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UNIT4 CODA – változáskövető üzleti megoldások
Napjaink felgyorsult üzleti világában a vállalatokra óriási nyomás nehezedik a költségcsökkentés és a
változásokhoz történő gyors alkalmazkodás szempontjából.
A UNIT4 már régen felismerte ennek jelentőségét,
ezért alkotja meg másképp szoftvereit: hogy a
változás
(amely
költségnövekedéssel
és
működési
zavarokkal járhat)
ne jelentsen akadályt az üzleti
célok
elérésében.
Mára
küldetésünkké
vált
azon
vállalatok
támogatása,
amelyek
jól
jellemezhetőek
az őket érő változások gyorsaságával, gyakoriságával
és mértékével. Őket hívjuk BLINC típusú, azaz Folyamatos
Változásban Lévő Vállalatoknak (Businesses Living IN Change).

Változáskövetés: kihívás helyett lehetőség
Világszerte BLINC típusú vállalatok ezreinek segítettünk
már ügyviteli problémáik megoldásában és a változó
piacokhoz, bizonytalan körülményekhez történő sikeres
alkalmazkodásban. Ma már megoldásaink közismerten
a legjobb választást jelentik azon vállalatok számára,
amelyek gyakran kerülnek szembe üzleti változásokkal
– egyszerűen azért, mert bármely más megoldásnál
könnyebb, gyorsabb és költséghatékonyabb alkalmazkodást
tesznek lehetővé. ÉS mindezt úgy, hogy közben Ön
megőrizheti függetlenségét szoftverszállítójával szemben
és nincs szükség drága külső IT szakértők bevonására sem.
Ez különösen a függetlenséget kedvelők, a “csináld magad”
elvet preferálók és/vagy azok számára előnyös, akik nem
akarják egy olyan technológia iránt elkötelezni magukat,
amely nem nyújt választási lehetőségeket...

Változáskövető, „best-of-class” szoftver
Tudjuk, milyen különbségek vannak a BLINC típusú vállalatok
– és az ő üzleti igényeik - között. Hogy ezeknek megfeleljünk,
üzleti szoftvereink széles skálájával biztosítjuk számukra
a változásokban rejlő lehetőségek kiaknázását – legyen szó
bármilyen IT stratégiáról.
Számos vállalatnak sokkal speciálisabb funkcionális
támogatásra van szüksége, mint amit a hagyományos, „allin-one”-típusú ERP rendszerek legtöbbje kínál. Ők inkább
a probléma-orientált, egymásba kapcsolt „best-of-class”
alkalmazásokat választják. Számukra ajánljuk a UNIT4
Coda Financials-t (a hozzá tartozó Link architektúrával),
amely páratlan pénzügyi menedzsment funkciókat biztosít,
kivételes integrációs képességekkel.

A függetlenség útján…
Ha a UNIT4 megoldásait választja, akkor a függetlenséget
választja. Célunk, hogy megoldásunk révén Ön képessé váljon
kompromisszumok nélkül alkalmazkodni a változásokhoz,
amelyekhez szoftverünk minden szinten támogatás nyújt:
• az alap termék-platform szintjén,
• az Ön által kiválasztott kiegészítő megoldások szintjén –
amelyek tovább színesítik a palettát,
• a szoftver elérés módjában – azaz hogy miként szeretné
elérni megoldásunkat: vállalkozása telephelyén cloudalapon vagy ezek hibrid-jellegű kombinációjában.
Függetlenül attól, hogy mit választ, Ön menet közben
bármikor és bármilyen szinten, szabadon hajthatja végre a
módosításokat.

…kihasználni az előnyöket
A változáskövetés képessége számos előnyt biztosít a UNIT4
CODA ügyfelei számára, például:
• lehetővé teszi, hogy gyorsabban és zavarok nélkül érje
el kitűzött céljait és oldja meg az Ön előtt álló feladatokat
• agilisabbá és fogékonyabbá válik az ügyfelek és a piac
igényei iránt
• az általunk biztosított platformhoz további üzleti szoftverek
kapcsolhatók, lehetővé teszi egyszerre több üzleti szoftver
kezelését, módosítását, anélkül, hogy Ön elveszítné
az ellenőrizhetőséget fölöttük vagy nőne a törvényi
megfelelés hibáinak kockázata
• nagy átláthatóságot biztosít a vállalati teljesítmény terén,
különösen változások idején
• megszabadítja Önt a folyamatos kontroll, ösztönzés,
támogatás, segítségnyújtás és hasonló feladatok terhei alól
• lehetővé teszi, hogy a változáskövetés potenciális
gyengeségből fontos erősségé váljon az Ön számára.
Ezek vagyunk mi, és ebben vagyunk a legjobbak:
segítünk ügyfeleinknek a változásokhoz történő
alkalmazkodásban és a valódi függetlenség elérésében.
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UNIT4 Coda Financials – a változást támogató pénzügyek
A UNIT4 Coda Financials ideális választás azon, függetlenségre törekvő pénzügyi- és informatikai vezetők
számára, akik nem akarnak kompromisszumokat kötni – sem a kiválasztott üzleti megoldás, sem annak
telepítési módja terén.
Együttműködő megoldások, amelyekre minden
esetben számíthat
Számos
vállalat
ráébredt
arra,
hogy
átlagos
„nagy
ERP”,
vagy
elavult
pénzügyi
rendszerekkel
nem
képes
hatékonyan
versenyezni
és
megvalósítani üzleti céljait. Eközben a mai világban
a pénzügyi szakembereknek a kevesebből kell többet
kihozniuk, azaz több igényt kielégíteni kevesebb idő alatt és
kevesebb erőforrás igénybevételével.
A vállalatok nem köthetnek többé kompromisszumokat
– kitűnő minőségű, működést támogató alkalmazásokra
és hatékony pénzügyi rendszerekre van szükségük. Ezt jelenti
a best-of-class megközelítés. Azok a vállalatok, amelyek ezt
az irányvonalat követik az IT infrastruktúra kialakításával
kapcsolatban, a Coda Financials-t választják, mert
elengedhetetlen számukra, hogy alkalmazásaik a lehető legjobb
funkcionális lefedettséget biztosítsák és zökkenőmentesen
működjenek együtt, anélkül, hogy befolyásolnák egymás
működését, amikor változtatásokra van szükség a rendszerben.

