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פרוטוקול כנס CFO BestPractice 2012
עפרה בראון VIZRT CFO
אנחנו חברה ישראלית שנסחרת באוסלו נורבגיה ,ומדווחת במטבע דולרי תחת  ,IFRSומייצרת תוכנות
המאפשרות לטלוויזיה בעולם לשפר את מה שהיא מציגה – כל מה שנוסף לוידאו .הלקוחות שלנו הם
למעלה מ 0033-תחנות הטלוויזיה הגדולות בעולם ועוד מעל ל 033-עיתונים מקוונים ,עם  080עובדים
בעולם ,משרדים ב 00-מדינות בעולם .החברה גלובלית מאד.
החברה צומחת חזק מאד ,גם ברווח ,גם ב EBIT-וגם ב ,EBITDA-ומייצרת מזומנים .גאווה ישראלית .יש
לנו מרכזי פיתוח בישראל ,נורבגיה ואוסטריה ,והחברה התפתחה באמצעות מיזוגים ורכישות בתחומים
שונים במדינות שונות .מבחינת המבנה המורכב ,אנחנו מאחדים מעל ל 03-חברות עם  50מטבעות
שונים ,שלטונות מס שונים וכו' .בנוסף ,האופרציה מחולקת בין שלושה אזורים גאוגרפיים (אמריקה,
 ,)APAC ,EMEAשמקבלים שירותים מהפונקציות הרוחביות.
לפני כמה שנים התחלנו להטמיע מערכת  , ERPיחד עם החברות שלנו בכל העולם ,אני חייבת לציין שרמת
הידע והיכולות בעולם נחותה לזו של החברה בארץ .הגענו לרמות מדהימות של איחודים באקסל ,על אותו
 .REPORTING FILEאמרנו שאנחנו רוצים להכניס את הנתונים פעם אחת ,ושהמערכת תאפשר איזה דוחות
וחתכים שאנחנו והרגולטורים רוצים לקבל .רצינו תהליך מסודר שיש בו ולידציות ,עד כדי עצירה של
המערכת בעת שיש התרעה .רצינו גם אחריות מקומית חזקה על המערכת ,ושיפור התדירות בה אפשר
להפיק דוחות מאוחדים.
שאלה מהקהל  :רכש ממקום אחד ותשלום ממקום אחד או מפוצל לכל גאוגרפיה? תשובה :הרכש אכן
נעשה מאוסטריה ,וזה דבר קטן אצלנו ,בגלל שאנחנו חברת תוכנה.
הכנסנו תהליך מובנה של בחירת המערכת ,כולל בניית אקסל שהגדיר את הפרמטרים והמשקלות שלהם,
ובסופו של דבר בחרנו את ההיפיריון של אורקל .נכנסנו לתהליך יישום מוצלח מאד ,שחשוב בו מאד
שיהיה צוות חזק ומאוד מוכוון מטרה ומפוקס בתוך החברה .הם עשו הכל בצורה יוצאת דופן ,תוך כדי
שהמערכת הקודמת עדיין פועלת.
המערכת מאד ידידותית ,כולל עבודה נוחה מול האקסל .הדוחות של רבעון ראשון השנה הם הפעם
ה ראשונה שעלינו לאוויר .מהרגע שהגדרנו לאורקל עד שהיא עבדה ,עבדנו בערך חצי שנה ,בזכות
מחויבות ופוקוס מתוך  VIZRTלביצוע המטלה.
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