Perinteiset PAnalyzer-tuotteet on korvattu kokonaan uudella SBB Financial Analyzer -tuoteperheellä. Täysin uudistetun käyttöliittymän lisäksi ohjelmisto sisältää lukuisia uusia ominaisuuksia. Nykyiset huoltosopimuksen haltijat tulevat saamaan automaattisesti aiempaa PAnalyzer-versiota vastaavan version.

Tuoteperheeseen kuuluu seuraavat neljä versiota:

SBB Financial Analyzer Free

Suppein versio on nimensä mukaisesti ilmaiseksi jaettava ohjelmisto, jolla on kolme erillistä käyttötarkoitusta:
1) Ohjelmisto toimii yksinkertaisena demoversiona ohjelmiston hankkimista harkitseville uusille asiakkaille. Sillä saa heti tunnuslut ja niiden grafiikan suomeksi ja englanniksi.
2) Ilmaisversion avulla jokin muu taho kuin analyysin tekijä voi suorittaa tilinpäätöstietojen syötön. Samalla hän saa heti tunnuslut ja niiden grafiikan suomeksi ja englanniksi.
3) Ilmaisversio mahdollistaa tulevien SBB-verkkopalvelujen sujuvan käytön.

Ilmaisversio sisältää tilinpäätöstietojen lisäksi kaksi vaihtoehtoista tuloslaskelman muotoa sekä tunnuslukuraportin.

SBB Financial Analyzer Basic ja Basic+

SBB Financial Analyzer Basic -versiot kattavat aiemmat PAnalyzer Basic ja Basic+ -versiot. Basic+ on laajentunut merkittävästi.

Basic-version lisäominaisuuksiin kuuluvat mm.
 Oikaistut tunnusluvut (2 raporttia)
 Graafinen terveystodistus
 Kassakriisin tunnistaminen
 Osakekannan arvonmääritys
 Oikaistu tilinpäätös
 Kehittyneet navigointiominaisuudet
 Pikagraafit

SBB Financial Analyzer Pro

SBB Financial Analyzer Pro -versio kattaa aiemman PAnalyzer Pro -version.

Pro-version lisäominaisuuksiin kuuluvat mm.
 Kustannusrakenneanalyysi (2 raporttia)
 Kriisin tunnistustamiseen liittyvien tunnuslukujen raportti
 Kassavirtalaskelma (3 eri vaihtoehtoa)
 Liikearvon määritys
 Vapaan kassavirran määritys (FCF)
 EVA-arvon määritys
 Arvonnousun todennäköisyys
 Tunnusluvut henkilöstön ja henkilökulujen mukaan
 Lisää tunnuslukujen yhteenvetoraportteja
 Omien raporttien luominen ohjatuilla toiminnoilla avustettuna
 Kehittynyt arvonmääritystoiminto mahdollistaen omat kasvuolettamat
 Ohjatut toiminnot osavuosikatsausten käsittelyyn

SBB Financial Analyzer AI

SBB Financial Analyzer AI -versio kattaa aiemmat PAnalyzer Auditor, Enterprise ja Profit -versiot. Käyttöä ja ennustamista helpottavia tekoälyominaisuuksia on lisätty merkittävästi.


AI-version lisäominaisuuksiin kuuluvat mm.
 Pikaennuste
 Par-analyysi
 WhatIf-ennuste vaihtoehtoisten kasvuolettamien vertailuun
 Tarkka ennuste SBB Prognosis -ohjelmiston avulla
 Manuaalinen tilinpäätöksen täsmäytys omia oikaisuja varten

Uusi käyttöliittymä

Uuden SBB Financial Analyzerin käyttöliittymä perustuu Excelin komentonauhaan ja kaikki komennot ovat aina käytettävissä graafisen "SBB Analyzer" -osion kautta. Komentonauha voidaan määrittää automaattisesti piilotettavaksi, joka tarjoaa enemmän tehollista näyttöpinta-alaa esimerkiksi kannettavan ruudulla. Kaikki toiminnot on keskitetty komentonauhaan, joka on identtinen kaikkien versioiden kesken siinä määrin kuin toiminnot kuuluvat käytössä olevaan versioon. Laajemmissa versioissa joillain raporteilla on mahdollista määrittää esimerkiksi kassavirtaan liittyviä oikaisuja tai arvonmääritykseen liittyviä kertoimia tai tuottovaatimuksia suoraan raportille. Nämä erikoistapaukset ovat erikseen korostettu taustavärillä raporteilla.

Uudessa käyttöliittymässä on keskitytty helppokäyttöisyyteen ja läpinäkyvyyteen. Valintaluetteloiden avulla käyttäjä näkee aina kaikki mahdolliset vaihtoehdot, joista yleisin tai viimeksi käytetty on aina esivalittuna. Valtaosassa lukuarvoja vaativista tilanteista toimittajan kokemukseen tai käyttäjän valintoihin perustuva oletusarvo on laskettu valmiiksi. Tekniikan avulla näppäilyvirheet saadaan minimoitua ja kehittyineimmätkin ominaisuudet ovat käytettävissä muutamalla klikkauksella.

Terveisin,

 SBB Financial Analysis Oy

 Pekka Aho

 Marko Aho

P.S. Uudet kansainväliset verkkosivut ovat työn alla. Perinteinen www.sbb.fi toimii edelleen suomeksi.