„Kompromisszumok nélküli” pénzügyi menedzsment
Díjnyertes best-of-class pénzügyi menedzsment és számviteli
szoftverünket, a Coda Financials-t úgy alkottuk meg,
hogy képes legyen integrálódni az Ön meglévő iparágés vállalat-specifikus alkalmazásaihoz. A gyorsan változó
és több alkalmazásból álló informatikai környezetekben,
az információmenedzsment gerincét alkotva kompromisszummentes választást jelent a pénzügyek modellezéséhez,
a folyamatkontrollhoz és az önkiszolgáló riportoláshoz.

A Coda magját alkotó számviteli és beszerzésmenedzsment funkciókat egy sor további UNIT4 opció
egészíti ki, amelyek lehetővé teszik, hogy még inkább
saját igényei szerint alakítsa őket. Mindezek alapját egy
Coda Financials Foundation nevű réteg képezi, amely
ötvözi a Link IT architektúra és a jelentéskészítési és üzleti
intelligencia eszközeink erősségeit – ez valós idejű pénzügyi
áttekinthetőséget és kontrollt biztosít az egész szervezet,
az emberek, a folyamatok és az egyes rendszerek felett
a hatékonyabb üzleti döntéshozatal támogatásával és a
törvényi megfelelés hiányából eredő kockázat és költségek
csökkentésével párhuzamosan.
Nem számít, milyen nagyok és összetettek az elvárások, a Coda
Financials megfelel a kihívásoknak. Olyan multifunkcionalitást
(egyszerre több ország, több valutanem, több nyelv, többféle
telepítési mód, stb.) biztosít, amilyenre Önnek szüksége van,
emellett a piac legrugalmasabb egyszerűsített főkönyvre
épülő pénzügyi modelljét teszi elérhetővé, amely korlátlan
lehetőségeket teremt az üzleti folyamatok osztályozására,
mérésére és elemzésére. A Coda megoldások jól skálázhatók,
így egyaránt jól illeszkednek a nagyvállalati folyamatokhoz,
illetve a kisebb szervezetek üzletviteléhez is, és akár olyan,
gyorsan változó iparágakban is megállják a helyüket,
mint az üzleti szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások,
szállítmányozás és logisztika, médiaipar, olaj- és gázipar,
kiskereskedelem, valamint a több-telephelyes, nemzetközi
vagy szolgáltatóközponti környezetek.
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eFinance - Best-of-class pénzügyi szoftver
A UNIT4 CODA díjnyertes pénzügyi menedzsment szoftvere segítséget nyújt a vállalatoknak pénzügyi
folyamataik (a számviteltől és a beszerzéstől kezdve a jelentéskészítésig és elemzésekig) modernizálásában
és automatizálásában, amely elősegíti a hatékonyabb vállalatirányítást és a törvényi előírásoknak való jobb
megfelelést.
A Coda Financials az első, egyszerűsített multidimenziós
főkönyvön alapuló, globális pénzügyi-számviteli megoldás,
modern és multifunkcionális számviteli rendszer, amely
eleget tesz a legsokrétűbb és legösszetettebb vállalatok
elvárásainak is.

Nincsenek alrendszerek, nincsenek alfőkönyvek,
nincs várakozás, nincsenek újraellenőrzések
A napjainkban elterjedt kötegelt feladásokra épülő, vagy
multi-modulos architektúrával rendelkező ERP szoftverekkel
szemben a Coda Financials úttörő módon egy egyszerűsített
főkönyvre épülő (vagy egységesített) pénzügyi-számviteli
rendszer. Az általános főkönyv, a kötelezettségek kezelése,
követelések kezelése, stb. mind egyetlen rendszerben
találhatók
és
egyetlen
multidimenzionális
pénzügyi
információs modell részei. Ez az egyedülálló, egységes rendszer
napjainkban is piacvezető, és felépítésének köszönhetően nincs
időkiesés, nincsenek alfőkönyvek, nincs adat inkonzisztencia,
nincs szükség az egyes modulok újraellenőrzésére sem.
Az alrendszerek közötti integrációnak köszönhetően
a megoldás minden időpillanatban biztosítja az üzleti adatok
konzisztenciáját, egyenlegét és a főkönyvek naprakészségét.

Multidimenzionális – végtelen lehetőségek az
üzletvitel osztályozására, mérésére és elemzésére
Pénzügyi részlege nehézségekkel küzd a jelentéskészítési
kötelezettségek teljesítése során, vagy külső táblázatkezelő
alkalmazásokra kell hagyatkoznia, hogy összegyűjtse
a szükséges adatokat? A probléma nem feltétlenül maga
az alkalmazott eszközben, inkább többnyire az alap pénzügyi
rendszer információs modelljének rugalmatlanságában
és elégtelenségében rejlik.
A tipikus „Code Block” jellegű felfogással ellentétben
– amely a legtöbb pénzügyi modellben fellelhető – a Coda
Financials multidimenzionális pénzügyi modellje kivételes
lehetőségeket kínál a pénzügyi adatok összegyűjtésére,
tárolására és karbantartására. A Coda számlatükre többek
között példa nélküli rugalmasságot kínál a profitabilitás
méréséhez, amelyhez különböző számlakódolási sémák
illeszkedhetnek egyetlen vállalaton belül. Ez lehetővé teszi
minden egyes üzletág számára, hogy az igényeinek megfelelő
módon mérhesse profitabilitását, egy olyan egységes
jelentéskészítési modell, vagy egyszerűsített főkönyv alapján,
amely minden időpillanatban egyenlegben van. A „Code
Block” modellekkel ellentétben, amelyek csak egy alkalommal
változtathatók, a Coda Financials változatos lehetőségeket
kínál és bárhol, bármikor frissíthető.

Multifunkcionális
A Coda Financials pénzügyi információs modellje több
dimenziós elemzési lehetőségeket foglal magába, úgy mint
több valutanem, számlaegyenleg, költség, előrejelzés,
szállítói aktivitás, vevői aktivitás és egyéb üzleti statisztikák.
Egy olyan, multifunkcionális eszköz (több ország, több
vállalat, több valuta- és adónem, több nyelv kezelése),
amely akár a legösszetettebb vállalati struktúrákat is képes
kezelni. A Coda Financials egységes verzióban telepíthető
és alkalmazható világszerte, ezáltal biztosítva azt a kontrollt,
ami szükséges az egész vállalaton átívelő adat-konzisztencia
megteremtéséhez.
Emellett
rendelkezik
azokkal
a lehetőségekkel és rugalmassággal is, amely képes teljesíteni
a helyi követelményeknek és számviteli sajátosságoknak való
megfelelést is szerte a világon.

