
PROGRAMY

NÁZOV DRUH Popis CenaProgram vo 

formáte

CONTROLLINGOVÝ 

SYSTÉM XLS

EIS5

29,- €

EXCEL 2010 kniha tlačená
pre ekonómov, manažérov 12,-€

a controllérov v PDF

29 €

EXCEL 2010 - kniha tlačená

POWER PIVOT 10,-€
Kontingenčné tabuľky v PDF

29 €

tlačená

EXCEL A MAKRÁ kniha 12,-€

v DOC

FINANČNÁ ANALÝZA počítačový 

program

90,- €

a interpretácia finančných 

ukazovateľov

.xls

CONTROLLING program  

controllingna USB kľúči vo formáte 

XLS

1 449,- €

ACTIVITY BASED program  na 

kalkulácievo formáte 

XLS

499,- €

PROCESNÁ 

na USB kľúči

CASH FLOW program  5,-€

vo formáte 

XLS

 program vo 

formáteXLS 188,-€

FINANČNÉ  program vo 

formáteA FINANČNÁ ANALÝZA XLS 249,- €

BENCHMARKING A program vo 

formáteXLS 225,-€

  © Dominanta

Programová podpora pre Controlling a Balanced Scorecard je pomerne rozsiahla a neustále sa doplňuje. Obsahuje však niektoré základné moduly z oblasti finančného, nákladového a

strategického controllingu. V prípade, že máte záujem o zdokonalenie vášho systému alebo vyriešenie programovej podpory podľa vašich vlastných požiadaviek, doporučujeme priamu

konzultáciu. Týmto spôsobom bol riešené napríklad systém zákazkových, projektových kalkulácií a iných kalkulácií, projektovanie cieľov BSC, sledovanie peňažných tokov, vyhodnocovanie

ratingu firmy, systém procesného riadenia, atď.

D O M I N A N T A
EMAIL: dominanta@dominanta.sk    MOBIL: 0903 638 082    SKYPE: peter.gallo33

Popis: Program je samostatný controllingový systém, ktorý podporuje výkazy 

platné od roku 2014 a v roku 2016 - súvahu a výsledovku. Umožňuje urobiť 

controllingový rozbor na báze finančnej analýzy, predikcii vývoja, ukazovatele 

ziskovosti, výkonnosti podniku a pod. Zahrňuje aj grafické interpretácie a 

dasboardy.

Cena 190,- €

Z obsahu: pracovná plocha Excelu 2010 a zmeny oproti 2007 a 2003, tvorba 

makier, import a export údajov, načítavanie dát, funkcie pre controlling, 

formuláre, reporting v Excely, riadenie tlače, grafy - typy, načítavanie 

zdrojových údajov, úprava a grafická interpretácia, scenáre, hľadanie riešení, 

riešiteľ, citlivostná analýza, trendy a vyhodnocovanie trendov, ...

Z obsahu: Excel a doplnok Power Pivot, inštalácia, práca s doplnkom Power 

Pivot, 4 dimenzionálne kontingenčné tabuľky, načítavanie a spracovanie 

údajov, tvorba relácií a prepojení, zostavovanie kontingenčných grafov a 

tabuliek, programový jazyk DAX, funkcie Excelu a funkcie Power Pivot, ...

Z obsahu: pracovná plocha Visual Basicu, Excel a VBA, tvorba jednoduchých 

makier, práca s objektami, objekty typu Range, grafické objekty, kontingenčné 

tabuľky a makrá,  riadenie toku vo Visual Basicu - cykly, vytváranie 

formulárov, podpora grafov cez makrá, riešenia rôznych programových úloh s 

makrami - načítavanie súbor, doplňovanie databáz, premenovanie listov,...

Počítačový program formátu excel - XLS vám pomôže interpretovať výsledky 

firmy a sledovať ich vývoj. Zahrňuje ukazovatele likvidity, aktivity, kapitálovej 

štruktúry, rentability, cash flow, atď. Interpretácia vo forme reportingu je 

grafická, tabuľková, komentáre a pod.

Program pre skráteny spôsob tvorby výkazu cash flow. Vstupnými dátami sú 

súvahy z dvoch období, medzi ktorými chceme sledovať finančné toky. Výkaz 

sa zostavuje v niekoľkých krokoch a to zadanie údajov zo súvahy, sledovanie 

zmien v majetku a kapitálu a ich transformácia do výkazu cash flow.

Komplexný controllingový systém EIS na USB kľúči formátu XLS (Excel). 

