
V 1.01 - 18.8.2012 Publikacija je bila sestavljena na osnovi podatkov, ki so bili v Abraxas d.o.o. Ljubljana na voljo na dan priprave. Pri pripravi smo se zelo potrudili, toda kljub temu se lahko kje skriva kakšna napaka, za katero 
se vam v naprej opravičujemo. Če jo opazite, vas prosimo, da nas o njej obvestite na elektronski naslov info@abraxas.si. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in drugih karakteristik izdelkov brez predhodne najave. 
 

 

Podrobnejše 
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naših rešitev, obiščite spletno stran 

www.abraxas.si. 
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Abraxas Kontroling 
Rešitev za izračun finančnih kazalcevstor za paslov 

Abraxas Kontroling je 

namenjen hitremu in 

varnemu dostopu do knjižb, 

izkazov (npr. bruto bilance, 

stanja, uspeha), tabel 

kazalcev in drugih finančnih 

tabel ter izračunu kazalcev. 

 

 

Podatke črpa neposredno iz 

zunanje baze podatkov, kot 

odjemalca pa uporabljamo MS 

Excel. Ker je modul implementiran 

v obliki ActiveX komponente, ga 

lahko integriramo tudi z večino 

drugih pisarniških programov in 

poslovnih aplikacij. Tako lahko na 

primer s pomočjo MS Worda 

pripravite samodejno generiranje 

predloga za kreditni odbor, pri 

čemer se podatki črpajo iz zunanje 

baze.  

 

Rešitev poleg tega omogoča 

hranjenje naslednjih matičnih 

podatkov v podatkovni bazi: 

- o poslovnih subjektih 
(komitentih, kadar modul 
uporabljate za ugotavljanje 
bonitete poslovanja komitentov) 

- o poslovalnicah, poslovnih enotah 
ipd. lastne družbe (kadar modul 
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uporabljate za spremljanje 
lastnega poslovanja) 

- o knjižbah, izkazih (konkretnih 
podatkih o vrednosti posamezne 
postavke za posamezen subjekt)  

 

Rešitev vključuje tudi lasten 

analizator (parser) formul, ki je 

posebej prilagojen za delo s 

finančnimi podatki: npr. za 

tvorjenje časovnih vrst, 

izračunavanje povprečij, hitro 

agregiranje postavk bruto bilanc ali 

knjižb… 

Lastnosti: 

- Enostavnost uporabe (okolje 
Excel). 

- Vgrajen poseben algoritem za 
dostop do podatkovne baze. 
Zaradi vgrajenih metod 
predpomnjenja in optimizacije 
vam je želeni podatek na voljo v 
trenutku. 

- Vključen lasten analizator 
(parser) formul, ki je posebej 
prilagojen za delo s finančnimi 
podatki: npr. za tvorjenje 
časovnih vrst, izračunavanje 
povprečij, hitro agregiranje 
postavk bruto bilanc ali knjižb… 

- Preizkušenost. Že deset let ga 
uporabljajo naše stranke tako na 
področju bančništva kot tudi 
gospodarske družbe. 

- Široka uporabnost. Rešitev lahko 

uporabljate na področju bonitet, 
kontrolinga in financ na splošno. 

- Odprtost. Orodje lahko 
uporabljate v MS Excelu za 
interaktivno delo, v procedurah 
za transformacijo podatkov pri 
paketnih preračunih, v MS Wordu 
za samodejno generiranje tipskih 
dokumentov in drugod. 

- Povezljivost. Abraxas Kontroling 
lahko povežemo z večino 
obstoječih baz podatkov. 

- Hitrost. Izračun kazalcev poteka 
zelo hitro. V primerih, ko 
potrebujete kar najhitrejši 
dostop do določenega kazalca, 
lahko nastavite, da se kazalec ali 
skupina kazalcev izračuna 
vnaprej, na primer z nočno 
obdelavo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Odpravlja pomanjkljivosti 
programa MS Excel, kot sta 
pomanjkljiva varnost in oteženo 
obvladovanje velikih količin 
podatkov. 

- Varnost dostopa do podatkov. 
Pravice uporabnikov so natančno 
določene in vsak uporabnik lahko 
v bazi dostopa samo do tistih 
podatkov, ki so zanj relevantni. 


