Автоматизація грошових потоків.
Переваги та можливості.
5 переваг автоматизації грошових потоків
“Ніколи не залишайте ваші грошові потоки без контролю, бо це і є «артерія» вашого
бізнесу”
– Річард Бренсон, засновник корпорації Virgin Group.
Для успішного ведення бізнесу необхідний налагоджений процес моніторингу грошових потоків. У сфері сучасних технологій все частіше використовується поняття «автоматизація», яке охоплює всі аспекти використання правильного програмного забезпечення і систем для оптимізації операцій та усунення помилок.
Будь-то власний, малий або великий бізнес, дуже важливо усвідомлювати важливість
грошового потоку та ретельно відслідковувати процеси проведення будь-яких грошових транзакцій. Безсумнівно, процес управління грошовими потоками складний і
потребує чимало часу. Причиною «закриття» багатьох компаній було саме те, що вони
не керували своїми фінансами належним чином. Наприклад, згідно зі звітом Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC), 41% власників бізнесу в
Австралії вважають, що причина банкрутства криється в поганому управлінні грошовими потоками.
Шляхом аналізу проб і помилок щодо оптимізації процесів, можна виділити кілька
принципів успішного управління готівковим грошовим потоком.
Розумне впровадження технологій в екосистему вашого бізнесу надає усі необхідні
інсайти та можливості прийняття рішень, що грунтуються на них; і найважливіше –
автоматизація роботи. Для малого бізнесу слово «автоматизація» звучить досить
гучно і незрозуміло, але це всього лише використання правильного програмного
забезпечення та систем контролю, які дозволяють зростати і розвиватися вашому
бізнесу.
Якщо ви думаєте, що Автоматизація всього лише усуне фізичний контакт з готівкою і
виправить помилки – ви далеко помиляєтеся. Автоматизація пропонує набагато
більше, а саме:

1. Підвищення ефективності бізнесу:

Як сказав Білл Гейтс: «Автоматизація ефективних операцій збільшує ефективність».
Це безпосередньо стосується й автоматизації системи управління грошовими потоками. Автоматизація усуває участь людини, знижує ймовірність вчинення помилок та
можливої крадіжки, адже взаємодіють лише програмні системи.

2. Можливість втримати персонал:

Ручний перерахунок доставляє масу клопоту при перерахунку для персоналу. Автоматизована система управління грошовими потоками надає широкі можливості реалізації ідей і підвищення якості роботи з клієнтами. У персоналу з'являється більше часу
для спілкування з клієнтами, і вони можуть самі керувати своїм досвідом спілкування.
Більш того, взаємодія з простим та безпечним обладнанням «надихає» на роботу.
Автоматизація процесу дозволяє забути про «слабкий фінансовий потік, внутрішніх
крадіжках, прийомі фальшивих грошей» і працювати в сприятливій атмосфері.

3. Новий рівень сервісу продажів:

За допомогою автоматизованого процесу управління грошовими потоками співробітники можуть проводити більше часу з клієнтами і краще їх обслуговувати: спілкуватися, звертати увагу на їхні потреби і пропонувати потрібні послуги та товари.

4. Використання всього потенціалу:

Автоматизація руху грошових коштів підвищує ефективність щоденних операцій, скорочує витрати на співробітників і підвищує точність у всіх процесах, надає можливість
персоналу зосередиться на якісному сервісі для клієнтів.

5. Безпека:

Правильна реалізація стратегій автоматизації гарантує безпеку грошових потоків, а
також спрощення документування транзакцій та отримання звітів.
Безумовно, управління готівкою та капіталом не така й проста задача для малого і
середнього бізнесу. Але, автоматизація багатьох процесів дозволяє полегшити процес
обробки готівки з тим лише застереженням, що Ви інвестуєте в правильні системи і
програмне забезпечення для Вашого успішного майбутнього.
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