
Balíček funkcionalit s názvem Excellent – manažerský controllingový 
a reportingový nástroj, který rozšiřuje záběr informačního systému QI, využijete 
pro analýzu účetních dat. Děje se tak prostřednictvím sad automaticky 
sestavených výkazů s možností modifikací struktur a definic dle vašich specifik. 
V porovnání s ostatními IT produkty zaměřenými na ekonomickou agendu se 
jedná o ucelené a uživatelsky přizpůsobivé řešení – funkčnosti jsou integrovány 
přímo v systému a poskytují kompletní podklady pro manažerské řízení 
i rozhodování nebo controlling a reporting. Nemusíte dělat nic navíc, využívají 
se reálná účetní data z QI. Na klik získáte finanční a multidimenzionální analýzy, 
přehledy o cash flow, závazcích a pohledávkách či zákonné i statistické výkazy. 
Excellent tak přináší aktuální, efektivní a verifikovanou zpětnou vazbu pro 
oblast řízení společnosti.

EXCELLENT – MANAŽERSKÝ 
CONTROLLINGOVÝ 
A REPORTINGOVÝ 
NÁSTROJ

Vždy aktuální analýza stavu 
i vývoje ekonomického zdraví 
celého podniku

Včasná identifikace 
negativních trendů 
v hospodaření společnosti

Integrace samostatného 
reportingu do QI s možností 
opakované tvorby výkazů

Porovnávání přehledů 
s historickými daty a finanční 
plánování

Komu se hodí?
Excellent je určen všem, kterým leží na bedrech starost o finanční zdraví firmy 
a řešení controllingových i reportingových potřeb.

Pomůže konkrétně:
 ■ majitelům, finančním ředitelům, manažerům, analytikům a vedoucím středisek 

při průběžném rozboru výsledků společnosti včetně rozsáhlé vizualizace dat. 
To vše s ověřenými údaji, které jsou ideální pro další plánování, rozpočtování 
a rozhodování. Každý uživatel si libovolně zvolí uspořádání výstupů, přičemž 
v základním nastavení má originální a komplexní strukturu již k dispozici.



Proč se Excellent 
vyplatí?
➊ Poskytuje originálně členěnou sadu výkazů se 
souhrnným pohledem na ekonomický stav 
společnosti: identifikace příležitostí pro posun 
podnikání nebo případných slabých míst ve 
čtyřech jazykových mutacích.

 ▪ Získáte odpovědi na zásadní otázky: Jak na 
tom firma je? Proč tomu tak je? Co je 
v účetnictví podezřelé? Multidimenzionální 
analýza nabízí uspořádaný a detailní pohled do 
všech oblastí a zákoutí společnosti. Filtrovat, 
řadit, porovnávat nebo hodnotit plnění rozpočtů 
můžete za jednotlivé nákladové a výnosové 
segmenty, střediska, akce, obchodní partnery, 
kalkulační jednice, obory i zdroje.

➋ Sestaví přehledy o peněžních tocích a zákonné 
výkazy: libovolné přiřazení účtů k řádkům 
v dokumentu. 

 ▪ Excellent řeší obojetné a skupinové účty 
i zaokrouhlovací rozdíly s volitelným nastavením 
měsíců jak v aktuálním, tak minulém období, to 
vše s verifikací zobrazených hodnot. 

➌ Zanalyzujete cash flow společnosti: informace 
o negativních a pozitivních tocích i jejich 
příčinách. 

 ▪ Vysledujete jakékoliv období z historie 
(například konkrétní měsíc) a zjistíte, kam 
a proč zmizely peníze.

➍ Podpoří tvorbu vlastních výkazů i sestavení 
konsolidace za skupinu podniků: automatizace 
přepisování údajů do přehledů, možnost verifikace 
zobrazených hodnot, podpora přenášení dat 
z jiných zdrojů. 

 ▪ Z pohledu výkaznictví a controllingu je 
specifická každá společnost. Proto Excellent 
poskytuje maximální pružnost při tvorbě 
výstupů na míru. Příkladem jsou specifické 
výkazy pro mateřskou organizaci nebo výkazy 
do zahraničí dle rozdílné účetní metodiky.

➎ Pomáhá při plánování a rozpočtování: 
usnadnění manažerských rozhodnutí. 

 ▪ Bez pevné platformy je plánování 
a rozpočtování náročné nejen časově. Proto 
Excellent nabízí jiný způsob práce: 
k výnosovým a nákladovým segmentům, které 
si nadefinujete dle svých potřeb, umožňuje 
automaticky načíst skutečné, plánované nebo 
rozpočtované hodnoty s možností jejich 
verifikace.

➏ Naplní výkazy pro Český statistický úřad dle 
aktuální legislativy: úspora času při plnění zákonné 
povinnosti.

 ▪ QI přináší nástroj, který tuto agendu výrazně 
usnadňuje. Údaje se do statistických výkazů 
doplňují automaticky dle požadovaných kritérií 
přímo z účetnictví. 
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Více informací získáte u svého implementačního partnera nebo se zeptejte přímo nás na e-mailu obchod@qi.cz.


