
Accelerate an 

Automated ¿lose

A slow, manual close can prevent you from geting 

the fast insight you need to mase your next move. 

The innovators

Among customers using Oracle Cloud 

Enterprise Performance Management (EPM)*

Cloud-based fnance solutions with 

machine learning and intelligent process 

automation can help you close the books 

faster—and quickly adjust forecasts in 

response to change.

The technolo��

Cloud technology is powering the 

automated close with capabilities including:

Automated close 

in action

less time to produce 

management 

reporting

decreased their 

time spent in 

closing the booss

Advanced analytics for deep insight into 

the numbers

Machine learning and intelligent process 

automation for account reconciliation, 

consolidation and close, enterprise data 

management, tax reporting, narrative 

reporting

The ability to connect fnancial tasss 

across a single cloud suite

Imagine that you’ve created a subsidiary as a result of an 

ac�uisition, and suddenly, you need to do calculations on 

a minority interest. Cloud software will have an 

automated calculation for this� you �ust enable it for 

instant results.  

*"Measuring the Value of Oracle Cloud Enterprise Performance Management", 2020

“We wanted a solution that was going to require 

minimal IT effort along with satisfying the complex 

requirements we have with intercompany eliminations 

and currency translations. We felt Oracle ¿loud EPM 

met that expectation.�

Ted Homewood
 

Global director, fnance and accounting, SRAM

“The automatic close is where you see a continuous data 

flow every second of every day�on the people who 

populate your call centers, on your compensation and 

benefits data, on customers and revenue and sales.�0

Maria Smit
h

SVP and assistant corporate controller, Oracle
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Get the ebook

Get the full story about achieving an automated close 

and other big moves finance should make right now. 
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Urychlení
automatizovaného 
uzavírání
Pomalé ruční uzavírání vám může zabránit získat 
rychlý přehled, který potřebujete k dalšímu kroku. 

Cloudová finanční řešení se strojovým učením
a inteligentní automatizací procesů vám
pomohou uzavírat účetnictví rychleji – a rychleji 
upravit předpovědi při reakci na změnu.

Inovátoři

Technologie

Automatické 
uzavírání v praxi

snížilo svůj
čas strávený
při uzavírání
účetních knih

Pokročilou analytiku pro podrobný 
přehled o číselných údajích

Schopnost propojit finanční úkoly
v rámci jedné sady cloudových služeb

Strojové učení a inteligentní 
automatizaci procesů pro schvalování 
účtů, konsolidaci a závěrku, správu 
podnikových dat, daňové výkaznictví, 
popisné výkaznictví

Představte si, že jste při akvizici vytvořili dceřinou 
společnost, a najednou potřebujete vypočítat podíl 
v dceřinné společnosti. Cloudový software má pro 
tento účel automatický výpočet, který stačí povolit, 
abyste získali okamžité výsledky.
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Získat
elektronickou knihu

Přečtěte si celý příběh o realizaci automatizované 
uzávěrky a dalších důležitých krocích, které by měla 
finanční oddělení udělat právě teď.

*„Měření hodnoty řešení Oracle Cloud Enterprise Performance Management“, 2020.

„Chtěli jsme řešení, které by vyžadovalo
minimální nároky na IT a zároveň splnilo složité požadavky, 

jež máme v rámci vnitropodnikových eliminací
a převodů měn. Cítili jsme, že Oracle Cloud EPM

tato očekávání splní.“

Ted Homewood
Globální ředitel pro finance a účetnictví, SRAM

„Automatická závěrka je místo, kde vidíte průběžný datový
proud každou vteřinu a v každý den – na lidi, kteří

pracují ve vašich call centrech, na vaše odměňování a
údaje o benefitech, zákaznících, příjmech a tržbách.“

Maria Smith
SVP a asistentka podnikového kontrolora, Oracle

kratší doba přípravy
zpráv o řízení

mezi zákazníky používajícími Oracle Cloud
Řízení výkonnosti podniku (EPM)*

Cloudová technologie pohání
automatizované uzavírání pomocí funkcí, jež zahrnují:


