
En samlet, stærk 
og brugervenlig 
CPM-løsning

Med Prophix får du mulighed for at tænke 
fremad og proaktivt, når du skal træffe 
beslutninger. 

Professionelle økonomifolk kan med Prophix 
automatisere rutineopgaver og frigive 
tid til at fokusere på forretningen. Prophix 
integrerer virksomhedens planlægning og 
understøtter alle operationelle niveauer.

Prophix leverer værdi - og det har vi gjort 
siden 1987. 

Prophix 
leverer
værdi
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Organisationer med større indsigt i deres
økonomi og data kan hurtigt og nemt  
sammenholde deres resultater i forhold til 
de fastlagte planer - og nå at rette op i 
tide, hvis det er nødvendigt.

Forbedre budgetter og 
budgetteringsprocesser

Udnytte data på tværs 
af organisationen

Løbende tilpasse 
planer

Forbedre 
driftseffektiviteten

Formindske 
forretningsrisici

Forøge 
aktionærværdi

Prophix tilbyder et væld af fordele for økonomiafdelingen, herunder
evnen til at:

Det er meget sjældent, du løber ind i noget, du 
ikke kan gøre med Prophix - selv os, der anvender 
løsningen på et ret avanceret niveau. Vi er helt 
selvforsynende. Vi overvejede værktøjer fra andre 
udbydere af CPM-løsninger, men Prophix var det 
perfekte match for os. 

Jenny Burbridge

Business Analysis & Reporting Manager

Solarcentury
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En samlet løsning med lav Cost-of-Ownership
Vi sælger ikke vores løsning i små bidder - vi sælger en komplet 
CPM-pakke. Hver gang. Når du køber Prophix, har du adgang til 
al funktionalitet og undgår uforudsete fremtidige omkostninger. 

Din Prophix-løsning vokser i takt med din virksomhed og vil understøtte 
dine fremtidige behov til økonomistyring. 

Du kan håndtere løsningen uden at bebyrde din IT-afdeling. 
Prophix er designet til forretningen, så implementeringen er hurtig, 
og administrationen kan du typisk håndtere selv. 
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Budgettering
Skab konsistente og nøj-
agtige budgetter, reducér 
dobbeltarbejde og få 
mere tid til analyse. Opnå 
præcise budgetter med 
mindre arbejde og få en 
dybere forståelse af, hvad 
der driver rentabiliteten. 

Forecasting
Få et opdateret overblik 
over de forventede øko- 
nomiske resultater og 
virksomhedens finansielle 
kapacitet. Lav også rullende 
forecasts, så hyppigt du vil 
og få et løbende bud på, 
hvordan fremtiden udvikler sig.

Rapportering
Få på et øjeblik illustreret 
virksomhedens præstationer 
og resultater med Prophix’ 
dashboards og scorecards 
og automatiseret distribution 
af rapporter. 

Analyse
Håndtér forretningsanalyser 
fra flere synsvinkler. Få et 
helheldsbillede af organisa-
tionens præstation og giv 
mulighed for at dykke ned 
i tallene, analysere årsager 
og få et bedre beslutnings-
grundlag.

Likviditetsplanlægning 
Sammenhold de økono- 
miske resultater med 
”kassebeholdningen” og 
pengestrømsanalyse, så du  
lettere kan vælge det rette 
tidspunkt for investeringer 
og forbedre kommunikationen 
med banken.

Finansiel konsolidering
Prophix automatiserer de       
komplekse processer og  
beregninger i konsolideringen 
som f.eks. valuta, skæve  
ejerandele, elimineringer,  
efterposteringer mm. 

Finansiel 
planlægning

Budgettering

Rapportering Forecasting

Finansiel 
konsolidering

Analyse
Cash flow 
planlægning

Finansiel  
planlægning
Prophix er skræddersyet til at løse dine 
udfordringer inden for finansiel planlægning. 
Du kan optimere dine arbejdsprocesser 
med tilpassede workflows, få ekstra 
gennemsigtighed ved at tilføje tjeks og tildele 
roller og ansvar til de involverede personer i 
forretningen.
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Driftsplanlægning
Med Prophix’ fleksible forretnings-
modeller og workflowstyring kan du 
række ud og optimere planlægningen 
på tværs af virksomheden - også uden 
for økonomiafdelingen.

Sales & Operations Planning (S&OP) 
Livsnerven i enhver virksomhed er salg og sammenhængen til den ope-
rationelle planlægning (produktion, indkøb, kapacitet etc.). Men da 
markedet og prognoser hurtigt kan ændre sig, er det vigtigt at have 
fleksibilitet til hurtigt og effektivt at kunne skabe alternative scenarier.

Rentabilitetsanalyse 
Med Dashboards og KPI-overblik kan du hele tiden holde øje med virk-
somhedens nuværende præstation og analysere årsag og virkning i de 
realiserede tal. Prophix tilbyder også avancerede what-if analyser under 
forecasting, så du kan analysere, hvor der skal sættes ind for at øge profit.

