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Ce este R.A.I.S.A?

autoevaluare interactivă auto ată la i tan ă

Este un instrument decizional.

remote

Este o aplicatie de autoevaluare a
performantelor.
Este o aplicatie de Business Intelligence.
Este un sistem de alertare a situatiilor
critice in activitatea companiei.
Este un sistem de evaluare a riscului
financiar.
Este un sistem de prezentare a
performantelor companiei.
Este un utilitar de educatie financiara.
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Cum functionează R.A.I.S.A?
Situaţia activelor,
datoriilor şi
capitalurilor proprii

Balanța contabilă v

Situaţia veniturilor
şi cheltuielilor

alertare situații
critice

filtrare și validare
date (chei control)

Test reziliență
management

chestionar

tablou de bord,
indicatori și rapoarte

Test reziliență
IT

Operator date

prelucrare și
stocare date

AI calculare și interpretare
indicatori, intocmire rapoarte,
interpretare teste
prezentare situații

R.A.I.S.A.

utilizatori date

Ce face R.A.I.S.A?
Preia datele înregistrate in contabilitatea firmei
prin intermediul formularelor de input si a
testelor, si le stochează in vederea prelucrarii.
Validează datelele, aplică cheile de control
pentru datele relaționate și emite atenționări de
inconsistență a datelor.
Generează rapoarte, calculează indicatori și
prezintă o interpretare a acestora, transpune
datele analizate in grafice, emite automat
atenționari pe dispozitive mobile prin intermediul
emailurilor.
Interpreteaza testele de reziliența, prezintă
rezultatul acestora si interpreteaza rezultatele
obținute.
* functionalitați disponibile in e siunile iitoa e

Prezintă un tablou de bord, liste cu rapoarte
specifice si teste, cu datele analizate si
interpretate pe mai multe paliere:
pentru profesionisti financiari
pentru echipa de conducere operatională
pentru partenerii si publicul interesat de
compania beneficiară
Datele și situatiile sunt prezentate sub doua
forme: de tip "snapshot" (la o anumita data) si
de tip "dinamic" (ca evolutie in timp).
Prezinta situatii consolidate pentru mai multe
societati atasate unui cont.
Prezinta situatii de tip drill-down (necesita
completarea unor formulare de input
suplimentare).

Rapoarte - Standarde și normative
Situaţia activelor,
datoriilor şi cap. proprii /
Balance Sheet
Situaţia veniturilor
şi cheltuielilor /
Profit & Loss
Situaţia fluxurilor
de numerar /
Cash Flow
Tablou de bord,
indicatori și grafice/
Dashboard

Toate aceste situașii se prezinta sub 3 forme / modele
model OMFP - respectând in tocmai modelele si
cerințele legislatiei naționale - OMFP 3781/2019.
model IFRS - respectând standarde internaționale
de raportare financiară (IFRS) și în conformitate cu
prevederile IAS 1 si IAS 7.
model contextual - un model des utilizat in relațiile
cu instituțiile de credit de pe piața românească
model financiar - prezinta o serie de 17 indicatori destinati
specialistilor financiar
model operational - prezinta 7 dintre cei mai importanti
indicatori destinati managementului operational (interpretarea
indicatorilor este "folclorizată" pentru o mai bună
înțelegere și asimilare.

Avantajele R.A.I.S.A
Inst.credit Investitori Furnizori Clienti Public int.

autoevaluare si monitorizare a situatiei companiei îm timp real
suport decizional pentru managementul operativ si consiliile de
administrare
consistență in raportare prin garantarea utilizarii tuturor
conturilor de inregistrare a activitatii reale din contabilizarea
tranzacțiilot
verificarea consistenței datelor de-a lungul perioadelor de
raportare
alertare "real time" la identificarrea situațiilor cristice pe
termen mediu și lung
reducerea semnificativa a costurilor cu geerarea situatiilor
financiare
transparenta si deschidere catre oportunități de finantare si
investiții

facilitarea analizelor de risc pentru
accesarea creditelor și finanțărilor
prezentarea situatiilor cu acurtețe si in
timp real catre parteneri și publicul interesat
consolidarea relațiilor cu terții prin
asigurarea unei transparențe vis-a-vis de
performanțele companiei
inlesnirea colaborării cu consultanții
externi și reducerea timpului necesar
prelucrării datelor
facilitarea analizelor pentru eventualii
investitori interesati (accesibilitate sporită)

Cost și accesibilitate R.A.I.S.A
costul unui abonament R.A.I.S.A
pentru un cont de companie este
de 250 euro + TVA / Luna
la abonamentul de baza se pot
adauga add-on-uri în functie de
necesități.
Pentru solicitarea deschiderii unui cont accesați
pagina:
www.raisa.app/inregistrare
Pentru solicitarea unuei prezentari DEMO sau
informații suplimentare :
0 727 727 825

Add-on-uri disponibile
introducerea datelor de input
alertare pe dispozitive mobile la situații
critice
interfață de acces pentru instituții de
credit
suport și asistență telefonica consultant
financiar
support și assistenta offline consultant
financiar
consolidare situatii pentru grupuri de
companii
analize de tip drill-down

* functionalitați disponibile in e siunile iitoa e
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