezbędny na odświeżenie
średnio z 45 minut do 9 minut. Wpływ tego faktu na utworzoną przez
Forrester organizację złożoną oparty jest na następujących założeniach:
› Liczba oddziałów sprzedaży zwiększała się co roku organicznie, od 30
w Roku 1., do 33 w Roku 2. i 35 w Roku 3.
› W Roku 1. oprogramowanie IBM Planning Analytics zostaje wdrożone
do realizacji podstawowego procesu planowania finansowego,
wykonywanego w ramach opracowywania comiesięcznej
sprawozdawczości, w który zaangażowane są dwa pełne etaty (FTE)
w każdym oddziale organizacji.
› W Roku 2. oprogramowanie IBM Planning Analytics zostaje wdrożone
do procesu planowania operacyjnego, realizowanego na poziomie
produktów, w ramach opracowywania comiesięcznej
sprawozdawczości, w który zaangażowany jest jeden dodatkowy pełen
etat (FTE) w każdym oddziale organizacji.

„Podczas odświeżania Planning
Analytics aktualizuje cały
portfel, a więc nie ma potrzeby
indywidualnego uruchamiania
odświeżania. W przypadku
wprowadzenia nowych danych
ludzie wiedzą, że dane te
będą dostępne w systemie
maksymalnie w ciągu 15
minut”.
Dyrektor ds. systemów
wspomagających zarządzanie,
branża turystyczna

› Organizacje wprowadzają dane w ramach comiesięcznej
sprawozdawczości w ciągu trzydniowego okresu, podczas którego
odświeżane są średnio cztery raporty dziennie.
› Przy pełnym obciążeniu stawka godzinowa na jeden pełny etat (FTE)
planowania wynosi 60 USD.
Oszczędności czasu uzyskane w przypadku uproszczenia
sprawozdawczości dzięki zastosowaniu oprogramowania IBM Planning
Analytics będą różne w zależności od następujących czynników:
› Na efektywność procesu opracowywania comiesięcznej
sprawozdawczości i w efekcie końcowym, na stopień usprawnienia,
który osiągnięto dzięki wdrożeniu IBM Planning Analytics, wywiera
wpływ starsze środowisko, stosowane przed wdrożeniem IBM
Planning Analytics.
› Harmonogram przepływu pracy sprawozdawczości określa liczbę
raportów odświeżanych w danym roku. Niektóre organizacje będą
opracowywać raporty w cyklu kwartalnym, inne w cyklu miesięcznym.
Aby uwzględnić to ryzyko, Forrester skorygował korzyść w dół o 10%
trzyletnią, uwzględniającą ryzyko wartość bieżącą (PV) wynoszącą 1,01
mln USD.
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„Planning Analytics skraca czas
oczekiwania i zapewnia kilka
dodatkowych dni na
przeprowadzenie analizy
rezultatów, trendów i wyników
naszej działalności”.
Kontroler finansowy,
infrastruktura

Uproszczony proces sprawozdawczy: tabela obliczeniowa
REF.

MIERNIK

B1

Liczba oddziałów

B2

Liczba odświeżeń raportu podczas
comiesięcznej sprawozdawczości, na
jeden pełny etat (FTE) planowania

B3

Liczba pełnych etatów (FTE) planowania
zaangażowanych w comiesięczną
sprawozdawczość, na oddział

B4

Liczba odświeżanych raportów ogółem
podczas cyklu comiesięcznej
sprawozdawczości

B5

ROK 1

ROK 2

ROK 3

30

33

35

144

144

144

2

3

3

8640

14 256

15 120

Czas wymagany na odświeżenie jednego
raportu w przypadku starszego środowiska
planowania, w godz.

0,75

0,75

0,75

B6

Czas wymagany na odświeżenie jednego
raportu w przypadku IBM Planning
Analytics, w godz.

0,15

0,15

0,15

B7

Przy pełnym obciążeniu stawka godzinowa
na jeden pełny etat (FTE) planowania

60 USD

60 USD

60 USD

Bt

Uproszczony proces sprawozdawczy

B4*(B5-B6)*B7

311 040 USD

513 216 USD

544 320 USD

Skorygowane o ryzyko

↓10%
279 936 USD

461 894 USD

489 888 USD

Btr

OBL.

4 odświeżenia
dziennie * 3 dni
comiesięcznej
sprawozdawczośc
i * 12 miesięcy

B1*B2*B3

Uproszczony proces sprawozdawczy
(skorygowane o ryzyko)

Uproszczony proces prognozowania
Podobnie jak w przypadku przepływu pracy w procesie
sprawozdawczości, przepływy pracy w procesie prognozowania również
mają miejsce kilka razy w roku, co umożliwia dokonywanie częstych
korekt w odpowiedzi na istotne zdarzenia wpływające na rachunek
zysków i strat (P&L) lub zmieniającą się sytuację rynkową. W procesie
prognozowania, zanim opracowana zostanie prognoza przyszłych
wyników, najpierw należy wprowadzić do systemu planowania dane
historyczne. W starszych, opartych na arkuszach kalkulacyjnych
systemach planowania proces ten zazwyczaj obejmował ręczne
wprowadzanie danych i ich reorganizację, co wymagało długich godzin
pracy na przygotowanie szablonu prognostycznego.
Organizacje podkreśliły, że oprogramowanie IBM Planning Analytics
umożliwia prawie natychmiastowe wprowadzenie danych. Zamiast ręcznego
tworzenia i aktualizowania szablonów prognozowania dla poszczególnych
centrów kosztów i przychodów, organizacje mogą użyć oprogramowania
IBM Planning Analytics w celu automatycznego wprowadzenia danych i
przygotowania gotowych szablonów prognostycznych zawierających
najnowsze dane historyczne, redukując o 70% liczbę godzin wymaganych
na przygotowanie comiesięcznych prognoz. Jedna z organizacji ujęła to w
następujący sposób: „Korzystając z Planning Analytics jestem w stanie
szybko przygotować nasz system dla wszystkich naszych właściwości. Nie
muszę się już martwić i przygotowywać szablonów dla poszczególnych
właściwości, co zajęłoby mnóstwo czasu”.
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195 267 USD
6%

