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Структурирайте компанията си

КАКВО Е
KOJTO.COM?

КАКВО Е KOJTO.COM?
Кojto е система за Планиране на ресурсите на предприятието (ERP –
Enterprise Resource Planning), базирана в облачно хранилище за данни, за
компании, ориентирани към проекти и клиенти.
Основните ѝ характеристики са:
Лесна за настройване - в рамките на един час можете да създадете
профил на компанията си и да започнете да оперирате с него. Няма
нужда от инсталация или първоначални разходи. Необходим ви е само
интернет браузър.
Лесна за употреба - Kojto е предназначена за неголеми компании. Лесна
е за използване.
Разностранна - ако ви е необходимо управление на счетоводството и
трябва да организирате вашите документи, служители, активи и паричен
поток – kojto.com ви предоставя необходимата функционалност.
Многопотребителска / мултиорганизационна - ако участвате в повече
от една организация, ви е необходим само един личен профил, през
който да имате достъп до всички организации.
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НАЙ-ЧЕСТИТЕ ВЪПРОСИ ПРЕД УПРАВИТЕЛЯ

Колко проекта имаме в момента?
От какво печелим и от какво губим пари?
Кой върху какъв проект работи?
Кой е във ваканция / командировка / отпуск по болест?
Къде са ми договорите, офертите, фактурите и другите документи?
Кой не плати на време? Колко?
Кой очаква пари от мен? Колко?
Кой използва колата и по кой проект преди три седмици?
Колко пари имаме в банката?
Кой одобри фактурата за плащане?
Колко време ни отне проектът „Х“ преди 5 години?
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ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО
ДА ПРОСЛЕДЯВАМЕ?
Ако разпознавате ваши проблеми във въпросите
по-горе, наистина трябва да помислите за:
Проследяване на данните във вашата компания
Анализ на тези данни

Това ще направи компанията ви по-добре
организирана и по-ефективна.
В допълнение ще имате следните предимства:
Събирането на данни помага за спечелването на нови проекти
Контролът в реално време върху баланса на проекта помага
за подобряване на представянето на компанията като цяло
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА
НА ОФЕРИРАНЕ
Във фазата на офериране данните от предишния опит са
от решаващо значение.
Процесът на избиране на изпълнител е организиран така, че да изключи
всички оферти, в които е направена грешка, завишаваща цената.
От друга страна, се приемат оферти, в които заради неточност цената
е занижена.
По тази причина неточност от +/-20% при оферирането води до
сключването на договори в диапазона 0% до -20%. Стесняване на
диапазона на ценообразуване до +/-5% води до повишаване на
средната цена на сключените договори.
Kojto ви помага да съберете данните от предишния си опит, така че
успешно да оперирате дори и на пазари с ниски маржове.
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ПОДОБРЯВАНЕ НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА
ПРОЕКТИ
Събраните данни показват, че за средностатистическа компания
изпълнението на проекти може да бъде обобщено, както следва:
10% генерират добра печалба
20% генерират малка печалба
60% нямат печалба
10% генерират голяма загуба
От решаващо значение за компанията е тя да разпознае навреме последните
10%, тъй като те могат значително да намалят печалбата за цялата компания.
Система в реално време, каквато е kojto.com, преодолява страха на
служители на фирмата от това да се превърнат в „приносители на лоши
вести“, като уведомяват управлението за неуспешно протичащ проект. Kojto
съобщава в реално време, ако нещо с даден проект не е наред.
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КАК ПРОСЛЕДЯВАМЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА?
Има два основни начина за проследяване изпълнението на вашия проект:
Проследяване на базата
Приходи и Разходи

В първия случай всички постъпващи фактури,
фишове за заплати и подобни се регистрират
като разход, докато изходящите платежни
документи се регистрират като приход. Този
метод дава много добра картина на цялостното
изпълнение на проекта.

