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EOS KSI România implementează o
soluție analitică și de raportare a
veniturilor și costurilor.
Compania EOS KSI ROMÂNIA este prezentă pe piața locală de peste 10 ani, iar începând cu
2005 funcționează ca o subsidiară a Grupului Internațional EOS, prestator de servicii în
domeniul de management al creanțelor. EOS are în momentul actual o cotă de piață de cca.
26% și un portofoliu de clienți în continuă creștere și diversificare, în principal din sectorul
bancar, cel al asigurărilor, energiei, telecomunicațiilor sau IT.

©

2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Pe fondul crizei financiare prelungite din 2008, piața de recuperare a creanțelor a crescut
ca și volum cât și numeric, fiind însă succedată și de o creștere exponențială a costurilor
de colectare a restanțelor.
Confruntată cu această situație, EOS România a ales Fair Value pentru a-i dezvolta pe
platforma SAP o soluție de tip business intelligence, în scopul facilitării deciziilor la nivel de
management în privința distribuției costurilor pe linii de afaceri sau centre de profit.
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Prezentare generală
Compania
EOS KSI România

Cifre EOS România
Obiective principale
• Monitorizarea distribuției costurilor
• Generarea centralizată și automatizată a rapoartelor de profit și pierderi și
posibilitatea interogării rapoartelor de către multipli utilizatori
• Abilitatea de a crea rapoarte noi, de către diverși utilizatori, fără a avea
cunoștințe IT

Sediul central
București
Industria
Instituții financiare
nebancare
Produse și servicii
Managementul creanțelor,
Colectarea debitelor
Cifra de afaceri grup
566.9 mil. euro
Web Site
www.ro.eos-solutions.com
Partener
Fair Value
www.fairvalue.ro

Soluția
• Soluție business intelligence dezvoltată de Fair Value pe platforma SAP care
permite centralizarea datelor într-o bază de date unică și
distribuția automatizată a costurilor a.î să fie simplu de urmărit
• Soluție care permite crearea de rapoarte multidimensionale, cu
posibilitatea de analiză comparativă
Beneficii cheie
• Oferă o sursă unică de informare la nivel de organizație și reduce
eventualele erori rezultate în urma centralizării datelor
• Crește productivitatea angajaților prin reducerea timpului necesar efectuării
rapoartelor
• Suport în luarea deciziilor la nivel de management pe baza unor rapoarte
lunare exacte
• Acces de tip self-service a utilizatorilor de business, fără a avea cunoștințe
IT

26%

Cota de piață

11
Centre regionale

700
Angajați
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Obiectivele companiei

Prezentare generală

Obiectivele companiei
Soluția

Beneficii

Activitatea EOS presupune achiziția portofoliilor de
creanțe în principal de la instituțiile bancare și
ulterior colectarea debitelor de la restanțieri.
Pentru a oferi suport informațional decidenților din
companie, soluția dezvoltată de Fair Value
răspunde următoarelor nevoi:
• Unificarea mai multor baze de date într-un
sistem unic care să integreze fiecare nivel de
punct de lucru la nivel central
• Necesitatea existenței unui sistem integrat care
să elimine activităţile redundante precum
importuri de fişiere, sincronizări manuale de
date în sisteme diferite

• Focus la nivelul companiei pe controlul costurilor
și creșterea eficienței, în consecință cerințe
avansate de raportare și management financiar
• Reducerea prelucrării manuale a datelor datorită
automatizării proceselor (de ex. raportarea
legală automatizată în SAP)
• Un control mai bun al business-ului printr-o mai
bună urmărire a cheltuielilor şi veniturilor
• Adoptarea unui instrument matur și stabil, care
să ajute compania să își atingă și să își
urmărească obiectivele de afaceri

• Necesitatea asigurării unui cadru pentru
obținerea rapoartelor într-un timp cât mai scurt
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Componentele soluției

Prezentare generală

Obiectivele companiei

1. Licențe SAP

Implementarea proiectului

Soluția a fost instalată pentru mai mulți useri pentru a avea acces la date
analitice

Beneficii

2. Consolă de administrare backend Web based
Consola web permite administrarea / managementul (cum ar fi definirea de
utilizatori și roluri), sarcini care nu sunt legate de aplicație și sunt efectuate prin
accesarea unei adrese de web publice (securizată prin nume de utilizator și
parolă).

