Kontrolní a reportní systém pro franchisové sítě

Odhalte silné a slabé stránky vašeho podnikání!
Získejte přehled o tom, na čem vyděláváte a kde je
naopak nutné učinit rázná opatření! Poskytněte svým
partnerům skutečné nástroje pro řízení jejich podnikání
a profitujte z prosperující a rostoucí franchisové sítě!
PRO PODPORU A ŘÍZENÍ FRANCHISOVÝCH
PARTNERŮ
eurodata Vám nabízí kontrolní a reportní systém
pro franchisové sítě, do něhož je zahrnuto více než
10 000 obchodních míst v celé Evropě.
Již více než 20 let nabízí eurodata českým
franchisovým sítím a obdobným konceptům jedinečný
nástroj pro podporu a řízení franchisových partnerů.
Prostřednictvím našeho systému získáte měsíčně data
za jednotlivá střediska ve vaší síti v přehledné, srozumitelné a především srovnatelné podobě.

A to vše přímo na míru vašemu oboru kdykoliv
k dispozici online!
Poskytneme vám podporu také při práci
s obchodním plánem a k archivaci elektronických
dokumentů využijete náš online archiv.
SPOLUPRÁCE SE SÍTÍ DAŇOVÝCH KANCELÁŘÍ
V České republice spolupracuje eurodata se
skupinou daňových kanceláří, které mají dlouholeté
zkušenosti s účtováním obchodních sítí a mezi své
klienty rády zařadí také vaše partnery. Ti získají
komfort výrazně přesahující služby běžné účetní
kanceláře a to za velmi příznivé ceny, které co do kvality a záběru služeb nemají na českém trhu konkurenci.
Pro franchisanty jsou mj. v ceně účetnictví:



Zpracujeme pro vás





analýzy & statistiky
grafy
srovnání mezi středisky
anonymní srovnání s konkurencí

Pro franchisora je zajištěna:




www.edfis.cz

přehledné výstupy ze systému
odborné poradenství týkající se předmětu
podnikání

vysoká kvalita dat
srovnatelnost jednotlivých franchisantů díky
jednotně vedenému účetnictví
souhrnné výstupy
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INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU SÍŤ
Formu spolupráce rádi přizpůsobíme vašim
požadavkům. Požadované výstupy pro vás
zpracujeme také na základě



vámi dodaných dat
dat poskytnutých účetními vašich franchisantů
(v případě, že jim účetnictví nezpracovává daňová
kancelář ze sítě eurodata)

Náš systém je flexibilní a pružný a jsme připraveni
zohlednit vaše individuální přání a potřeby.
SPOLEČNĚ NA CESTĚ K ÚSPĚCHU
Kvalitní, aktuální a dobře zpracovaná data, která
máte v případě potřeby ihned k dispozici, jsou
předpokladem úspěchu.
S naším systémem vzroste efektivita řízení a rozhodování jak z pozice franchisora, tak v rámci individuálního
podnikání jednotlivých franchisantů.
REFERENCE
Mezi spokojenými uživateli našeho systému
v České republice lze zmínit tuzemské i mezinárodní
společnosti provozující čerpací stanice, kterých je do
našeho systému v současné době zahrnuto několik
set. Konkrétně se jedná např. o společnosti Benzina
nebo OMV.

VAŠE VÝHODY S KONTROLNÍM A REPORTNÍM
SYSTÉMEM edfis:






jednotné účetnictví pro všechny partnery
(nezávisle na jejich daňové kanceláři)
měsíční analýzy, statistiky a srovnání výsledků
jednotlivých středisek
obchodní plán a srovnání výsledků minulých let
průběžné poradenství pro partnery týkající se
oboru podnikání v ceně účetnictví
online přístup ke všem datům pro franchisora
i franchisanty

SKUPINA eurodata
Již více než půl století nabízí skupina eurodata ověřená
a inovativní softwarová řešení a IT služby speciálně
vyvinuté pro jednotlivá odvětví. Vyvíjí produkty na míru
obchodním sítím, daňovým kancelářím či malým
a středním podnikům, doplněné o implementaci
„Smart Services“ pro datovou a procesní integraci.
Vysokou úroveň a široké spektrum služeb podtrhují
vlastní výpočetní centra, která patří k nejmodernějším
a nejbezpečnějším v Evropě. Inteligentní řešení
společnosti eurodata usnadňují řízení a procesy více
než 50 000 klientům v desítce evropských zemí, mezi
nimiž nechybí ani Česká republika.
Další informace o společnosti, službách a produktech
naleznete na webové stránce www.eurodata.eu.
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