
Wraz z rosnącym tempem rozwoju w cyfrowym świecie, dyrektorzy finansowi i zespoły finansowe znalazły się pod stałą presją w 
odniesieniu do modernizacji finansów, skrócenia cykli zamykania i planowania, lepszego dostosowania ich pracy do prowadzonej 
działalności oraz podejmowania bardziej świadomych i szybszych decyzji biznesowych. Ponadto firmy korzystające ze starszych 
produktów CPM (np. Oracle/Hyperion, SAP BPC, IBM Cognos) borykają się z rosnącymi kosztami i wymaganiami dotyczącymi zasobów 
w celu utrzymania aplikacji, których wsparcie wygasa, a także z wysokimi kosztami kluczowych aktualizacji i/lub presją na migrację do 
ofert chmury o ograniczonej funkcjonalności.

OneStream™ — Optymalizacja procesów dla szybkiego działania
OneStream jest wiodącą na rynku inteligentną platformą finansową, która ułatwia przeprowadzanie operacji finansowych. 
OneStream uwalnia potencjał zespołów finansowych poprzez ujednolicenie procesów zarządzania wydajnością firmy (CPM), takich 
jak planowanie, zamykanie i konsolidacja finansowa, raportowanie i analityka za pomocą jednego, rozszerzalnego rozwiązania. 
Zapewniamy firmom wiedzę finansową i operacyjną, aby wspierać szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji. Wszystko 
to poprzez wykorzystanie platformy w chmurze zaprojektowanej z myślą o ciągłej ewolucji i skalowaniu w zależności od przyszłych 
potrzeb Twojej firmy.

Inteligentna platforma finansowa 
dla nowoczesnej firmy

Uwolnienie potencjału zespołów finansowych 
dzięki prawdziwie ujednoliconej platformie

•  Zastąpienie wielu starszych systemów lub rozwiązań  
w chmurze pojedynczą, ujednoliconą aplikacją.

•  Zmniejszenie czasu, wysiłków i kosztów utrzymania  
starszych aplikacji.

•  Zmniejszenie liczby czynności wykonywanych ręcznie  
i przyspieszenie raportowania oraz planowania.

•  Wsparcie potrzeb korporacyjnych i poszczególnych linii 
biznesowych.

•  Zwiększenie elastyczności i zwinności w zakresie IT. 

•  Zmniejszenie czasu pracy personelu działu finansów 
poświęconego czynnościom administracyjnym na rzecz  
prac dotyczących analizowania wartości dodanej.

Zapewnienie firmie odpowiednich informacji 
finansowych i operacyjnych

•  Usprawnienie procesów zamknięcia finansowego, konsolidacji 
i raportowania. 

•  Integracja danych finansowych i operacyjnych w całym 
przedsiębiorstwie.

•  Terminowe dostarczanie dokładnych wyników co miesiąc, co 
tydzień i codziennie, aby podejmować odpowiednie działania 
na ich podstawie.

•  Zwiększenie elastyczności w dziedzinie planowania, 
opracowywania budżetu i prognozowania.

•  Ścisłe dopasowanie pracy działów finansowych i operacyjnych, 
front-office i back-office.

•  Przyspieszenie dostępności informacji, podejmowania decyzji  
i prognozowania.

Możliwość ewolucji, aby wspierać rozwój  
i nowe wymagania biznesowe

•  Przyspieszenie wdrażania nowych aplikacji i 
informacji biznesowych. 

•  Zwiększenie produktywności działu finansów 
dzięki poświęceniu większej ilości czasu na analizę 
wartości dodanej. 

•  Szybkie wdrażanie nowych rozwiązań przy niskich 
kosztach.

•  Wsparcie przyszłego rozwoju i zwiększonej 
złożoności biznesowej bez nowego 
oprogramowania.
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Zalety OneStream
Możliwość przeniesienia funkcji: pojedyncza, ujednolicona aplikacja i jedna licencja  
dla funkcji dotyczących konsolidacji finansowej, raportowania, opracowywania 
budżetu, planowania, prognozowania i jakości danych. 

•  Dogłębna funkcjonalność i skalowalność, spełniająca najbardziej złożone potrzeby 
dużych, globalnych przedsiębiorstw. Zapewniamy klientom rozwój, a nie krok w tył.

•  Zintegrowana jakość danych finansowych i możliwości integracji zapewniają 
pewność w odniesieniu do wyników finansowych oraz operacyjnych.

•  Funkcja Extensible Dimensionality® umożliwia jednostkom biznesowym 
raportowanie i planowanie na odpowiednich ze względów operacyjnych 
poziomach szczegółowości bez wpływu na standardy korporacyjne.

Zaawansowanie technologiczne: wdrożenie w skalowalnej, bezpiecznej chmurze 
zgodnej ze standardowymi branżowymi zasadami bezpieczeństwa i prywatności,  
w tym SOC1, SOC2, HIPAA i FedRAMP. 

•  Łączenie danych umożliwia współistnienie danych transakcyjnych, relacyjnych i 
kostek danych w pojedynczej aplikacji z możliwością raportowania i wyszukiwania 
wstecznego aż do najmniejszych szczegółów.

•  Wspomagane przepływy pracy upraszczają procesy i zadania, zapewniając 
łatwość użytkowania i pozwalając użytkownikom skupić się na jakości danych oraz 
wynikach, a nie na mechanice działania systemu.

•  Wielordzeniowe przetwarzanie, 64-bitowe przetwarzanie w pamięci i serwery 
bezstanowe zapewniają optymalizację wydajności.

Niższe koszty posiadania: wyeliminowanie wielu starszych aplikacji poprzez 
wykorzystanie pojedynczego produktu. Ograniczenie ryzyka, wymagań 
administracyjnych, kosztów aktualizacji i punktów integracji w poszczególnych 
systemach. 

•  Rozwiązanie OneStream MarketPlace umożliwia klientom rozszerzenie inteligentnej 
platformy finansowej OneStream, aby uzyskać więcej rozwiązań po niższych 
kosztach, bez zwiększania złożoności technicznej. .

•  Nie trzeba już korzystać z wielu różnych dostawców, aplikacji i rozwiązań. 
Ograniczenie kosztów i skrócenie czasu poświęconego na zarządzanie wieloma 
produktami.

•  Błyskawiczne instalacje i aktualizacje oprogramowania – zazwyczaj w czasie 2 do 
3 godzin.

Ponad 70% klientów OneStream podjęło decyzję o zastąpieniu starszych aplikacji, 
takich jak Oracle Hyperion, SAP BPC i IBM Cognos. 

To learn more, visit OneStreamSoftware.com and check out  
our Customer Case Studies.

CU
STOMER

S U C C E S S

Sukces Klienta w 100%
Setki globalnych przedsiębiorstw z 

różnych branż korzysta z OneStream 
w zakresie konsolidacji finansowej, 
raportowania, planowania, analiz i 

jakości danych finansowych. 

Oto kilka przykładów: 

Inteligentna platforma finansowa 
dla nowoczesnej firmy
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