Wartość bieżąca
korzyści,
trzyletnia

Usprawnione
prognozowanie:
6% ogólnych korzyści

Obniżenie kosztów dla organizacji złożonej oparte jest na następujących
założeniach:
› Liczba oddziałów sprzedaży zwiększała się co roku organicznie, od 30
w Roku 1., do 33 w Roku 2. i 35 w Roku 3.
› W Roku 1. oprogramowanie IBM Planning Analytics zostaje wdrożone
do realizacji podstawowego procesu planowania finansowego,
wykonywanego w ramach opracowywania comiesięcznej prognozy, w
który zaangażowane są dwa pełne etaty (FTE) w każdym oddziale
organizacji.
› W Roku 2. oprogramowanie IBM Planning Analytics zostaje wdrożone
do procesu planowania operacyjnego, realizowanego na poziomie
produktów, w ramach opracowywania comiesięcznej prognozy, w który
zaangażowany jest jeden dodatkowy pełen etat (FTE) w każdym
oddziale organizacji.
› Przy pełnym obciążeniu stawka godzinowa na jeden pełny etat (FTE)
planowania wynosi 60 USD.
Oszczędności czasu uzyskane w przypadku uproszczenia procesu
prognozowania dzięki zastosowaniu oprogramowania IBM Planning
Analytics będą różne w zależności od następujących czynników:
› Na efektywność procesu opracowywania comiesięcznej prognozy i w
efekcie końcowym, na stopień usprawnienia, który osiągnięto dzięki
wdrożeniu IBM Planning Analytics, wywiera wpływ starsze środowisko,
stosowane przed wdrożeniem IBM Planning Analytics.
› Harmonogram przepływu pracy sprawozdawczości określa liczbę
raportów uruchamianych w danym roku. Niektóre organizacje będą
opracowywać prognozy w cyklu kwartalnym, inne w cyklu
miesięcznym.
Aby uwzględnić powyższe czynniki ryzyka, Forrester skorygował korzyść
w dół o 10% trzyletnią, uwzględniającą ryzyko wartość bieżącą (PV)
wynoszącą 195 268 USD.
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„Korzystając z Planning
Analytics jestem w stanie
szybko przygotować nasz
system dla wszystkich
naszych właściwości. Nie
muszę się już martwić i
przygotowywać szablonów dla
poszczególnych właściwości,
co zajęłoby mnóstwo czasu”.
Dyrektor ds. systemów
wspomagających zarządzanie

Uproszczony proces prognozowania: tabela obliczeniowa
REF.

MIERNIK

C1

Liczba oddziałów

C2

Liczba godzin spędzona na przygotowaniu
comiesięcznej prognozy, na jeden pełny
etat (FTE) planowania

C3

Liczba pełnych etatów (FTE) planowania
zaangażowanych w comiesięczny proces
prognozowania, na oddział

C4

Czas wymagany na opracowanie
comiesięcznej prognozy przy użyciu
starszego środowiska planowania, w godz.

C5

Procentowa redukcja czasu wymaganego
na opracowanie comiesięcznej prognozy
w przypadku wprowadzania danych przy
użyciu IBM Planning Analytics

C6

Czas zaoszczędzony w przypadku
opracowania comiesięcznej prognozy przy
użyciu IBM Planning Analytics, w godz.

C7

Przy pełnym obciążeniu stawka
godzinowa na jeden pełny etat (FTE)
planowania

Ct

Uproszczony proces prognozowania

C6*C7

Skorygowane o ryzyko

↓10%

Ctr

OBL.

Średnio 2
godziny w
miesiącu * 12
miesięcy

C1*C2*C3

C4*C5

Uproszczony proces prognozowania
(skorygowane o ryzyko)

ROK 1

ROK 2

ROK 3

30

33

35

24

24

24

2

3

3

1440

2376

2520

70%

70%

70%

1008

1663

1764

60 USD

60 USD

60 USD

60 480 USD

99 780 USD

105 840 USD

54 432 USD

89 802 USD

95 256 USD

Obniżenie kosztów z tytułu wycofania starszych
metod planowania
Ankietowane organizacje przyznały, że starsze rozwiązania używane w
procesie planowania miały z natury charakter odizolowany, ponieważ
zostały opracowane dla jednego, konkretnego przypadku użycia lub
przepływu pracy w procesie planowania, i w rezultacie organizacje te
musiały wdrożyć wiele rozwiązań z zakresu planowania. W konsekwencji
firmy te musiały ręcznie ujednolicać dane we wszystkich rozwiązaniach,
czego wynikiem były omówione wcześniej niewydolności, jak również
korzystać ze specjalistycznych usług w celu uzyskania wsparcia w
zakresie integracji lub zarządzania zmianami. Wraz z upływem czasu
licencjonowanie, sprzęt, usługi profesjonalne i wsparcie techniczne dla
tych rozwiązań stały się przytłaczającym problemem, a całkowity koszt
posiadania często sięgał milionowych kwot.
Ponieważ oprogramowanie IBM Planning Analytics jest kompatybilne
zarówno w infrastrukturze lokalnej jak i chmurowej oraz można je
stosować dla każdego przypadku, firmy mogą stopniowo je wdrażać w
obrębie całej organizacji zastępując nim starsze metody planowania.
Postępując w ten sposób, jedna z organizacji zaoszczędziła na kosztach
dziesiątki milionów dolarów. Organizacja ta stwierdziła: „Na przestrzeni
kilku lat oprogramowanie Planning Analytics umożliwiło nam wymianę
starszych aplikacji o wartości ponad 26 mln USD”.
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23%
689 388 USD
Wartość bieżąca
korzyści,
trzyletnia