Valós idejű átláthatóság
A Coda Financials egyik egyedülálló tulajdonsága a világszerte
híres, valós idejű adatkinyerési képesség. Az egységes
pénzügyi információs modellnek köszönhetően a felhasználók
akár a mérlegből kiindulva visszajuthatnak egészen
az eredeti dokumentumokig, anélkül, hogy az integrációs
hibák, a modulfrissítések vagy a hibás mérlegellenőrzési
gyakorlatok miatt kihagynának akár egyetlen tranzakciót
is a jelentéseikből. Például a készpénz egyenlegek azonnal
visszatükrözik az egyes tevékenységek eredményét,
amint a számlák lekönyvelődnek a kötelezettségek közé,
a készpénz pedig megérkezik a követelések közé. A Coda
Financials segítségével Ön folyamatosan tiszta képet kap
készpénzállományáról – percre és fillérre pontosan.

Gyorsabb időszakzárás
A számviteli osztály mindennapjait az időszakzárások teszik
a legstresszesebbé, ezek jelentik a legmegerőltetőbb munkát.
Bár számos tényező létezik, amelyek hektikussá teszik
az időszakzárások feladatait, egy kiváló pénzügyi rendszer
csökkentheti a stresszt és a munka terheit; ezzel szemben egy
tökéletlen rendszer többletmunkát, további feszültségeket
és plusz időráfordítást generál.
A Coda Financials felhasználói számos olyan előnyt
élvezhetnek, amelyek csökkentik az időszakzárások okozta
munkahelyi stresszt, ezen előnyök többek között:
• egy egységes pénzügyi információs modell, amely minden
pillanatban naprakész adatokat biztosít,
• nincs szükség a számviteli modulok és alrendszerek
újraellenőrzésére – ezek mindig egyenlegben vannak,
• automatizált és együttműködő időszakzárási folyamatok,
amelyek a pénzügyi-számviteli osztályok hatáskörén kívül
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Számviteli
erőforrás-kiesés

Időszakos zárás
a hagyományos rendszerekkel

Terhelés

Folyamatos zárás
a Coda Financials-el

Idő

Időszak vége

Időszakzárás
a CODA-val

Időszakzárás
hagyományos
rendszerekkel

A Coda Financials egyszerűsített pénzügyi modellje gyors
időszakzárást tesz lehetővé, amely minden pillanatban naprakész.

előforduló időszakzárási feladatokra is kiterjeszthetők, akár
több vállalatra és további üzleti műveletekre vonatkozóan is,
• online időszakzárási portál, amely átlátható információkat
biztosít az időszakzárási feladatokról, a függőben lévő ügyekről,
a különböző műveletek státuszáról, a dokumentációkról,
a jóváhagyásokról és az időszakzárás befejezéshez szükséges
további lépésekről.

Pénzügyi portál – kontrollált, személyre szabott
információáramlás és kapcsolódó eszközök
Egyre többféle adat- és szoftvereszköz vált elérhetővé
az alkalmazottak számára az üzleti életben. Amennyiben ezek
alkalmazásának célja a hatékonyság sikeres növelése, akkor
tartalmuk ellenőrizhető, átlátható és szűrhető kell, hogy legyen
annak érdekében, hogy hasznosak és relevánsak maradjanak.
A Coda Financials segítségével Ön létrehozhat egy „pénzügyi
portált”, amely egyszerre képes biztosítani mind a központi
ellenőrzést, mind pedig az egyéni igényeknek való megfelelést
annak érdekében, hogy javuljon a felhasználók hozzáférése
a kulcsfontosságú üzleti rendszerekhez és információkhoz
és hatékonyabbá váljon az azokkal történő interakció.
A Coda Financials webszolgáltatások-funkciójának és rugalmas
konfigurációs eszközeinek köszönhetően a rendszer minden
felhasználója egy felhasználóbarát és kontrollálható portálon,
vagy „bejáraton” keresztül érheti el az engedélyezett Coda

funkciókat. A portál lehetővé teszi azt is, hogy a felhasználó
eldönthesse, mely alkalmazásokat, modulokat, funkciókat
és egyéb információkat kíván elérni desktopján, például:
kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-ok), jelentéskészítési
funkciók, weboldalak és egyéb hasznos üzleti információk
és rendszerek.

Egyszerűen használható és hatékony – többet
kevesebbel!
Az alkalmazás használata könnyen elsajátítható, böngésző
alapú kezelőfelülete úgy lett kialakítva, hogy a felhasználók
munkáját egyszerűbbé és könnyebbé tegye. A könnyen testre
szabható felhasználói felület azt jelenti, hogy a képernyőképek
és a beviteli űrlapok is hasonlóak a vállalat meglévő
rendszereinél megszokottakhoz – leegyszerűsítve ezzel
az adatbevitelt és biztosítva a felhasználók számára
a megszokott rendszerkörnyezetet. Mivel minden funkció
egyetlen pénzügyi információs modellben van jelen,
a felhasználók könnyen elsajátíthatják pl. a kötelezettségek
és követelések, vagy akár az általános könyvviteli funkciók
kezelését is. Az olyan lehetőségek, mint például az adatok
közötti böngészés, a kifizetés, a számlaegyeztetés,
a dokumentum bevitel, stb., minden funkcióban ugyanúgy
működnek,
lehetővé
téve
a
pénzügyi-számviteli
csoportnak, hogy több munkát végezzen el – akár kevesebb
munkatárssal is.

