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Agenda

＞ Představení 

＞ Stav dnes 

＞ Co musíme řešit

＞ Jak se mění svět účetnictví

＞ CFO, Interim CFO a automatizovaný reporting

＞ Integrovaný vnitřní systém All In One

＞ Diskuse



This One

Od roku 2015 mění svět účetnictví

＞ Účetně - poradenská společnost;
＞ Využívá moderních IT technologií jako AI, RPA na zpracování dokladů;
＞ Důraz klade na kvalitu a srozumitelnost výstupů – datová analýza.

Zpracování účetnictví a příprava podkladů pro IPO společnosti eMan.

Spolupráce s LIFITA na přípravě podkladů pro společnosti k M&A i IPO.



eMan

Český dodavatel software - průvodce firem do digitální budoucnosti

Od roku 2010

＞ Kompletně digitalizovaná firma - každá operace má digitální stopu;
＞ Cash-flow řízeno vlastním systémem EIS;
＞ Lidské zdroje řízeny vlastním systémem Peopleman;
＞ 2020 IPO vstup na burzu - trh Start (první softwarehouse).

 



LIFTIA

Od roku 2017 pomáhá československým firmám růst.

Desítky let zkušeností s investicemi.

＞ 2017-2018 interim CFO pro eMan;
＞ 2019+ partnerství s This One;
＞ 2021+ investiční management pro eMan;
＞ M&A, LBO, MBO, Crowdfunding, Granty;
＞ Poradce burzy Praha pro trh START;
＞ Valuace, analýzy, tržní srovnání...apod.;



JEDNA ČÍSLA (ne)VLÁDNOU VŠEM

＞ Účetnictví - účetní program, závěrky, doklady...
＞ CFO / controlling - tabulky, excel, MES...
＞ CEO - grafy, trendy, projektové reporty, MES...

＞ Kvalifikovaní lidé dělají rutinní a nekreativní práci;
＞ Výstupy jsou pomalé díky zdlouhavým účetním procesům;
＞ Tvoří se mnoho duplicitních reportů, které jsou ve více systémech;
＞ Systémy jsou náchylné k chybám;
＞ Lidé jsou nezastupitelní.



Zlatá pravidla pro zjednodušení života CEO

＞ Sledování výsledků dle priorit:
＞ V krizi a krátkodobě sleduj CASH FLOW ( w / m ).
＞ V normálním stavu sleduj VÝSLEDKY ( m / q ).
＞ Dlouhodobě a strategicky sleduj HODNOTU ( q / y ).

＞ “Dělejte správné věci spíše než věci 100% správně.”

＞ Tým:
＞ Ten kdo pořizuje faktury musí rozumět procesu a obsahu nikoli zaúčtování.
＞ Jasné a rychlé workflow nad každým případem / dokladem - dodržování a kontrola.
＞ Přenechte automatům a rutinám co je možné (checklisty, fakturační dny).



This One - This App - Fakturační AI
AI Rossum - možnost vyčítání účetní/klient

API PREMIER - data k dispozici online (IN/OUT)

… další formy automatizace (RPA, Sharepoint, proces,...)

Rychlost, bezchybnost, zastupitelnost, zlevnění vstupů

Prostor pro consulting, vyhodnocování dat



Systém ELIS / ROSSUM



LIFTIA - CFO reporting
Hrubý report do 10 dnů

Fakturace IN / OUT

Odhad pravidelných nákladů

Automatické párování (měny, karty)

Automatické předkontace - ROSSUM

Exaktní report v neexaktním světě 

“Dej nám rychlá a relativně přesná čísla.”



MS Power BI report



eMan workflow
- Životní cyklus
- Cenotvorba
- Integrace
- OHC, DOHC, TSC
- Cashflow
- Reporting
- Resource management



EIS



EIS



CASHFLOW



REPORTY



REPORTY



This One s.r.o. www.thisone.cz

Marcela Lonková: marcela.lonkova@thisone.cz 

eMan a.s. www.eman.cz

Michal Košek: michal.kosek@eman.cz  

LIFTIA s.r.o. www.liftia.cz

Tomáš Morava: tomas.morava@liftia.cz 
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