Wycofanie starszych
rozwiązań: 23%
ogólnych korzyści

Aby obliczyć dla organizacji złożonej oszczędności na kosztach wskutek
wycofania starszych systemów planowania, Forrester poczynił
następujące założenia:
› W Roku 1. organizacja zastąpiła podstawowe rozwiązanie używane do
planowania FP&A, z którym wiązały się koszty z tytułu licencji, sprzętu,
profesjonalnych usług i wsparcia technicznego w wysokości około 250
tys. USD rocznie, oprogramowaniem IBM Planning Analytics.
› W Roku 2. organizacja wymieniła na IBM Planning Analytics
rozwiązanie używane do planowania operacyjnego i łańcucha dostaw,
z którym wiązały się roczne koszty z tytułu licencji, sprzętu,
profesjonalnych usług i wsparcia technicznego w wysokości około 150
tys. USD. Obecnie organizacja używa jednego źródła do
wprowadzania danych, zintegrowanego z oprogramowaniem IBM
Planning Analytics, którego roczny koszt wynosi 30 tys. USD.
Oszczędności na kosztach osiągnięte przez inne organizacje dzięki
zastąpieniu starszych metod planowania oprogramowaniem IBM
Planning Analytics będą różnić się w zależności od całkowitego kosztu
posiadania związanego ze starszymi rozwiązaniami, jak również od
liczby i typu wdrożonych rozwiązań IBM Planning Analytics, które je
zastąpią. Podczas gdy organizacja złożona szacuje w bardzo ostrożny
sposób całkowity koszt posiadania związany ze starszymi systemami, na
podstawie zakresów podanych przez ankietowane organizacje Forrester
wnioskuje, że zakres tych kosztów różni się istotnie w zależności od
organizacji. Dlatego Forrester skorygował korzyść w dół o 15% trzyletnią,
uwzględniającą ryzyko wartość bieżącą (PV) wynoszącą 689 388 USD.

„Planning Analytics umożliwił
powiązanie procesów
planowania i prognozowania,
co wyeliminowało potrzebę
posiadania odrębnych
rozwiązań. Nasi użytkownicy
mogą natychmiast uzyskać
najnowsze i najlepsze treści
dla celów planowania".
Dyrektor FP&A

Obniżenie kosztów z tytułu wycofania starszych metod planowania: tabela obliczeniowa
REF.

MIERNIK

D1

Licencja, sprzęt, usługi specjalistyczne i
wsparcie techniczne dla starszych metod
planowania

D2

Koszt stopniowego wprowadzania danych do
Planning Analytics

Dt

Obniżenie kosztów z tytułu wycofania starszych
metod planowania

D1-D2

Skorygowanie o ryzyko

↓15%

Dtr

Obniżenie kosztów z tytułu wycofania starszych
metod planowania (skorygowane o ryzyko)

OBL.

ROK 1

ROK 2

ROK 3

250 000 USD

400 000 USD

400 000 USD

30 000 USD

30 000 USD

250 000 USD

370 000 USD

370 000 USD

212 500 USD

314 500 USD

314 500 USD

Korzyści nieokreślone liczbowo
Ankietowane firmy twierdziły, że oprogramowanie IBM Planning
Analytics przyniosło im korzyści, których często nie można przedstawić w
postaci liczbowej, ale niemniej, były one istotne. Organizacje te
odnotowały następujące korzyści:
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› Redukcja ryzyka błędów. Korzystając z oprogramowania IBM
Planning Analytics organizacje mogą zautomatyzować oparte na
arkuszach kalkulacyjnych ręczne procesy, minimalizując możliwość
popełnienia błędu ludzkiego. Ponadto, dzięki scentralizowaniu
procesów planowania, zamiast przetwarzania autonomicznych
oddzielnych komponentów, które są zarządzane i aktualizowane przez
indywidualne osoby i zespoły, a następnie poddawane konsolidacji,
prognozy i budżety mogą opierać się na jednym źródle informacji, co
zapewnia większą dokładność i wiarygodność danych.
› Lepsza higiena i spójność danych. Zbieranie danych do procesu
planowania jest czasochłonnym zadaniem, w które często
zaangażowanych jest wiele działów i interesariuszy. Bez udziału
specjalnie wyznaczonego kierownika projektu, który okresowo zbiera i
konsoliduje te dane, poszczególne działy rzadko dokonywałyby
aktualizacji dotyczącej planowania dokumentacji i arkuszy
kalkulacyjnych, chyba że byłoby to wymagane dla określonego
procesu planowania, takiego jak opracowanie budżetu lub prognozy.
Korzystając z oprogramowania IBM Planning Analytics działy
przeprowadzały aktualizację dokumentacji związanej z centralnym
planowaniem z większą częstotliwością ze względu na łatwość
używania platformy oraz możliwość dokonywania aktualizacji w czasie
rzeczywistym – co oznaczało, że użytkownicy, którzy korzystali z tej
dokumentacji w celu jej przeanalizowania mieli dostęp do aktualnych
danych.
› Ściślejsza współpraca. Korzystając ze starszych środowisk
planowania organizacje napotykały trudności w efektywnym
udostępnianiu danych różnym zespołom oraz obszarom działalności
biznesowej. Głównymi problemami były różnice w formacie arkuszy
kalkulacyjnych, brak istotnych danych, możliwość uzyskania dostępu
do dokumentacji przez niewłaściwe osoby oraz trudności w
kontrolowaniu kolejnych wersji. Organizacje przekonały się, że użycie
IBM Planning Analytics jako jedynej platformy, na której procesy
planowania są przechowywane i wykonywane, ułatwia przełamanie
izolacji i współpracę z innymi zespołami oraz osobami
zaangażowanymi w zintegrowany proces planowania.