Bepillantás a Coda Financials-be
A legfontosabb pénzügyi és HR funkciók
•
•
•
•
•
•

eFinance – a pénzügyi információk valós idejű rögzítése, jóváhagyása, áttekintése és összefoglalása.
eInvoice – teljes mértékben integrált, kibővített kimenőszámla-készítési és -feldolgozási funkciók.
eAsset – teljes mértékben integrált, rugalmas, nagy volumenű tárgyi eszköz kezelést tesz lehetővé.
eCash - házi pénztár tranzakciók átfogó kezelése és bizonylatolása, teljeskörű integráció a főkönyvi modullal.
Workflow - lehetővé teszi a bejövő számlák csatolását a rendszerben, illetve azok elektronikus jóváhagyását.
eBank - lehetővé teszi az elektronikus bankkivonat automatikus feldolgozását, a banki tranzakciók automatikus
könyvelését és egyeztetését.
• HR – humánügyviteli megoldásaink hatékonyan támogatják a TB- és bérszámfejtési, adó elszámolási, valamint
adatszolgáltatási feladatokat, a munkaügyi és munkaidő-menedzsmentet, a juttatások és bónuszok rendszerét, illetve a
HR menedzsmentet.
• Webriport - önkiszolgáló vezetői riportok, illetve standard jelentések és automatikus Áfa riport.
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eProcurement - Best-of-class beszerzési szoftver
Napjaink gazdasági helyzetében nehéz feladat az árbevételek növelése, így a vállalatoknak új és kevésbé
fájdalmas módokat kell találniuk a profitabilitás növelésére.
Az indirekt költségek nem a legnagyobb költségkategóriát
jelentik a legtöbb vállalat számára, ám mivel ezek a legkevésbé
automatizált és legkevésbé kontrollált pénzügyi folyamatok
napjainkban, megérettek a hatékonyságnövelésére és
a megtakarítások ösztönzésére.

A legfontosabb cél a megtakarítás
Az
indirekt
költségek
azokat
az
eszközöket
és szolgáltatásokat foglalják magukba, amelyek egy
vállalat normális működtetéséhez szükségek, úgy mint:
irodai felszerelések, informatikai berendezések, szoftverek,
karbantartási eszközök, szakértői szolgáltatások, ingatlanszolgáltatások és egyéb kihelyezett szolgáltatások.
Az indirekt költségek kezelésének automatizálása egy
„ölbe pottyant lehetőség” a vállalatok számára költségeik
csökkentése szempontjából. Az a szép a közvetett kiadások
csökkentésében, hogy ez egyből az eredményben jelentkezik,
és nincs semmilyen negatív hatással a termelésre, vagy
a munkaerő állományra.

Vegye kézbe a kiadások ellenőrzését!
A Coda Financials egy olyan átfogó beszerzés-menedzsment
megoldást kínál, amely lefedi a teljes beszerzési ciklust
az igények felmerülésétől kezdve egészen a kifizetésig.
Beszerzési modulunk révén csökkennek a költségek,
mivel gyors, ellenőrzött, online hozzáférést biztosít
a
kulcsfontosságú
beszerzési
funkciókhoz
minden
alkalmazott számára, emellett pontos költség-ellenőrzést
tesz lehetővé a kiadások felett.

Ellenőrzés - Kiválasztás - Tárgyalás
Megoldásunk segít a vállalatoknak: a folyamatok
nagyobb ellenőrzés mellett történő kialakításában;
a szállítók hatékony kiválasztásában és az ártárgyalások
eredményesebb lebonyolításában – így teljes mértékben
kiaknázható lesz a vállalat beszerzésekben rejlő potenciálja.
Ellenőrzés
Sajnos a legtöbb vállalatnak viszonylag kevés olyan manuális
eljárás áll rendelkezésre, amellyel kézben tarthatók
a közvetett költségek, ami középszerű ellenőrizhetőségben,
a költségvetés kiszámíthatatlanságában és a visszaélések
nagyobb számában jelentkezik. Gyakran előfordul, hogy
az adatok rögzítése és jóváhagyása jóval azután történik
csak meg, hogy a beszerzés lezajlott és a megvásárolt áruk
már úton, vagy akár már használatban vannak. Ez amellett,
hogy előnytelen a vállalat számára, közel sem hatékony,
akadályozza a számlaegyeztetést végző osztály munkáját,
akik így színvonalon aluli adminisztrációs munkával
kénytelenek „nyomozó munkát” végezni.

Ezzel ellentétben a Coda beszerzési eszközeit úgy fejlesztettük
ki, hogy segítséget nyújtsanak a vállalatoknak egy
elektronikusan vezérelt kontroll rendszer kialakításában,
miközben csökken az áruk igénylésével, megrendelésével,
átvételével, számláival és kifizetésével járó munka
és
erőfeszítés.
A
beszerzéssel
kapcsolatos
összes
funkcionalitást elérhetővé téve minden felhasználó számára
és az illetékes vezetőket bevonva a jóváhagyási folyamatba, az
ad-hoc jellegű költségek megszüntethetők és megteremthető
a költségvetés kiszámíthatóságának alapja. A megfelelő
beszerzési rendeléseket jóváhagyó folyamatokkal a számlák
gyorsan és elektronikus úton leegyeztethetők, újrakódolás
és újabb adatbevitelek nélkül. A számlaegyeztetés biztosítja
azt is, hogy megtörténnek a megfelelő „áruátvételi” folyamatok
és befejeződnek még a kifizetések előtt. A CODA megoldásával
Ön biztos lehet abban, hogy azt kapja, amit megrendelt és
azért fizet, amit megkapott.
Kiválasztás
Számos vállalat esetében az indirekt kiadások több
beszállító között szétszórva, szétaprózódva jelennek
meg – ők mind más-más árakat, feltételeket biztosítanak
és más-más minőségű szolgáltatásokat kínálnak. A
szükségtelenül nagyszámú beszállítók miatt ezzel extra
terhek kerülnek a számlaegyeztetést végző és a beszerzési
osztály vállára. Az elaprózott kiadások különösen nagy
kihívást jelentenek azoknak a decentralizált vagy több
telephellyel rendelkező vállalatoknak, ahol az ellenőrzések
és a folyamatmenedzsment kialakítása nehézkes. A távoli
beszerzők egyszerűen nem látják a legjobb beszállító
kiválasztásához szükséges információkat (vagy nincs
hozzáférésük) egy vásárlási döntés előtt. Röviden a
vállalatok egy ilyen helyzetben nem tudják kihasználni a
legjobb beszállító előnyeit, ami ráadásul magasabb eljárási
költségekkel is párosul.
A Coda beszerzési megoldása jobb átláthatóságot biztosít
a vásárlási folyamatok felett és segítséget nyújt a legjobb
beszállítók kiválasztásában. Ennek első lépése egy
szélesebb felhasználó réteg bevonása a vállalaton belül,
megoldásunk könnyen elsajátítható, beszerzési folyamatokat
támogató
felhasználó
felületének
adaptálásával.
A könnyű használhatóság támogatja a gyors adaptációt,
illetve kitágítja a beszerzési folyamatba bevonható áruk
és szolgáltatások körét. Ezután a vállalat teljes beszerzési
tevékenysége a legjobb beszállítók felé összpontosul,
akik a legjobb árakat és legjobb szolgáltatásokat kínálják.
Ezt a folyamatot nagyban segítik a felhasználók számára
elérhető elektronikus katalógusok, amelyek a legjobb
szállítók legjobb áron kínált termékeiket és szolgáltatásaikat
tartalmazza. A felhasználók közvetlenül innen eljuthatnak
a preferált beszállító honlapjára és a kiválasztott termékhez

