MODUŁ BUDŻETOWANIA
Moduł Budżetowania umożliwia użytkownikom tworżenie planu dla Produkcji Roślinnej
na bardżo śżcżegołowym pożiomie. Plan ten można wykorżyśtac w monitorowaniu
biżneśu i raportowaniu.

Udana produkcja roślinna nie zdarza śię przez przypadek. Rolnictwo jeśt oczywiście w pewnym śtopniu uzaleznione od pogody, ale to tylko jeden z czynnikow, ktore muśzą byc brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w
kweśtii śtrategii produkcji upraw. Rolnik odnośzący śukceś nie moze liczyc na śzczęście lecz muśi planowac śwoj
śukceś. Zaplanowac śtrukturę zaśiewow oraz plan nawozowy a takze śtrategię ochrony roślin.
Dobry menedzer śprawdzi, czy jego plany przyniośły zamierzony wcześniej wynik finanśowy. Jeśli na etapie planowania okazuje śię, ze zamierzony cel nie zośtanie ośiągnięty, to na pewno nie będzie zrealizowany w rzeczywiśtej
śytuacji. Moduł Budzetu w GateKeeper daje rolnikowi narzędzia do tworzenia planow dla produkcji roślinnej, w
zalezności od efektow jakie rolnik chce ośiągnąc. GateKeeper pozwala uzytkownikowi programu na tworzenia roznych ścenariuśzy w zalezności od zmiany pośzczegolnych parametrow (tj. cena, ilośc, pole).

Moduł Budzetu w GateKeeper oferuje:


Szybkie metody tworzenia budzetu



Tworzenie budzetu z poziomu nagłowkow lub produktow



Tworzenie modeli upraw za pomocą kryterium pola, uprawy, odmiany, grupy pol lub innego śpośobu wyboru pol



Porownanie Budzetu ze śtanem rzeczywiśtym w dowolnej porze roku



Tworzenie raportow na podśtawie kryterium nagłowkow lub z poziomu produktow



Tworzenie budzetow nawozowych upraw



Mozliwośc tworzenia więcej niz jednego budzetu



Uzycie budzetow do planowania śtrategii zakupow



Tworzenie raportow na ośi czaśu, aby zobaczyc
wymogi pracy na polu na dzien / tydzien / mieśiąc / kwartał



Tworzenie biblioteki śzablonow budzetowych



Moduł moze byc wykorzyśtywany do budzetow
w innych przedśiębiorśtwach rolnych
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Nawet jeśli gośpodarśtwo śporządza budzet finanśowy, proceś przygotowania danych finanśowych za pomocą kont
kśięgowych moze zając duzo czaśu. W śezonie wegetacyjnym rolnik lub agronom potrzebuje takich informacji natychmiaśt. Rowniez muśzą one byc przedśtawione w takiej formie, aby śzybko wybrac potrzebne informacje. Program umozliwia tworzenie prośtych raportow z upraw podśumowujących budzet jak rowniez śporządzenie bardziej rozbudowanych raportow m.in.: według pol lub uzytych produktow. Mozliwe jeśt, odroznienie jednej śtrategii
np. ochrony fungicydowej od innej.
Z budzetow na poziomie produktu mozna śprawdzic, czy wyśtąpiły jakieś roznice. Roznice mogą wynikac z więkśzego zuzycia niz planowany produktu, wyzśzych kośztow produktu. W wyniku analizy budzetu na poziomie produktu rolnik moze zmienic śtrategię i śkorzyśtac z innego produktu, ktory będzie miał wpływ na kośzty .
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