Elastyczność
Wartość elastyczności dla każdego klienta jest inna, a miara jej wartości
różni się w zależności od organizacji. Istnieje wiele scenariuszy podjęcia
przez klienta decyzji o wdrożeniu IBM Planning Analytics, a następnie
wykorzystania tego rozwiązania dla celów dodatkowych zastosowań i
możliwości biznesowych:
› Analiza strategiczna. Początkowo ankietowane organizacje
korzystały z IBM Planning Analytics w celu realizowania rozmaitych
procesów planowania, ale szybko zorientowały się, że możliwość
łatwego pobierania i manipulowania danymi pochodzącymi z kostek
zestawów danych i hierarchii można wykorzystać do celów
wykraczających poza planowanie, na przykład do przeprowadzania
analiz o wartości dodanej, mogących wpływać na strategiczne decyzje
firmy. Przedsiębiorstwa kontynuują wdrażanie IBM Planning Analytics
w obrębie całej organizacji sądząc, że w pewnym momencie możliwe
będzie wykorzystanie platformy nie tylko jako narzędzia planowania,
ale również jako narzędzia analitycznego przez grupy takie jak
strategia produktu i strategia korporacyjna.
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„Dokładność stanowi dla nas
ogromną zaletę. Teraz
polegamy na procesach i
formułach, mając pełne
zaufanie, że wszystko się
zgadza”.
Analityka biznesowa
i księgowość

Elastyczność, zgodnie z definicją TEI,
stanowi inwestycję w dodatkową moc
lub możliwości, które można
przekształcić w korzyść biznesową dla
przyszłej dodatkowej inwestycji. Daje
to organizacji „prawo” lub możliwość
angażowania się w przyszłe inicjatywy,
ale nie narzuca obowiązku takiego
zaangażowania.

„Po przejściu na rozwiązanie
oparte na TM1 znacząco
zwiększyła się liczba
mierników finansowych.
Byliśmy w stanie analizować
znacznie większe zestawy
mierników zapasów i
produktów, odpowiadających
naszym przepływom pracy”.
Dyrektor FP&A

› Konfiguracja hybrydowa. Ponieważ program IBM Planning Analytics
funkcjonuje identycznie w infrastrukturze lokalnej jak i chmurowej,
organizacje mogą wdrażać IBM Planning Analytics w wielu
środowiskach planowania nie ryzykując braku interoperacyjności przy
przechodzeniu z jednego środowiska do drugiego. Ponadto pozwala to
organizacjom wykorzystać zalety obliczeń hybrydowych przy
jednoczesnym zachowaniu preferowanego modelu wdrażania.
Elastyczność, oceniana jako element konkretnego projektu, będzie
również określona ilościowo (bardziej szczegółowy opis zamieszczono w
Załączniku A).
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Analiza kosztów
LICZBOWE PRZEDSTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH KOSZTÓW
W ODNIESIENIU DO ORGANIZACJI ZŁOŻONEJ

Koszty całkowite
REF.

KOSZT

POCZĄTKOWO

ROK 1

ROK 2

ROK 3

OGÓŁEM

WARTOŚĆ
BIEŻĄCA

Etr

Usługi w
zakresie
licencjonowania,
wsparcia
technicznego i
wdrożenia

315 000 USD

316 596 USD

145 984 USD

156 038 USD

933 618 USD

840 696 USD

Ftr

Wewnętrzne
koszty
wdrożenia

209 790 USD

139 860 USD

0 USD

0 USD

349 650 USD

336 935 USD

Gtr

Szkolenie
użytkowników
IBM Planning
Analytics

0 USD

102 375 USD

37 060 USD

11 193 USD

150 628 USD

132 106 USD

Koszty ogółem
(skorygowane o
ryzyko)

524 790 USD

558 83 USD

183 043 USD

167 231 USD

1 433 896 USD

1 309 737 USD

Usługi w zakresie licencjonowania, wsparcia
technicznego i wdrożenia
Aby pomyślnie wdrożyć IBM Planning Analytics, organizacje muszą
zaangażować specjalistów z IBM Professional Services lub IBM
Business Partner, którzy pomogą w utworzeniu i skonfigurowaniu
modułów, szablonów i kostek zestawów danych, wykonaniu integracji
danych i przeprowadzeniu odpowiednich testów. Ankietowane
organizacje, które wdrożyły IBM Planning Analytics dla celów planowania
i analizy finansowej (FP&A) w infrastrukturze chmurowej stwierdziły, że
zajęło im to od 6 do 12 miesięcy, natomiast te, które wdrożyły program w
infrastrukturze lokalnej poświęciły na to od 12 do 18 miesięcy.
Ponadto ankietowane organizacje uiściły opłaty za licencje na
oprogramowanie oraz wsparcie IBM na podstawie aktywnej bazy
użytkowników IBM Planning Analytics, podzielonej na użytkowników z
uprawnieniami „tylko do odczytu”, użytkowników z uprawnieniami „do
odczytu i zapisu” oraz użytkowników z zaawansowanymi uprawnieniami
do modelowania. W przypadku organizacji złożonej, koszty opłat
licencyjnych i wsparcia związane z IBM Planning Analytics oparte są na
następujących założeniach:
› Organizacja decyduje się na wdrożenie IBM Planning Analytics tylko w
infrastrukturze chmurowej; cykl implementacji do zastosowań
związanych z planowaniem trwa średnio sześć miesięcy.
› Opłaty za usługi partnerskie związane z pierwszym wdrożeniem IBM
Planning Analytics dla celów planowania i analizy finansowej (FP&A)
wynoszą ogółem 300 tys. USD.
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W tabeli powyżej przedstawiono sumę
wszystkich kosztów w obrębie niżej
wymienionych obszarów, jak również
wartości bieżące (PV) po
zdyskontowaniu o 10%. Na przestrzeni
trzech lat organizacja złożona może
oczekiwać skorygowanych o ryzyko
całkowitych kosztów o wartości
bieżącej ponad 1,3 mln USD.