Projektplanlægning 
Om du er en projektvirksomhed eller en afdeling med mange projekter, 
kan Prophix hjælpe med opfølgning, prioritering og planlægning. Mange 
virksomheder anvender Prophix til rullende forecasting af projektudgifter, 
ressourceplanlægning, tidsregistrering og anden indrapportering relateret  
til projektstyring. 

Personaleplanlægning 
Prophix gør det nemt at håndtere de mange variabler og stamdata 
i personale- og lønberegningen. Det sikrer den kontrol, præcision og 
fleksibilitet, der er nødvendig for at skabe en detaljeret analyse af jeres 
personaledata. De fortrolige data forbliver fortrolige, da kun tilladte 
medarbejdere har adgang til at arbejde med dem.

Investeringsplanlægning (CapEx) 
Få fuldt integreret planlægning, der ruster dig til konkret at forstå hvordan 
CapEx ændringer (tilføjelse og fjernelse af materielle og/eller immaterielle 
anlægsaktiver) påvirker resultatopgørelsen, balance og likviditetsopgørelse 
og giver mulighed for at sammenligne planlagt CapEx med realiserede 
resultater på et detaljeret niveau.

Driftsplanlægning

Personaleplan-
lægning

Projektplanlægning

CapExS&OP

Rentabilitet-
sanalyse



Strategiske 
planer

Rapportering og 
analyse

Driftsplanlægning

Personaleplan-
lægning Projektplanlægning

CapExS&OP

Rentabilitet-
sanalyse

Finansiel
planlægning

Budgettering

Rapportering Forecasting

Finansiel 
konsolidering

Analyse
Cash flow 
planlægning

Integreret planlægning
Mange organisationer har flere forretningsområder, afdelinger og geografiske place-
ringer. Det kan være en enorm udfordring at samle alle relevante data til rapportering, 
forecasting, budgettering og langsigtet strategisk planlægning. Prophix løser dette 
problem ved at gøre det muligt at integrere operationel planlægning med økonomisk 
planlægning og i sidste ende forbedre den langsigtede strategiske beslutningsproces.
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Samlet og scalérbar løsning

Enkel dataintegration

Hurtig implementering

Lav Cost-of-Ownership

Lokal installation eller 
web- og mobiladgang
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>275
ERP integration

Antal implementeringspartnere

>80
Vækst i globalt partnernetværk

50%
Standard Microsoft-teknologi

100%Hurtige 
fakta

Dresner Advisory Services – Wisdom of Crowds® 
Enterprise Planning Market Study

Prophix blev udråbt som en anbefalelsesværdig og 
“markedledende løsning” i rapporten ”Wisdom of Crowds 
Enterprise Planning Market Study”. Rapporten er baseret 
på svar fra over 3.500 organisationer verden over.

Prophix gør det muligt for 
virksomheder at integrere deres 
planlægning og skabe relevante og 
detaljerede analyser, der sikrer indsigt 
og bedre præstation.
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Prophix Software er stolt af at være Microsoft Partner, der har opnået sølvstatus i 
programudviklingskompetence. Prophix har et tæt samarbejde med Microsoft for at sikre, at vi fastholder 
vores position som en af de førende udviklere af teknologi. Prophix understøtter den seneste Microsoft. 

Bygget på Microsoft
Prophix er bygget på åbne standardteknologier samt en arkitektur, 
der nemt integreres med ethvert ERP-system eller andre datakilder. 
Prophix passer naturligt ind i eksisterende platforme med øvrige 

BI-værktøjer. Med Prophix får du en langtidsholdbar løsning, som også vil være i stand til 
at integrere med nye teknologier, du måtte installere fremover.

En global virksomhed

Sydamerika

São Paulo - SP - Brasil 
Rua Guararapes 1855 - 1º 
andar - Brooklin Novo 
04561 - 004

+55 11 3583-1652

Danmark

Sankt Knuds Vej 41
1903 Frederiksberg C
Danmark

+ 45 7023 2375
europe-info@prophix.com 
www.prophix.dk

Tyskland

Messeturm
60308 Frankfurt am Main
Tyskland

+49 69 509 565 605
dach-info@prophix.com
www.prophix.de

Canada

350 Burnhamthorpe Road W. 
Suite 1000 
Mississauga, Ontario
Canada • L5B 3J1

+1 (800) 387-5915 
1- 905 - 279 - 8711 
info@prophix.com
www.prophix.com

Storbritannien

Davidson House
The Forbury
Reading 
RG1 3EU

+44 (0) 118 900 1900
uk-info@prophix.com 
www.prophix.co.uk

USA

707 SW Washington St.
Suite 1100
Portland, OR 97205
 
www.prophix.com

Sydamerika

Rio de Janeiro – RJ - Brasil 
Av. Marechal Camara 160 sala 
1612 – Centro 
20.020-080 

+55 21 3094-3904
egallindo@prophixsouthamerica.com
www.prophix.com/br