UNIT4 Coda Financials | Változáskövető Best-of-class pénzügyi menedzsment

7

Pénzügyi audit és kontroll (pl. költségvetés ellenőrzés, eltérések feltárása, adategyeztetés)

Keresletgenerálás

Információk
bekérése

Megrendelés

Áru/
szolgáltatás
átvétele

Számlafeldolgozásés egyeztetés

Kifizetés

A tranzakció rögzítése
A teljes folyamat átláthatósága
Coda Financials - páratlan ellenőrizhetőség és átláthatóság a beszerzési folyamatok felett.

elindíthatják
a
jóváhagyási
folyamatot.
Mindezen
lehetőségeknek eredményeképp kevesebb beszállítót kell
kezelni, több kiadás kerül kontroll alá és alacsonyabb árakon
jut a vállalat a kiválasztott termékekhez.
Tárgyalás
Minden vállalat szeretne alacsonyabb árakat letárgyalni
a beszállítóknál, de nem mindig vannak abban a pozícióban,
hogy ezt megtehessék. A beszállítók akkor szoktak
a megbeszélt árból árengedményt, vagy mennyiségi
kedvezményt adni, amikor a vásárló igazolni tudja, hogy
jelentős mennyiségben vásárolt már tőle. Manuális vagy
csupán félig automatizált beszerzési folyamatok esetében
ezt az információt szinte lehetetlen összegyűjteni.

A Coda beszerzési megoldása teljes átláthatóságot
biztosít minden, a vásárlási folyamathoz kapcsolódó
tevékenység kapcsán, amely felvértezi minden olyan
szükséges információval a beszerzési vezetőket, amelyek
egy sikeres beszállítói tárgyaláshoz szükségesek lehetnek.
A
beszerzési
vezetők
tételenként,
kategóriánként,
beszállítók, helyszínek, osztályok, dátumok és egyéb,
a felhasználó által meghatározott szempontok szerint
elemezhetik a beszerzési tevékenységeket. Ezen információk
birtokában már eredményesen tárgyalhatnak a mennyiségi
kedvezményekről a preferált beszállítókkal. A lealkudott
tételek árai ezután bekerülnek egy központi katalógusba,
ahol már a többi felhasználó is élvezheti az árengedmények
és mennyiségi kedvezmények előnyeit, ami hozzájárul egyéb
költségvetési kereteik kibővítéséhez.

Bepillantás a Coda Financials-be
A legfontosabb beszerzési funkciók
•
•
•
•
•

Igények – azonnal elsajátítható felhasználói felület a gyorsabb adaptációért és használatba vételért.
Jóváhagyási folyamat – a feladatok teljesítésének nyomon követése és az érintettek információ-ellátása.
Árajánlatkérések és megrendelés – eredményes, hatékony és a folyamatokat támogató beszerzés.
Áruátvétel és 3 irányú számlaegyeztetés – kibővített, online bejövő-számla egyeztetés és -feldolgozás.
Átláthatóság és beszerzési költségterv ellenőrzés – gyors, biztonságos és átlátható papírmentes beszerzés.
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A Coda megoldás alapköve
A Coda Financials megoldás lelkét alkotó architektúra a rendszertervezés és a kulcsfontosságú képességek
egyedülálló ötvözete, amely nem csak multifunkcionális globális számvitelt tesz lehetővé, hanem valós
idejű pénzügyi átláthatóságot és ellenőrizhetőséget biztosít a vállalat alkalmazottai, folyamatai és
rendszerei felett.

A Coda Financials az információmenedzsment gerincét
alkotja a gyorsan változó és több alkalmazásból álló
informatikai környezetekben. Ezt a Link architektúra teszi
lehetővé, amelynek 3 legfontosabb alkotóeleme a következő:
1) Egyszerűsített pénzügy modell – Nincsenek
alrendszerek vagy alfőkönyvek
Mivel a Coda Financials-ben az adatok egyetlen pénzügyi
modellben tárolódnak (egyetlen számviteli alkalmazásban
– nem pedig több almodulban vagy alrendszerben),
az üzletvitel változásával kapcsolatos módosítások
hatékonyan elvégezhetők EGY helyen a rendszerben anélkül,
hogy: elveszne az irányítás, problémák merülnének fel a
jelentéskészítés során vagy megnőne a törvényi előírások be
nem tartásának kockázata.

A szabályozást biztosító keretrendszer összességében
kézzelfoghatóbbá, megismételhetőbbé és ellenőrizhetőbbé
teszi a folyamatokat. A végeredmény az alacsonyabb
ellenőrzési költségekben, a követelményeknek való
folyamatos megfelelésben és a teljes körű felügyeletben
mutatkozik meg.
rzési keretrend
sze
enő
Ell
r
HR
Bérszámfejtés

ROPERABIL
TE
I
N

Logisztika

CRM

Egyszerűsített
pénzügyi
modell
TE

IN

A Link™ integrációs architektúra maga mögé utasítja
a versenytársakat, hiszen olyan modern technikákat
vonultat fel az üzleti alkalmazásokkal való biztonságos
és valós idejű integrációhoz, mint a webszolgáltatások
vagy az XML. Egy “best-of-class” alkalmazásokból
álló rendszerben a Link™ architektúra minden, a Coda
Financials-ben elérhető üzleti logikát és pénzügyi
ellenőrzést elérhetővé tesz más alkalmazások számára,
és igény szerint belső szolgáltatásként vagy belső “információs
felhőként” biztosít pénzügyi funkciókat. A vállalatok
létrehozhatják saját speciális alkalmazásaikat, amelyekhez

Megoldásunk erre a valós probléma a Coda Control Manager
keretrendszer, amely az összes különálló folyamat fölött
helyezkedik el, így elérhetővé teszi a vállalkozás valamennyi,
sokszor rejtett ellenőrzési és szabályzási pontját és
tevékenységét a vezetők számára. Különösen hatékony az
időszaki zárások során, amikor drámai mértékben képes
csökkenteni a jelentős mennyiségű, ismétlődő feladatok
elvégzéséhez szükséges napok és munkaórák számát.