840 696 USD
Wartość bieżąca
korzyści,
trzyletnia
64%

Usługi w zakresie
licencjonowania,
wsparcia technicznego i
wdrożenia: 64%
całkowitych kosztów

› W ciągu Roku 1., po rozpoczęciu użytkowania IBM Planning Analytics,
organizacja dokonuje kolejnego wdrożenia tego rozwiązania dla celów
planowania łańcucha dostaw i planowania operacyjnego, co wiąże się
z dodatkowymi kosztami za usługi partnerskie w wysokości 200 tys.
USD.
› Liczba użytkowników z uprawnieniami „tylko do odczytu” wzrosła z 60
w Roku 1. do 83 w Roku 2 i 87 w Roku 3.
› Liczba użytkowników z uprawnieniami „do odczytu i zapisu” wzrosła z
48 w Roku 1. do 66 w Roku 2 i 70 w Roku 3.
› Liczba użytkowników z zaawansowanymi uprawnieniami wzrosła z 12
w Roku 1. do 16 w Roku 2 i 18 w Roku 3.
Opłaty za usługi w zakresie licencjonowania, wsparcia technicznego i
wdrożenia, które uiszczą inne organizacje będą różnić się w zależności
od następujących czynników:
› Określone w corocznej umowie koszty licencji i wsparcia będą zależne
od liczby i składu grupy użytkowników. Ponadto, kwoty te mogą ulec
zmianie na podstawie relacji uznaniowej lub rabatów ilościowych wg
uznania IBM lub partnerów IBM.
› Opłaty za usługi partnerskie związane z wdrożeniem będą w dużym
stopniu zróżnicowane w zależności od liczby i typu wdrożeń
oprogramowania IBM Planning Analytics, stopnia złożoności
aktualnego środowiska planowania w organizacji oraz partnera
zapewniającego te usługi.

Ryzyko wdrażania to ryzyko, że
proponowana inwestycja może
odbiegać od pierwotnych lub
oczekiwanych wymagań, generując
koszty wyższe niż oczekiwano. Im
większa niepewność, tym szerszy
potencjalny zakres skutków dla
szacunkowych kosztów.

Aby uwzględnić powyższe czynniki ryzyka, Forrester skorygował koszt w
górę o 5% trzyletnią, uwzględniającą ryzyko wartość bieżącą (PV)
wynoszącą 840 696 USD.
Usługi w zakresie licencjonowania, wsparcia technicznego i wdrożenia: tabela obliczeniowa
REF.

MIERNIK

E1

Usługi partnerskie w
zakresie wdrożenia

E2

Licencjonowanie i stałe
wsparcie w zakresie
Planning Analytics

Et

Usługi w zakresie
licencjonowania,
wsparcia technicznego i
wdrożenia

E1+E2

Skorygowane o ryzyko

↑5%

Etr

Usługi w zakresie
licencjonowania,
wsparcia technicznego i
wdrożenia
(skorygowane o ryzyko)

OBL.

POCZĄTKOWO

ROK 1

ROK 2

ROK 3

300 000 USD

200 000 USD
101 520 USD

139 032 USD

148 608 USD

300 000 USD

301 520 USD

139 032 USD

148 608 USD

315 000 USD

316 596 USD

145 984 USD

156 038 USD
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Wewnętrzne koszty wdrożenia
Pomyślne wdrożenie IBM Planning Analytics wymagało pełnoetatowego
zaangażowania nie tylko ze strony IBM Professional Services czy IBM
Business Partners, ale również ze strony samej organizacji. Aby
zapewnić płynną implementację projektu, organizacje zaangażowały do
jej realizacji liczne zasoby techniczne i administracyjne. W skład
zespołów wdrożeniowych wchodził zazwyczaj będący pracownikiem
odpowiedniego działu kierownik projektu, który współpracował z IBM lub
IBM Business Partner w zakresie określenia i uwzględnienia wymagań
firmy oraz kilku specjalistów IT, w tym inżynierowie, programiści, i
architekci, którzy dostarczali wskazówek odnośnie elementów
technicznych procesu wdrożenia. Tak jak wspomniano wcześniej, proces
wdrażania trwał średnio od 6 do 18 miesięcy, w zależności od modelu
infrastruktury, charakterystyki firmy partnerskiej oraz wcześniej
używanego w organizacji środowiska. W okresie tym wewnętrzne
zespoły wdrożeniowe również wniosły swój wkład w implementację
oprogramowania, równoważny średnio dwóm do trzech miesięcy
pełnoetatowego zaangażowania. W celu obliczenia wewnętrznych
kosztów wdrożenia w organizacji złożonej, Forrester przyjął następujące
założenia:
› W skład wewnętrznego zespołu wdrożeniowego wchodzi kierownik
projektu z dzienną stawką 368 USD, trzech programistów z dzienną
stawką 409 USD i jeden architekt oprogramowania z dzienną stawką
625 USD.
› Pierwsze wdrożenie IBM Planning Analytics dla celów podstawowego
planowania i analizy finansowej (FP&A) wymaga 90 dni lub trzech
miesięcy pełnoetatowego zaangażowania członków zespołu
wdrożeniowego.
› Drugie wdrożenie IBM Planning Analytics dla celów planowania
operacyjnego i łańcucha dostaw wymaga 60 dni lub dwóch miesięcy
pełnoetatowego zaangażowania członków zespołu wdrożeniowego.
Wewnętrzne koszty wdrożenia dla innych organizacji będą różnić się w
zależności od wielkości, struktury i stawek wynagrodzenia zespołu
wdrożeniowego oraz liczby i typów wdrożeń IBM Planning Analytics w
obrębie organizacji. Aby uwzględnić powyższe czynniki ryzyka, Forrester
skorygował koszt w górę o 5% trzyletnią, uwzględniającą ryzyko wartość
bieżącą (PV) wynoszącą 336 935 USD.
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26%