Zahŕňa programy finančného aj nákladového controllingu a plánovací a 

rozpočtovací systém. Sú tam programy pre cash flow, finančnú analýzu, 

riadenie pracovného kapitálu, predikčné modely, ukazovateľ Economic Value 

Aded, controlling rozpočtu, manažérske výsledovky a kalkulácie úplných 

vlastných nákladov.
Počítačový program s návodom, ako si vytvoriť z hlavnej knihy vzorec na 

procesnú kalkuláciu. Zahŕňa dve oblasti a to ver.1 - výroba a ver.2 - obchod. 

Program pomôže manažérom zostaviť procesnú kalkuláciu a pozrieť sa na 

firmu procesnými očami. Užívateľ musí mať k dispozícii hlavnú knihu za 12 

mesačné obdobie (príp. iné), zadefinovať aktivity, urobiť transformáciu na 

aktivity a následne ich oceniť. Potom definuje a oceňuje nákladové objekty a 

zobrazuje si rôzne pohľady na činnosť firmy.

 FINANČNÉ 

PLÁNOVANIE

  Počítačový program formátu Excel - XLS vám pomôže zostaviť finančný plán 

firmy v podobe výsledovky, súvahy a cash flow spolu s interpretáciou 

výsledkou formou finančnej projekcie. Zahrňuje plán výnosov a nákladov, 

investičný plán, personálny plán, plán úverov a na základe nich generuje vaše 

predstavy do podoby základných riadiacich dokumentov. Program výborne 

pomôže aj pri projektovom riadení.

   Počítačový program vo formáte Excel - XLS, ktorý spája spolu programy 

finančnej analýzy, ktoré monitorujú skutočnosť a plány do jedného celku a 

umožňuje súčasne generovať plány na ďalšie obdobia a porovnávať so 

skutočnosťou, sledovať vývojové trendy a dávať predikcie do budúcnosti.

   Počítačový program vo formáte Excel - XLS, ktorý dokáže robiť 

benchmarkingové analýzy. Vstupné údaje predstavujú výsledovky a súvahy 

firmy alebo firiem a na základe nich zostavuje poradie firmy, hodnotí ich 

postavenie vo finančnej výkonnosti a úspešnosti. Umožňuje zistiť stav firmy a 

stanoviť smer jej zlepšenia.
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PROGRAMY

NÁZOV DRUH Popis Cena

Programová podpora pre Controlling a Balanced Scorecard je pomerne rozsiahla a neustále sa doplňuje. Obsahuje však niektoré základné moduly z oblasti finančného, nákladového a

strategického controllingu. V prípade, že máte záujem o zdokonalenie vášho systému alebo vyriešenie programovej podpory podľa vašich vlastných požiadaviek, doporučujeme priamu

konzultáciu. Týmto spôsobom bol riešené napríklad systém zákazkových, projektových kalkulácií a iných kalkulácií, projektovanie cieľov BSC, sledovanie peňažných tokov, vyhodnocovanie

ratingu firmy, systém procesného riadenia, atď.

D O M I N A N T A
EMAIL: dominanta@dominanta.sk    MOBIL: 0903 638 082    SKYPE: peter.gallo33

Popis: Program je samostatný controllingový systém, ktorý podporuje výkazy 

platné od roku 2014 a v roku 2016 - súvahu a výsledovku. Umožňuje urobiť 

controllingový rozbor na báze finančnej analýzy, predikcii vývoja, ukazovatele 

ziskovosti, výkonnosti podniku a pod. Zahrňuje aj grafické interpretácie a 

dasboardy.

Cena 190,- €

EXCEL A GRAFY dokument

vo formáte 

PDF, DOC,XLS príklady

Hodnotenie nápadov dokument

vo formáte 

XLSX

  © Dominanta

    Publikácia Excel a grafy je publikácia určená pre všetkých užívateľov 

programu Excel, ktorý sa chcú zdokonaliť v procese tvorby graf a reportov. 

Z obsahu: vytváranie a úpravy grafov, rôzne typy grafov a ich použite, 

použitie obrázkov v grafe, skrývajúci graf, grafy a grafické objekty, 

vytváranie grafov prostredníctvom makier, záznam makra modifikujúceho 

atribúty grafu, atď.

10,-€

Program je určený na hodnotenie inovácií v podniku. Na základe vstupných 

údajov posúdi úroveň nápadu a poukáže na úzke miesta v podniku, ktoré 

brzdia jeho rozvoju. Patrí do skupiny nástrojov strategického controllingu a 

strategického riadenia. Určený je manažérom k komplexnému pohľadu na 

daný problém..

5,-€
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