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 באמצעות וניהול כספי  מיקור חוץשירותי כלכלן ב

ובמודע או  ,ומרצם לעבודת התכנון והייעוץ זמנם, משרדי תכנון מקדישים את מירב כישוריהם בעלי

 אינם מצליחיםמשרדים רבים  ,כתוצאה מכך. הניהול הכלכלי של משרדם מתקשים עםשלא במודע 

 .בעבודות התכנון והייעוץ להצלחה עסקית והניסיוןהידע , הכישרוןלתרגם את 

במיצוי הפוטנציאל  סמנכ"ל כספים במשרה מלאה המסייעמעסיקים מאד בעוד שמשרדי תכנון גדולים 

-in איש כספיםעלויות של ובייחודית לתחום הכשרה במתקשים לעמוד  יתר המשרדים, העסקי

house , לעזרה בתחום הזה שהם זקוקיםלמרות . 

Optimize Plan – נותנת שירותים של ניהול כספים שלנו הכלכלנים מחלקת. 

 למשרדכם עניק למשרדכם את היקף השירות המתאיםנהצרכים בדיקת  ולאחר בהתייעצות אתכם

שקיפות מלאה ועל בסיס תוכנת הניהול שת"פ ובנעשית ב מולכם העבודה .למשרדכםונצוות כלכלן 

Master plan.  

 מה התועלת עבורך?

  ופינוי הזמן שלך לעבודה מקצועית הנדרשהמשרד בהיקף  שליעיל  וממוקד  כלכליניהול 

 איתור וטיפול ממוקד בנקודות תורפה עסקיות 

 תעריפים הרשמיים השוניםתוך שימוש ב, על פי יעדי הרווחיות של המשרד הכנת הצעות מחיר 

  והפחתת החיכוך עם הלקוחות בנושאים כספיים ומו"מגבייה צמצום העיסוק שלך בהליכי 

  חיסכון בעלויות וכתוצאה מכך גידול ברווחים, הגדלת הכנסות -בשורה התחתונה 

 ? איך עושים את זה

  מיפוי המצב הקיים והקמת בסיס הנתונים: בדיקת שכ"ט של הפרויקטים, החשבונות, יתרות
 .החוזים, עלויות שכר ומשרד

 ולהוצאות ,יעדים להגשת חשבונות, לגבייה, להכנסת פרויקטים והגדלות בניית תכנית. 

  :הגשת חשבונות, ביצוע גבייה, הכנת ניתוחי שכר, בקרת השעות מימוש התוכנית באופן שוטף
  .וההתקדמות בפרויקטים

  תוכנתMaster Plan ( בהרשאתך כמובן)וכעת אנחנו יכולים לעבוד , עברה באחרונה לשרתי ענן
 .לשמור את האצבע על הדופק ולהגיב באופן מיידי, המערכת שלך מרחוק על

  הוספנו דו״חות חדשים לתוכנתMaster Plan  שמקצרים ומייעלים את העבודה שלנו כיועצים
 .ומייצרים שקיפות מלאה וזמינות שלכם למידע בכל רגע הכלכליים שלך

 

 

 

 

 

 

 .נשמח לתאם פגישה לבירור הצרכים שלך ולהצגת השירותים שלנו בצורה מפורטת

 054-6606096 -עידו שפייזמן     054-4638898 -אודי משה 

 מחלקת הייעוץ הכלכלי

  חשבותייעוץ וניהול כלכלי ושירותי •
 הכנת הצעות מחיר וניתוחי שכר•
 תקצוב שעות לפרויקטים•
 יהיגב וביצועהכנת חשבונות •
 תקציב שנתי ובניית תזרים מזומנים•
 תכנית חודשית ושנתית מבוססת יעדים•