336 935 USD
Wartość bieżąca
korzyści,
trzyletnia

Wewnętrzne koszty
wdrożenia: 26%
całkowitych kosztów

Wewnętrzne koszty wdrożenia: tabela obliczeń
REF.

MIERNIK

F1

POCZĄTKOWO

ROK 1

Liczba pełnoetatowych dni
wymaganych do wdrożenia
IBM Planning Analytics

90

60

F2

Liczba architektów
oprogramowania w
wewnętrznym zespole
wdrożeniowym IBM Planning
Analytics

1

1

F3

Dzienna stawka architekta
oprogramowania przy pełnym
obciążeniu

625 USD

625 USD

F4

Liczba programistów w
wewnętrznym zespole
wdrożeniowym IBM Planning
Analytics

3

3

F5

Dzienna stawka programisty
przy pełnym obciążeniu

409 USD

409 USD

F6

Liczba pełnych etatów (FTE)
kierownictwa projektu w
wewnętrznym zespole
wdrożeniowym IBM Planning
Analytics

1

1

F7

Dzienna stawka kierownika
projektu przy pełnym
obciążeniu

368 USD

368 USD

Ft

Wewnętrzne koszty
wdrożenia

F1*((F2*F3)+
(F4*F5)+(F6*F7))

199 800 USD

Skorygowane o ryzyko

↑5%
209 790 USD

Ftr

OBL.

Wewnętrzne koszty
wdrożenia (skorygowane o
ryzyko)

Szkolenie użytkowników IBM Planning Analytics
W ankietowanych organizacjach szkolenie użytkowników składało się z
dwóch podstawowych etapów. Najpierw odbyło się szkolenie
administratorów i twórców modeli komputerowych (tzn. użytkowników
zaawansowanych) prowadzone bezpośrednio przez IBM lub IBM
Business Partner, które zapewniło tym użytkownikom wiedzę niezbędną
do skonfigurowania i dostosowania platformy do potrzeb firmy,
utworzenia i zmodyfikowania modułów i kostek zestawów danych oraz
zapewnienia podstawowego wsparcia technicznego w zakresie produktu.
Następnie użytkownicy zaawansowani przeprowadzili szkolenie dla
pozostałych użytkowników końcowych w obrębie organizacji. Czas
szkolenia różnił się w zależności od typu użytkowników; najdłużej trwało,
ze zrozumiałych względów, szkolenie użytkowników zaawansowanych, a
najkrócej, zazwyczaj zaledwie kilka godzin, szkolenie użytkowników z
uprawnieniami „tylko do odczytu", którzy często pracowali korzystając ze
znanego im, opartego na arkuszach kalkulacyjnych interfejsu. Jedna z
organizacji ujęła to w następujący sposób: „W przypadku programistów
jest to rzeczywiście dogłębny proces uczenia się, ponieważ muszą oni
wiedzieć, jak sprawić, aby oprogramowanie Planning Analytics
funkcjonowało we właściwy sposób. Z perspektywy użytkownika
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ROK 2

ROK 3

133 200 USD

0 USD

0 USD

139 860 USD

0 USD

0 USD

10%
132 106 USD
Wartość bieżąca
korzyści,
trzyletnia

Szkolenie użytkowników:
10% całkowitych
kosztów

końcowego, interfejsy, które można utworzyć dzięki oprogramowaniu
Planning Analytics, są zaawansowane, przyjazne dla użytkownika i
bardzo podobne do arkuszy kalkulacyjnych. W istocie rzeczy, utworzony
przez użytkownika model arkusza kalkulacyjnego można umieścić w
Internecie i będzie on w zasadzie identyczny. I każdy, absolutnie każdy,
może nad nim pracować w tym samym czasie”.
W celu obliczenia kosztów szkolenia użytkowników w organizacji
złożonej, Forrester przyjął następujące założenia:
› Użytkownicy z uprawnieniami „tylko do odczytu” uzyskają niezbędną
wiedzę w ciągu 2-godzinnego szkolenia. Ankietowane organizacje
przypisują ten krótki czas szkolenia prostemu i intuicyjnemu
interfejsowi oraz możliwości pracy z użyciem znajomych, opartych na
arkuszach kalkulacyjnych narzędzi.
› Użytkownicy z uprawnieniami „do odczytu i zapisu” uzyskali niezbędną
wiedzę w ciągu 40-godzinnego, lub inaczej, trwającego jeden pełny
tydzień roboczy szkolenia.
› Użytkownicy z uprawnieniami zaawansowanymi uzyskali niezbędną
wiedzę w ciągu 80-godzinnego, lub inaczej, trwającego dwa pełne
tygodnie robocze szkolenia.
› Uśredniona stawka godzinowa przy pełnym obciążeniu użytkowników
zaawansowanych, użytkowników z uprawnieniami „do odczytu i
zapisu” oraz użytkowników z uprawnieniami „tylko do odczytu” wynosi
32,5 USD.
Koszty szkolenia użytkowników w innych organizacjach będą się różnić
w zależności od liczby i typu użytkowników oraz ich indywidualnych
kompetencji. Aby uwzględnić powyższe czynniki ryzyka, Forrester
skorygował koszt w górę o 5% trzyletnią, uwzględniającą ryzyko wartość
bieżącą (PV) wynoszącą 132 1065 USD.
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„Wyznaczyliśmy osoby, które
zostały przeszkolone przez
IBM i później to właśnie one
szkoliły innych użytkowników”.
Analityka biznesowa
i księgowość