S
TÁ

2) Együttműködés – webszolgáltatásként elérhető
számvitel
Folyamataik hatékony kézbentartásához napjainkban
a vállalatoknak képesnek kell lenniük a legkülönfélébb,
legkiválóbb “best-of-class” alkalmazások összekapcsolására,
a vállalat sikeres működtetése érdekében.

3) Ellenőrzési keretrendszer – Control Manager
Napjainkban a számtalan törvényi előírásnak való
megfelelés érdekében a pénzügyi vezetőknek olyan pénzügyi
szabályozók felett kell rálátással rendelkezniük, amelyek
sokféle rendszert, munkatársat és osztályt ölelnek át.
Ez egyre nehézkesebbé válik akkor, ha az elsődleges pénzügyi
alkalmazások használatán kívül (például táblázatokban,
e-mailben vagy üzemi „feladó” rendszerekben) egyéb
manuálisan elvégzendő feladatok ellátására is szükség van.

Lízing

RO

Kiskereskedelem

ÁS

Link – páratlan együttműködés a szoftverek között

a Coda Financials számviteli modulként vagy pénzügyi
központként kapcsolható. Ez a megközelítés lehetővé teszi,
hogy a vállalkozások hozzáadott értékkel gazdagítsák testre
szabott rendszereiket, miközben kiaknázhatják egy remek
pénzügyi szoftvercsomag valamennyi előnyét is.

I

E támogatás révén Önnek és kollégáinak hatékony pénzügyi
kontroll áll rendelkezésére és biztosak lehetnek abban,
hogy a fontos üzleti döntéseket megbízható, naprakész
információk alapján hozzák meg. A felhasználók valós idejű
jelentéseket, multidimenzionális elemzéseket hozhatnak
létre és gyorsabban végrehajthatják az időszakzárást. A Link
architektúra ellenőrzési keretrendszere egyetlen átlátható
és auditálható folyamatsorba sűríti az üzleti rendszereket,
a manuális folyamatokat és a pénzügyi információk
jóváhagyását. Ez lehetővé teszi, hogy a pénzügyi szoftver
stratégiai szerepet töltsön be az üzletvitelben. Biztosítja
az alkalmazkodást a változó üzleti körülményekhez, egyúttal
csökkenti a változások potenciális hatását a jelentésekre,
folyamatokra, szabályzókra és egyéb rendszerekre.

P E R A BI

LI

T

POS

Gyártás

Link™ – architektúra best-of-class pénzügyi menedzsmenthez
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Átfogó jelentéskészítés
A pénzügyi elemzés alapvetően az események gyors, világos
és pontos értelmezéséről és kommunikálásáról szól.
Legyen szó egy új termékcsalád nyereségességének
vizsgálatáról vagy egy cég konszolidált pénzügyi
beszámolójának elkészítéséről, a Coda Financials teljes
körű segítséget nyújt a különféle felhasználóknak abban,
hogy eltérő igényeik szerint készíthessenek jelentéseket és
elemzéseket az üzletmenetről. Ennek összetevői:
• a robosztus és egyben rugalmas pénzügyi információs
modell létfontosságú alapjai,
• jelentéskészítő és üzleti intelligencia (Business Intelligence BI) eszközök teljes skálája.
Az elkészült jelentések csak annyira lesznek jók, mint
amilyen az alapjukat képező információs modell
Az örök informatikai igazság, miszerint ha az input nem
üti meg a mércét, az output sem fogja, határozottan igaz
a pénzügyi rendszerekre is. Amennyiben az információk
forrása – jellegéből fakadóan – rugalmatlan vagy alkalmatlan
a feladat ellátására, a jelentéskészítési eszközök nem
jelentenek segítséget, legyenek bármilyen kifinomultak is. Az
egyszerű, de mégis hatékony jelentéskészítés legfontosabb
alapja egy robosztus pénzügyi információs modell; a Coda
pénzügyi információs modell rugalmasságát az egyetlen
főkönyvből álló rendszer valós idejű jellemzőivel ötvözve a
piacon jelenleg elérhető legrészletesebb adatokat biztosítani
képes és legrugalmasabb jelentéskészítő rendszert kapjuk.
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Válassza a megfelelő eszközt a megfelelő feladatra
Fontos szempont, hogy a szervezet sokféle igényt és
technológiai preferenciát képviselő felhasználói mind a
megfelelő jelentéskészítő és üzleti intelligencia funkciókat
használhassák.
A Coda Financials általános jelentéskészítő eszközöket és
speciális lekérdező funkciókat egyaránt kínál, ezek mindegyike
adott célokat szolgál. Lekérdező, jelentéskészítő és üzleti
intelligencia funkciók széles választéka áll rendelkezésre: a
beépített jelentéskészítő és böngésző funkcióktól egészen a
kibővített adattárház elemző megoldásokig. A felhasználók
azonnal hozzáférhetnek a megfelelő adatokhoz, bárhol
és bármikor legyen is erre szükségük, mégpedig a
leghatékonyabb módon: akár egy vállalati portálon vagy
webböngészőben, Microsoft® Excel® -ben vagy valamely
másik kulcsfontosságú üzleti alkalmazásba ágyazva.