 וחשבות שכר נהלת חשבונותהשירותי  -חדש•

 מחלקת התוכנה

 Master Planתוכנת הניהול •

 Cash Plan מזומנים תוכנת תזרים•

 וכלכלייםפיתוח ובניית דוחות ייעודיים ניהוליים •

 תמיכה טכנולוגית במחלקת הייעוץ הכלכלי•
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 Optimize Plan פירוט השירותים של מחלקת הייעוץ הכלכלי

 

היקף חוזים, תוספות  הפרויקטלית:ברמה  .1

, התקדמות בפועל (שינויים והגדלות)לחוזה 

שהוגשו, חייבים, יתרות, מול חשבונות 

'. פוטנציאל גבייה מיידי וכו  

נתוני מחזור, הוצאות שכר,  ברמה העסקית: .2

הוצאות קבועות וגביה, תזרים מזומנים, 

 עתודות. 

בדיקת  :בחינת המבנה הארגוני וכוח אדם .3

תפקידי , חוזי העסקה ושכר העובדים

.המבנה הארגוני ויעלות העובדים, העובדים  

 שלב ראשון

והמלצות ראשוניות דו"ח מצב קיים  

 

 

 הפרויקט:שירותים ברמת 

  עריכת הצעות בהתאם לתעריפים השונים

המקובלים בענף, כולל פרמטרים של חיזוי 

 .םרווחיות וקביעת מחיר מינימו

  בדיקת חוזי התכנון המתקבלים במשרד כולל

 .הגבלת תכולת העבודה למקסום הרווח

  תרגום החוזים  -שעות לפרויקטים תקצוב

להקצאת שעות לפרויקט ותכנון הרווח לפרויקט 

 .לפי שלבים

 אחראי פרויקט מבחינת הקצאת /בקרת מנהלי

 שעות לעובדים והתקדמות בפרויקט

  תוך שיתוף פעולה עם  -קידום והפקת חשבונות

 .ראשי צוותים

  קידום פרויקטים בעלי פוטנציאל הגשת חשבון

 ויצירת סדרי עדיפויותוגבייה מהירה 

 וידוא מול הלקוח שהחשבון  -גבייה  ביצוע

י מנהלי על ידנתקבל, בדיקת אישור חשבונות 

פרויקטים חיצוניים ובמקרה הצורך ייזום 

  .פגישות לצורך גביית חשבונות

 שנישלב 

 ומימוש התוכנית שירותי ייעוץ כלכלי וחשבות שוטפים

 :משרדית-שירותים ברמה הכלל

  ,ניתוחי רווחיות לפי מוקדים שונים )פרויקטים

לקוחות, תחומי תכנון, היקפי פרויקט( והכנת 

 .מערכת קווים אדומים לתמחור פרויקט

 הצעות  - תכנית חודשית מבוססת יעדים מימוש

מחיר, כניסת פרויקטים, הגשת חשבונות וגבייה 

 .ורווחיות

  בדיקת הוצאות קבועות ואפשרויות ייעול 

 בניית תזרים מזומנים. 

  בדיקת מצבת כוח האדם ועלותה  -ייעוץ ארגוני

אל מול צפי העבודה וההכנסות וההוצאות 

 .וצמצום אבטלה סמויה

  היקף חוזים, תוספות לחוזה  הפרויקט:ברמת

, התקדמות בפועל מול (שינויים והגדלות)

חשבונות שהוגשו, חייבים, יתרות, פוטנציאל 

 '. גבייה מיידי וכו

 :נתוני מחזור, הוצאות שכר,  ברמה העסקית

הוצאות קבועות וגביה, תזרים מזומנים, 

 עתודות. 

 :עלויות עובדים, עלות שעה,  בחינת כוח אדם

תפקידי , קת חוזי העסקה ושכר העובדיםבדי

 .המבנה הארגוני ויעלות העובדים, העובדים

 כניסת  :הכנת תקציב שנתי ויעדים כספיים

 פרויקטים, הגשת חשבונות, גבייה, הוצאות

 שלב ראשון

 שנתיתתוכנית הכנת ומצב ה מיפוי

 

 