Szkolenie użytkowników Planning Analytics: tabela obliczeniowa
REF.

MIERNIK

ROK 1

ROK 2

ROK 3

G1

Przyrost liczby użytkowników
IBM Planning Analytics z
uprawnieniami „tylko do
odczytu”

60

23

4

G2

Wymagana liczba godzin
szkolenia w zakresie IBM
Planning Analytics dla
użytkowników z uprawnieniami
„tylko do odczytu”

2

2

2

G3

Przyrost liczby użytkowników
IBM Planning Analytics z
uprawnieniami „do odczytu i
zapisu”

48

18

4

G4

Wymagana liczba godzin
szkolenia w zakresie IBM
Planning Analytics dla
użytkowników z uprawnieniami
„do odczytu i zapisu”

40

40

40

G5

Przyrost liczby użytkowników
IBM Planning Analytics z
uprawnieniami
zaawansowanymi

12

4

2

G6

Wymagana liczba godzin
szkolenia w zakresie IBM
Planning Analytics dla
użytkowników z uprawnieniami
zaawansowanymi

80

80

80

G7

Uśredniona stawka godzinowa
użytkowników przy pełnym
obciążeniu

32 50 USD

32 50 USD

32 50 USD

Gt

Szkolenie użytkowników IBM
Planning Analytics

((G1*G2)+
(G3*G4)+
(G5*G6))*G7

0 USD

97 500 USD

5 295 USD

10 660 USD

Skorygowane o ryzyko

↑5%
0 USD

102 375 USD

37 060 USD

11 193 USD

Gtr

OBL.

Szkolenie użytkowników IBM
Planning Analytics
(skorygowane o ryzyko)
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POCZĄTKOWO

Podsumowanie danych finansowych
SKONSOLIDOWANE MIERNIKI Z TRZECH LAT SKORYGOWANE O RYZYKO

Wykres przepływu środków pieniężnych
(skorygowany o ryzyko)

Wyniki finansowe obliczone w
częściach Korzyści i Koszty można
wykorzystać do obliczenia zwrotu z
inwestycji (ROI), wartości bieżącej
netto (NPV) i okresu zwrotu kosztów
dla dokonanej przez organizację
inwestycji. Forrester przyjął założenie,
że roczna stopa dyskontowa dla tej
analizy wynosi 10%.

Total costs
Koszty
łącznie
Total benefits
Korzyści
łącznie
Cumulative netkorzyści
benefitsnetto
Skumulowane
Przepływy
gotówkowe

2,5 mln
$2.5
M
USD

2,0 mln
$2.0
M
USD

1,5 mln
$1.5
M
USD

Te skorygowane o ryzyko
wartości ROI, NPV i okres
zwrotu kosztów zostały
określone w każdej części
Korzyści i Kosztów
poprzez zastosowanie
czynników korygujących
ryzyka do wyników
nieskorygowanych.

1,0 mln
$1.0
M
USD

0,5 mln
$0.5
M
USD

-0,5 mln
-$0.5
M
USD

-1,0 mln
-$1.0
M
USD

Initial
Year
Rok 11
Początkowo

Year22
Rok

Year33
Rok

Tabela przepływu środków pieniężnych (skorygowana o ryzyko)

POCZĄTKOWO

ROK 1

ROK 2

ROK 3

OGÓŁEM

WARTOŚĆ
BIEŻĄCA

Koszty całkowite

(524 790 USD)

(558 831 USD)

(183 043 USD)

(167 231 USD)

(1 433 896 USD)

(1 309 737 USD)

Korzyści ogółem

0 USD

915 742 USD

1 373 398 USD

1 437 585 USD

3 726 725 USD

3 047 611 USD

Korzyści netto

(524 790 USD)