Bepillantás a Coda Financials-be

A legfontosabb jelentéskészítési és BI funkciók
• Tallózás – valós idejű átláthatóság nagy teljesítményű jelentéskészítő és adatbányász funkciókkal.
• Kiválasztás törzs – integrált jelentések és kisebb karbantartás igény, a tényleges valós helyzet alapján történő
jelentéskészítéshez.
• Pénzügyi portál – ellenőrzött és személyre szabott információk és eszközök; a központi kontrollt és következetességet
rugalmassággal és az egyéni igények támogatásával ötvözve.
• Coda XL – Microsoft® Excel® korlátok nélkül; a hagyományos táblázatok valós idejű alternatívája.
• CRS Portál – egységes jelentéskészítés és automatikus mutatószámok.
• UNIT4 Business Analytics – teljesítménymenedzsment megoldás, kiterjesztve az egész vállalatra.
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UNIT4 kiegészítő
megoldások

Coda Financials
a felhőben

Kiegészítő alkalmazások széles palettája a
Folyamatos Változásban Lévő Vállalatok számára

Hordozhatóságot, Biztonságot, Rugalmasságot,
Komplexitást és Visszaállíthatóságot nyújtó szoftver
elérési opciók a Folyamatos Változásban Lévő
Vállalatok számára

Válogassa össze…
A UNIT4 felismerte, hogy az ügyfeleknek a fő alkalmazások
képességein túl gyakran egyéb funkcionalitásokra is szükségük
van a vállalat- vagy iparágspecifikus igények támogatásához.
Ezen igények kielégítésére megalkottunk egy kiegészítő
megoldásokat tartalmazó portfoliót, amely lehetővé teszi
az ügyfelek számára, hogy kiterjesszék alkalmazásaik körét
annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb módon
kihasználhassák az üzleti informatikai architektúrájukban rejlő
lehetőségeket.
• UNIT4 Environmental management (Sustain4) forradalmian új környezetmenedzsment megoldás, amely
lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy képet kapjanak
működésük környezetre gyakorolt hatásáról és egyúttal azt
is, hogy e hatásokat menedzseljék, illetve csökkentsék az
ellátási láncon keresztül.
• UNIT4 Consolidation & Cash – Konszolidációs, cash
menedzsment és jelentéskészítési megoldások olyan
csomagja, amely gyorsan telepíthető, rendkívül rugalmas,
mégis magas szintű funkcionalitást biztosít.
• UNIT4 Business Analytics - ember-központú teljesítménymenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a célzott
teljesítménymenedzsment
gyorsabb
és
egyszerűbb
megvalósítását az egész vállalaton belül.
• UNIT4 Account Analyzer - pénzügyi audit szoftveres
megoldásunk egyetlen rendszerbe vezeti át a különböző
pénzügyi alkalmazásokban tárolt adatokat és lehetővé teszi
a funkcionális adatelemzést standard (de testre szabható)
paraméterek alapján.
• Coda ABC Costing - a tevékenység alapú költségkalkuláció egy olyan bizonyított módszertan, mely pontosan
és teljes körűen méri az erőforrások, tevékenységek és
termékek költségét. Az ABC megoldás alkalmazásával a
szervezet segítséget kap ahhoz, hogy fokozza a termékei és
szolgáltatásai értékét.
• Coda Document Management – ügy- és munkafolyamat
kezelő rendszerünk bevezetésével olyan keretrendszert
nyújtunk ügyfeleink számára, amely lehetőséget biztosít a
vállalat működése során folyamatosan felmerülő és változó
folyamatok kialakítására, támogatására, ellenőrzésére és
automatizálására, valamint az egyes folyamatok fejlesztés
nélkül történő paraméterezésére.
• Coda CRS Portál - leegyszerűsíti, kontrollálja és automatizálja
a jelentéskészítési folyamatot. A portál alapvető feladata
a szervezetenkénti riportok összefogása egy kontrollált,
zárt környezetbe, valamint riportcsomagok, grafikonok,
mutatószámok dinamikus előállítása, illetve adminisztrálása
és - előre meghatározott jogosultságoknak megfelelően elérhetővé tétele a felhasználók számára.

A mai kor vállalatai – méretüktől és tevékenységüktől
függetlenül – folyamatos változásokkal átszőtt világban
működnek. Az eredményesség és a kitűzött célok elérése
érdekében a vállalatoknak a legújabb technológiákat kell
alkalmazniuk, miközben költségeik szintjét alacsonyan kell
tartaniuk és minimalizálniuk kell a kockázatokat.
A UNIT4 immár több mint 30 éve segít megfelelni e
kihívásoknak olyan megoldások fejlesztésével, amelyek
támogatást nyújtanak az ügyfeleknek a változásokhoz történő
gyors, zökkenőmentes és költséghatékony alkalmazkodásban.
És ezt nem csak az általunk kínált páratlan agilitás és szoftveres
függetlenség biztosítja, hanem a szoftver elérési opciók
rugalmassága is - legyen szó akár helyszíni, akár felhő alapú
elérésről -, amelyek tetszés szerint, az igényeknek megfelelően,
menet közben is szabadon változtathatók.

Melyek a UNIT4 „felhő-alapú” előnyei?
Úgy véljük, Ön valószínűleg egy modern, felhő-alapú
megoldás mellett tenné le a voksát, annak érdekében,
• hogy a lehető legjobb üzleti szoftver legyen a birtokában
• hogy könnyedén naprakész állapotban tartsa azt
ÉS
• csökkentse a belső IT infrastruktúra és IT támogatás
költségeit
A szolgáltatásnyújtás legmagasabb iparági sztenderdjeinek
megfelelve biztosítjuk ügyfeleink számára mindazt a
függetlenséget, rugalmasságot és biztonságot, amelyre
felhő-alapú üzleti szoftvereik kapcsán szükségük van –
mindezt megfizethető áron.
Ám más szoftverszállítókkal ellentétben cloud megoldásaink
sokkal többet jelentenek puszta költségcsökkentésnél. 5
további fontos és konkrét előnyt is kínálnak:
• Hordozhatóságot.
• Adatbázis biztonságot.
• Upgrade-rugalmasságot.
• Teljeskörűséget.
• Visszaállíthatóságot.

Az Ön igény szerinti UNIT4 megoldását szállítjuk
Komoly beruházásokat hajtottunk végre az infrastruktúra, a
technológia és a professzionális szakemberek tekintetében
annak érdekében, hogy megbízható, konzisztens, színvonalas
UNIT4 cloud megoldásokat biztosíthassunk – amikor és ahol
Önnek szüksége van rájuk.
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Adatközpontok
A UNIT4 professzionális adatközpontok és szolgáltatásinfrastruktúrák globális hálózatát biztosítja. A hálózat
földrajzi kiterjedése révén ügyfeleinknek lehetősége nyílik
kiválasztani azt, hogy hol futtassák szoftvereinket és hol
tárolják azok adatait; megoldásaink emellett lehetővé teszik
a törvényi előírásoknak való megfelelést, valamint teljesítik
az informatikai biztonsággal kapcsolatos elvárásokat is.
Adatközpontjaink rendelkeznek a felhő-iparág teljes
funkcionalitásával, beleértve egyrészt azokat az ultra-gyors
és redundáns technológiákat is (computing, networking és
tárolás), amelyek elengedhetetlen feltételei a nagykapacitású
üzleti szoftvermegoldásoknak, másrészt a kifinomult,
biztonsági mentéssel kapcsolatos és katasztrófatűrési
funkciókat. Adatközpontjaink precízen hangoltak és
gondos felügyelet alatt állnak, így globális szolgáltatásszintű megállapodásainkra (SLA) alapozva Ön minden
időpillanatban számíthat konzisztens működésükre, kivételes
teljesítményükre és biztonságosságukra. A UNIT4 Global
Cloud Team technikai támogatásának köszönhetően az Ön
UNIT4 megoldásai mindig elérhetőek és készen állnak az
ügyviteli folyamatok napi szintű kezelésére.

