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addedo.AnnualReport
Nu har vi på Addedo tittat på en manuell och tidskrävande process och har kommit till en punkt
där vi tycker man bör ta tillfället i akt att automatisera processen för att ta fram en årsredovisning, både för din koncern och för dina dotterbolag.
Utgångspunkten har varit att skapa en enkel och smidig lösning med koppling till källdata och
automation i processen att producera årsredovisningar. Vi vill passa på att uppmuntra våra
kunder att ta steget från år av statiskt manuellt prickningsarbete till framtidens automatisering
och förenkling.
Med detta utvecklingssteg riktar vi oss främst till er som tröttnat på det manuella arbetet och
som tänker utifrån en begränsad IR-budget. Addedo.AnnualReport är en webbaserad lösning
som är integrerad med IBM Cognos Controller. Gränssnittet är intuitivt och användarvänligt.
Det finns inbyggda stilmallar för att hantera krav på layoutalternativ och det finns även möjlighet
att ta underlaget och använda det i ett web-verktyg om så önskas.
Addedo.AnnualReport är en webapplikation som installeras i samma miljö som en IBM Cognos
Controller installation. Det behövs alltså ingen ytterligare hård-eller mjukvara för installationen.

Varför är det så enkelt att använda
addedo.AnnualReport?
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Integration med
konsolideringssystem
minskar manuellt arbete
såsom prickning och
korrekturläsning

Sena ändringar
uppdateras med
automatik

03
Genomtänkt process
vilket möjliggör tidiga
förberedelser
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Processen
•

I IBM Cognos Controller skapas formulär med konton för
räkningarna där varje konto motsvarar en rad i räkningen i årsredovisningen.

•

Noterna till årsredovisningen kan hämtas från IBM Cognos
Controller alternativt hämtas från excel eller annat underlag.

•

Med Addedo.AnnualReport skapar vi koppling mot IBM Cognos
Controller så att räkningar och noter kan hämtas med automatik.

•

Skapa ett årsredovisningsprojekt, för koncernen eller ett dotterbolag, och lägg till förvaltningsberättelse.

•

För att få en snygg layout på din årsredovisning väljer du en stilmall
som kopplas till projektet.

•

All data uppdateras i realtid direkt från IBM Cognos Controller.
Sker en ändring i koncernredovisningssystemet ser du den direkt
i applikationen.

•

Skapa din årsredovisning i word, PDF eller i HTML-format
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Tekniska krav

Specifikation

01

02

ASP.NET/.NET
Framework 4.5 eller
senare

IBM Cognos Controller
10.3.1 eller senare

03
SQL server 2012 eller
senare

För att säkerställa att endast behöriga användare kan hämta data från IBM Cognos Controller är
webbapplikationen skyddad med Windows-inloggning.
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Contact
Är du intresserad och vill veta mer?
Kontakta din konsult, våra konsultchefer
eller en säljare.

Christina Petersson
Mobil: +46 766 45 07 16 | christina.peterson@addedo.com

Johannes Westergården
Mobil: +46 703 21 77 33 | johannes.westergarden@addedo.com

Ola Dahlbäck
Mobil: +46 766 450 712 | ola.dahlback@addedo.com

www.addedo.com
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