356 911 USD

1 190 355 USD

1 270 354 USD

2 292 830 USD

1 737 874 USD

ROI

133%

Okres zwrotu

14,0 miesięcy
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IBM Planning Analytics: przegląd
Niżej zamieszczone informacje zostały dostarczone przez IBM. Forrester nie zweryfikował żadnych zapewnień
oraz nie udziela poparcia IBM ani żadnej z jego ofert.
Oprogramowanie IBM Planning Analytics oparte na platformie IBM TM1, jest zintegrowanym rozwiązaniem
planowania opracowanym w celu ułatwienia współpracy w obrębie organizacji oraz dostosowania działalności
firmy do nowoczesnych standardów biznesowych. To zbudowane na potężnym silniku obliczeniowym
rozwiązanie do zarządzania wynikami przedsiębiorstw stanowi nowoczesne narzędzie planowania z wysokiej
jakości wizualizacją i niespotykaną skalowalnością, umożliwiające klientom wykorzystanie nawet najbardziej
złożonych modeli biznesowych, aby zapewnić szybsze i dokładniejsze planowanie i prognozowanie. Przyjazny
dla użytkownika interfejs IBM i ogromne możliwości tego narzędzia pomagają użytkownikom, bez względu na
reprezentowany przez nich poziom wiedzy specjalistycznej, w osiągnięciu mistrzowskich umiejętności
analitycznych.
Dzięki bezproblemowej integracji z Microsoft Excel można udoskonalić arkusze kalkulacyjne pod względem
analitycznym oraz możliwości ich kontrolowania, przy jednoczesnym zachowaniu znanego użytkownikom
interfejsu. Połączenie źródeł danych w jedno repozytorium zapewnia uproszczenie złożonych danych i ułatwia
użytkownikom tworzenie zaawansowanych, wielowymiarowych modeli, które umożliwiają opracowanie bardziej
wiarygodnych prognoz i planów. Użycie jednego źródła danych w obrębie całej organizacji pozwala na szybkie i
sprawne dostosowanie się do nieustannie zmieniających się obecnie warunków prowadzenia działalności —
począwszy od finansów, poprzez operacje, siłę roboczą i planowanie sprzedaży po marketing i technologie
informatyczne.
Scentralizowane i zintegrowane narzędzie planowania umożliwia koordynację pomiędzy różnymi aspektami
biznesu i pomaga w tworzeniu usprawnionych, dokładniejszych i wzajemnie powiązanych planów. Zintegrowane
planowanie zapewnia, że plany, budżety i prognozy tworzone są w sposób holistyczny.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o zintegrowanym planowaniu za pomocą IBM Planning Analytics.
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Załącznik A: Total Economic Impact
Total Economic Impact (TEI) to metodologia opracowana przez
Forrester Research, która usprawnia procesy decyzyjne firmy w
zakresie technologii i pomaga sprzedawcom w przedstawieniu klientom
oferty produktów i usług. Metodologia TEI pomaga firmom wykazać,
uzasadnić i uświadomić sobie rzeczywistą wartość inicjatyw
informatycznych zarówno dla wyższej kadry kierowniczej, jak i innych
kluczowych interesariuszy biznesowych.

Podejście do całkowitego wpływu gospodarczego
Korzyści reprezentują wartość dostarczoną firmie przez
produkt. Metodologia TEI kładzie jednakowy nacisk na miarę
korzyści i kosztów, co pozwala na pełne zbadanie wpływu
technologii na całą organizację.

Koszty uwzględniają wszystkie wydatki niezbędne do
dostarczenia proponowanej wartości, lub korzyści z produktu.
Kategoria kosztów w ramach TEI obejmuje koszty
przyrostowe w stosunku do istniejącego środowiska dla
bieżących kosztów związanych z rozwiązaniem.

Elastyczność stanowi wartość strategiczną, którą można
uzyskać w przypadku niektórych przyszłych inwestycji
uzupełniających już dokonaną inwestycję początkową.
Możliwość uchwycenia tej korzyści ma obecną wartość (ang.
Present Value, PV), którą można oszacować.

Ryzyko mierzy niepewność szacunków korzyści i kosztów,
biorąc pod uwagę: 1) prawdopodobieństwo, że szacunki
spełnią pierwotne prognozy oraz 2) prawdopodobieństwo, że
szacunki będą śledzone w czasie. Czynniki ryzyka TEI
opierają się na „rozkładzie trójkątnym”.

Kolumna inwestycji początkowej zawiera koszty poniesione w „czasie 0” lub na
początku pierwszego roku, które nie są dyskontowane. Wszystkie pozostałe
przepływy pieniężne są dyskontowane przy użyciu stopy dyskontowej na koniec
roku. Obliczenia PV są dokonywane dla każdego szacowanego kosztu
całkowitego i korzyści. Obliczenia obecnej wartości netto (ang. Net Present
Value, NPV) w tabelach podsumowujących są sumą inwestycji początkowej i
zdyskontowanych przepływów pieniężnych w każdym roku. Obliczenia sum i
wartości bieżących w tabelach łącznych korzyści, kosztów całkowitych i
przepływów pieniężnych mogą się nie sumować, ponieważ niektóre wartości
mogą być zaokrąglone.
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Wartośćbieżąca
(PV)
Obecna lub bieżąca wartość
(zdyskontowanych) szacunków
kosztów i korzyści podanych
według stopy procentowej (stopy
dyskontowej). PV kosztów i
korzyści zasila całkowitą NPV
przepływów pieniężnych.

Wartość bieżąca
netto (NPV)
Obecna lub bieżąca wartość
(zdyskontowanych) przyszłych
przepływów pieniężnych netto przy
danej stopie procentowej (stopie
dyskontowej). Dodatnia wartość
NPV projektu zwykle wskazuje, że
należy dokonać inwestycji, chyba
że inne projekty mają wyższe
wartości NPV.
Zwrot
z inwestycji (ROI)
Oczekiwany zwrot z projektu
wyrażony w procentach. Zwrot z
inwestycji (ROI) obliczany jest
poprzez podzielenie korzyści netto
(korzyści pomniejszone o koszty)
przez koszty.
Stopa
dyskontowa
Stopa procentowa stosowana w
analizie przepływów pieniężnych w
celu uwzględnienia wartości
pieniądza w czasie. Organizacje
zazwyczaj stosują stopy
dyskontowe od 8% do 16%.
Okres
zwrotu
Próg rentowności inwestycji. Jest to
moment, w którym korzyści netto
(korzyści minus koszty) są równe
początkowej inwestycji lub
kosztowi.