Проследяване на базата на
паричния поток
(„входящи“ и „изходящи“ пари)

Това обаче не е достатъчно, когато искате да
оцените ликвидния риск – „ще имам ли пари
в банката след два месеца, за да платя наема,
заплатите и т.н.?“ В този случай се изисква
проследяване на базата на паричния поток.
В крайна сметка за повечето компании е
неизбежно използването и на двата метода.
Kojto ви предлага точните инструменти, за да
интегрирате безпроблемно и двата метода за
проследяване.
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ПРИХОДНИ ЦЕНТРОВЕ
И РАЗХОДНИ ЦЕНТРОВЕ
Приходният център е подразделение на компанията, което генерира
приходи от външни клиенти. Ако сте архитект, вие имате няколко
действащи строителни проекта. Всеки един от тях има външен клиент,
който плаща фактурите, които му издавате.
В противовес на това има подразделения на компанията, които нямат
външни клиенти, като например:
Администрация
Счетоводство
Коли и поддръжка
Образование
Тези подразделения акумулират определени видове разходи, поради
което са наречени разходни центрове. За да добиете истинска представа
за това дали един проект действително носи печалба, всички разходи,
натрупани в тези разходни центрове трябва да бъдат преразпределяни
по проектите.
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РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА
РАЗХОДИТЕ И
ПАРИЧЕН ПОТОК
Когато извършим или пристигне плащане, то
трябва да бъде разпределено към разходен
или приходен център. Това разпределяне се
нарича дистрибутиране.
Същото се случва при издаване или
получаване на фактура. Тя трябва да бъде
разпределена към приходен или разходен
център.
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ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА
РАЗХОДИТЕ ЗА АКТИВИ
Всички разходи за автомобили в една компания се извършват от
разходния център АВТОМОБИЛИ. Всяка кола впоследствие се използва
като транспортно средство по различни проекти. Преразпределението
на тези разходи се извършва така:
В началото на годината се извършва оценка:
Очаквани разходи за колите през тази година

10 000, - евро

Километри, които ще бъдат изминати тази година 50 000,00 км
В такъв случай средният разход на изминат километър е:
10 000,- евро/50 000,00 км = 0.20 евро/км.
Всеки шофьор попълва пътен лист, в който посочва по кой проект е
използвал автомобила. След това натрупаните разходи от „разходен
център АВТОМОБИЛИ“ могат да бъдат преразпределени. Ако една кола е
използвана 2000 км, следната сума ще бъде приспадната от проекта:
2000 км*0.20 евро=400 евро.
* Много е важно да се разбере, че единичната цена от 0.20 евро/км е само приблизителна и има нужда да бъде съответно
коригирана във времето. Окончателният баланс на всеки разходен център в края на годината трябва да бъде близък до нулата.
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ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА
РАЗХОДИТЕ
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Същата логика е приложима и към служителите. Всички техни разходи
се събират в един разходен център – СЛУЖИТЕЛИ.
Тези служители работят по различни проекти.
В началото на годината се извършва оценка:
Очаквани разходи за служител през годината
Очаквани работни часове от съответния служител

20 000 лева
2 000 ч.

В такъв случай средният разход на работен час е:
20 000 лева / 2000 ч. = 10 лева/ч.
Всеки служител попълва дневник, в който посочва по кой проект е работил.
След това натрупаните разходи в разходния център СЛУЖИТЕЛИ могат
да бъдат преразпределени. Ако в даден момент видим, че балансът на
разходния център е отрицателен, тогава трябва да обмислим увеличаване
на часовата ставка на служителя.
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КАК МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ KOJTO.COM?
Проследяването на данните и управлението на
документацията е монотонна и отегчителна
работа, която е много полезна за всяка една
организация.
Kojto.com е средството, което върши
работата вместо вас, докато вие изпълнявате
обичайните си работни задачи. То ви помага
да избегнете трудностите и въпреки това да
извлечете полза от професионалната система
за проследяване и управление на документи.
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БЛАГОДАРИМ ВИ
свържете се с нас на:
sales@kojto.com
0700 44 900