Stockholm
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És mivel a költözés során nincs szükség sem a setup, sem
pedig az adatbázis újrakódolására, az átállás gyorsan,
költséghatékonyan és zökkenőmentesen megoldható.
Biztonság
Megbízható és biztonságos…
A UNIT4-ral az Ön adatai saját egyedi és komplett
adatbázisukban maradnak. Ez addicionális szintű biztonságot
nyújt ügyfeleinknek, amely védelmet ad az emberi hibák
okozta kockázatok ellen is.
A UNIT4 megfelel a cloud szolgáltatások minőségét és szigorú
biztonsági előírásait szabályozó előírásnak is:
• ISO/IEC 27001 (adatbiztonság)
• SSAE16 II
• PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
• TEC: „A TEC Multi-Tenant SaaS Akkreditációval kapcsolatos
felmérésének eredményei szerint a UNIT4 ügyfelei
elégedettek a vizsgált kérdések minden aspektusában.”
Az
Ön
rendszerének
és
adatainak
biztonsága
érdekében rendszeresen felkérünk külső szakértőket is
penetrációs tesztek elvégzésére annak érdekében, hogy
megbizonyosodjunk afelől, hogy rendszereink (és az Ön
adatai) biztonságos környezetben tárolódnak még a legújabb
hackelési technikákkal szemben is.

Newport
Amsterdam
Barcelona
North America

Támogatás
Helyi támogatást nyújtunk ügyfeleink számára minden
olyan országban, ahol a UNIT4 jelen van. „Kövesd a Napot”
szolgáltatásunk keretében pedig a nap bármely szakában
segítséget tudnak nyújtani kollégáink, zárórán túli beérkezés
esetén továbbítva ügyfeleink megkeresését a következő,
nyitva tartó UNIT4 iroda felé.

UNIT4 – 5 felhő-alapú előny
Hordozhatóság
Kötöttségek nélkül, az Ön igényei szerint…
A UNIT4-ral garantáltan szabadon választhatja ki és
perszonalizálhatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő
szoftver elérési opciót a folyamatos változásokhoz való
alkalmazkodás jegyében:
• Felhőbe költözés
• Kiköltözés a felhőből
• Átköltözés másik felhőbe

Upgrade-rugalmasság
Mindig a legaktuálisabb változatban…
A UNIT4-ral Ön megőrizheti függetlenségét és a kontrollt
szoftverei legújabb verziójának bevezetése fölött azáltal,
hogy azt akkor végezheti el, amikor a legalkalmasabb a
vállalat számára:
• szükség szerinti automatikus update-ek
• Ön dönti el, hogy elfogadja-e az aktuális upgrade-et, vagy
elhalasztja azt
• a megoldások előző két verziójáig visszamenőleg is nyújtunk
támogatást a felhőben
Teljeskörűség
Stabil, teljes körű és jövőorientált megoldások…
A UNIT4 ugyanazt a teljeskörű funkcionalitást biztosítja
helyszíni és cloud megoldások esetén egyaránt:
• a kódkészlet teljes mértékben megegyezik a cloud és a
helyszíni megoldások esetében, ami páratlanul gazdag
funkcionalitást biztosít
• nincs késlekedés vagy komplikáció a legújabb fejlesztések
elérésével kapcsolatban
• Ön technikai ÉS üzleti szempontból is minimalizálhatja a
birtoklási költségeket
Visszaállíthatóság
A visszaállíthatóság nálunk sztenderd funkció…
A UNIT4-ral Ön gyorsan és zökkenőmentesen képes
visszaállítani a nélkülözhetetlen üzleti adatokat és
ezáltal
visszafordítani
az
összeomlással
fenyegető
„katasztrófahelyzeteket”, amelyeket gyakran felhasználói
hibák okoznak – még abban az esetben is, ha megoldását

felhő-alapon működteti. Az adatmentéseket hosszútávon tároljuk, így még ha évek múltán
derül is fény egy-egy adatvesztésre, akkor is képesek vagyunk visszaállítani Önnek az eredeti
állapotot.
• nem csak alapszintű üzleti folytonosságot, hanem TÉNYLEGES adat visszaállítást biztosítunk
• az adatok visszaállítása pár órán belül megtörténik, nem pedig napok, vagy hetek múlva
• nincs szükség drága, harmadik fél által biztosított adatmentésre és adat visszanyerésre.

Biztonság

Hordozhatóság

Visszaállíthatóság

Coda Financials

Teljes körűség

Upgrade-rugalmasság
A UNIT4 cloud-alapú megoldásait 5 fontos előny emeli ki a versenytársak közül

A UNIT4-ról
A UNIT4 egy globális szoftverszállító- és szolgáltató vállalat, amelynek legfontosabb célja,
hogy hatékony támogatást nyújtson az állami és magánszektorban működő dinamikus
vállalatoknak az üzleti változásokhoz történő egyszerű, gyors és költséghatékony
alkalmazkodásban a „Businesses Living IN Change (BLINC)™” nevű piaci szegmensben.
A vállalatcsoport tulajdonában van a világ számos piacvezető, az üzleti változásokat támogató
szoftvermárkája, beleértve a vállaltunk zászlóshajóját képező Agresso ERP megoldást,
amelyet a szolgáltatás-orientált közepes vállalatok számára fejlesztettünk ki, illetve bestof-class pénzügyi menedzsment szoftverünket, a Coda-t, valamint a salesforce.com-ban
végrehajtott invesztíciókkal létrehozott, cloud alkalmazásokat szállító FinancialForce.comot. A UNIT4 26 országban rendelkezik irodával Európában, Észak-Amerikában, a csendes
óceáni és ázsiai térségben, illetve Afrikában.
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