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Talouden Excel- työkalupakki ( Win ja Mac, myyty yli 3000 kpl )
Työkalupakki sisältää itseopiskelukursseja ja toimivia työkaluja talouden perustehtäviin.
Ohjelmistot toimivat Microsoftin Excelissä ja itseopiskelukurssit ovat pdf-muodossa.

Työkalupakki sisältyy kurssiin Talouden perusteet (www.sbb.fi/opi).

Listahinta (295 e + alv) tarkoittaa yhden käyttäjän nimettyä käyttöoikeutta.
Osasto-, toimipaikka- ja yrityskohtaiset käyttöoikeudet hinnoitellaan seuraavasti:
1 X Listahinta + 0,5 x Listahinta x Lisäkäyttäjien määrä.
Esimerkiksi viiden käyttäjän vapaa käyttöoikeus maksaa 3 x Listahinta.
Suurten organisaatioiden vapaa käyttöoikeus maksaa (5 - 20) x Listahinta.
Sama hinnoitteluperiaate koskee kaikkia P-Analyzer- tuotteita.
Lisäosina voit hankkia P-Analyzer Arvonmääritys- ja Graafinen BudjettiValvonta-ohjelmistot.
Kummankin lisäosan hinta on 100 e +alv.

Työkalupakin sisältö (hinta 295 e + alv)

1. Itseopiskelukurssit
Miten luen tuloslaskelmaa ja tasetta? (Opetusteksti)
Tulkintaohjeet (Käsikirja kaikista käsitteistä, kaavoista ja tulkintaohjeista)
Analyysien tekeminen (Työkirja)
Arvonmääritysten tekeminen (Opetusteksti ja Työkirja)

2. P-Analyzer Graafinen Tunnusluku- ja kassakriisianalyysi
(jos tämä on jo käytössä, niin Työkalupakin hinta on 100 e +alv)
Ohjelmistoon voi syöttää minkä tahansa yrityksen tilinpäätöksen.
Sisältö:
Ohjelmiston käyttöohjeet sekä tunnuslukujen tulkintaohjeet
Tuloslaskelman (Konsernituloslaskelman) ja yhteisten tietojen syöttötaulukko
Taseen Vastaavaa-puolen syöttötaulukko ( Varat )
Taseen Vastattavaa-puolen syöttötaulukko ( Oma pääoma ja velat )
Liitetietojen ja muiden oikaisujen syöttötaulukko
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Oikaistu tuloslaskelma, rahoitustulos näkyvissä ( raportti )
Yritystutkimusneuvottelukunnan suosituksen mukaiset tunnusluvut ja niiden grafiikka ( YTN - Tunnusluvut )
Viralliset tunnusluvut Kirjanpitolautakunnan suosituksen mukaan ( KILA - Tunnusluvut )
Graafinen kassakriisianalyysi (Tuleeko myyntitulot kassaan? Eletäänkö velaksi?)
Saat grafiikan kaikista hiirellä valitsemistasi lukusarjoista automaattisesti.
Voit valita monta lukusarjaa samasta yrityksestä tai saman tunnusluvun monesta yrityksestä.
Saat kaikki käsitteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä tunnuslukujen tulkintaohjeet näkyviin hiirtä klikkaamalla.

3. Rullaava kassabudjetointi- ohjelma. Sisältää Rullaavan myynti- ja ostobudjetoinnin.
4. Rullaava tulosbudjetointi- ohjelma. Sisältää Rullaavan myynti- ja ostobudjetoinnin.
5. Pörssiyhtiöiden tilinpäätöksiä noin 100 kpl
Tunnusluku- ja kassakriisianalyysi- ohjelmisto tuottaa näistä automaattisesti analyysit numeroina ja grafiikkana.

6. Profit Pattern Analysis - tulosbudjetointiohjelmisto
Kehitetty alunperin suuren monikansallisen yhtiön ylimmän johdon käyttöön.
Helppo käyttää ja sopii myös pieniin yhtiöihin / tulosyksiköihin. Budjetit tehdään vuositasolla.
Tuottaa automaattisesti kk-tasoisen rullaavan tulosbudjetin, joka voidaan lukea Rullaava Tulosbudjetointi-ohjelmistoon.

7. Taloudellisten tavoitteiden asetanta - ohjelmisto
Kehitetty alunperin DuPont -konsernissa ja tunnetaankin yleisesti DuPont -kaaviona.

8. P-Analyzer Investments - investointien kannattavuuslaskentaohjelmisto
Ohjelmistoon syötetään investoinnin kustannukset ja investoinnista johtuvat vuosittaiset lisätuotot ja lisäkustannukset.
Ohjelma laskee investointien kannattavuuden kaikilla perusmenetelmillä (takaisinmaksuaika, nettotuottojen nykyarvo ja
sisäinen korkokanta)

9. Matkalaskujen teko
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10. Taloussanasto suomi - englanti - ruotsi
Sisältyy Graafinen tunnusluku- ja kassakriisianalyysi - ohjelmistoon.

11. Vieraan pääoman (VPO) vipuvaikutus Sijoitetun pääoman (SIPO) tuottoon
Riskisijoittajien perustyökalu. Tämän avulla tutkit, miten pääomarakenne vaikuttaa pääomasijoituksen tuottoon.

12. Katehinnoittelu
Mallikaavio katehinnoitteluun.

13. P-Analyzer Sudoku - peliohjelma ja sudokujen generointiohjelma
Sudoku - peliohjelmalla voit pelata supervaikeita sudokuja, joiden pelaaminen paperilla olisi vaikeaa.
Ohjelma laskee numeroiden esiintymismäärät sekä rivi- sarake- ja neliösummat ja puuttuvat määrät, joten
pelaaminen sujuu nopeammin. Lisäksi voi merkitä eri vaihtoehtoja ja tehdä välitallenteita.

Voit generoida automaattisesti rajattomasti uusia sudokuja.
Vaikeusasteen voi määritellä itse (helppoja, vaikeita yksiselitteisesti ratkeavia ja supervaikeita).
Ohjelmisto ratkaisee myös kaikki ratkaistavissa olevat sudokut.

14. Hinta / Volyymi / Kustannus - joustojen tutkiminen

Plus-versiossa lisäksi P-Analyzer Arvonmääritys ja P-Analyzer BudjettiValvonta.
Kummankin lisäosan hinta on 100 e +alv.