3. Bază de date centrală
A fost creată o bază de date centrală în care sunt importate toate datele primare
din tabele excel. Toate datele colectate prin tabele sunt stocate în baza de date
centrală pentru a fi accesate cu ușurință în scopuri de analiză si raportare.

4. Soluție de analiză pentru crearea de rapoarte și analize
Această zonă este pentru realizarea de rapoarte și analize drag & drop necesare
activității de monitorizare. Managerii care se ocupă de gestionarea serviciilor de
transport beneficiază acum de un sistem BI prin care își concep rapoarte detaliate.
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Prezentare generală

Etapele de implementare

Obiectivele companiei
1. Instalarea și configurarea modulului SAP Business Objects
Implementarea
proiectului

2. Modelarea bazei de date

Beneficii

4. Configurarea algoritmilor de distribuție a costurilor

3. Mecanismul de import al datelor din fișiere Microsoft Excel
5. Optimizarea datelor pentru raportare
6. Conectarea SAP Business Object la baza de date
7. Crearea de universuri de date
8. Crearea inițială a rapoartelor de tip P&L
9. Training
10. Testarea platformei SAP Business Objects
11. Crearea de rapoarte drag & drop
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Prezentare generală

Obiectivele companiei

Implementarea
proiectului
Beneficii

Beneficii
Transparență în raportarea indicatorilor financiari
către managementul companiei

Informaţiile esenţiale despre resursele companiei
sunt furnizate in timp real.
Eficientizarea unor operații şi o monitorizare mai
bună a proceselor

Un control mai bun al business-ului printr-o mai bună
urmărire a cheltuielilor şi veniturilor
Reducerea prelucrării manuale a
datelor datorită automatizării și integrării proceselor
Furnizarea de rapoarte transparente, relevante și ușor de
înțeles pentru decidenții din cadrul companiei cu ajutorul
unei interfețe ușor de accesat
Posibilitatea rulării de rapoarte multidimensionale direct
de către utilizatorii EOS România, fără a fi nevoiți să
apeleze la o terță parte
Predictibilitate mult mai ridicată pentru factorii de decizie
în urma analizei datelor
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Despre Fair Value

Despre SAP

De peste 10 ani, Fair Value furnizează soluţii complexe de
afaceri bazate pe SAP, cea mai puternică suită de business pe
plan global.

Compania SAP este liderul mondial în furnizarea de soluţii
informatice pentru afaceri. SAP a folosit bogata sa experienţă
pentru a oferi o gamă completă de soluţii care vin în întâmpinarea
tuturor aspectelor de afaceri.

În 2007 Fair Value devine SAP Gold Partener, fiind în prezent
cel mai reputat partener SAP în mediul privat, cu peste 30 de
implementari complexe în companii de toate dimensiunile în
verticale ca retail şi distribuţie, servicii, construcţii sau
producţie.
Pe lânga servicii de consultanţă în implementarea soluţiilor de
tip ERP, CRM şi eCommerce, Fair Value îşi dezvoltă propria
proprietate intelectuală pe noile tehnologii SAP, cum ar fi
aplicaţii mobile, soluţii de managementul performanţei şi BI.

Prin utilizarea soluţiilor SAP, organizaţii de toate dimensiunile –
inclusiv companiile mici şi cele mijlocii –îşi reduc costurile, îşi
îmbunătăţesc performanţa şi câstigă agilitatea necesară pentru a se
putea adapta schimbărilor dinmediul de afaceri.
Soluţiile SAP sunt soluţii specifice, adaptate domeniului de afaceri
al companieidumneavoastră, şi nu soluţii generale; soluţii integrate
care furnizează funcţionalităţi complete, şi nu aplicaţii parţiale;
soluţii uşor de implementat şi de administrat, care pot fi extinse
odată cu dezvoltarea companiei.
Soluţiile SAP încorporează experienţa de peste trei decenii şi
expertiza dobândită de SAP prin integrarea modelelor de afaceri ale
celor mai de succes companii din lume.

www.fairvalue.ro

www.sap.ro
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