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Workday Adaptive Planning
Kecepatan bisnis adalah yang utama di dunia perencanaan yang 
berubah dengan pesat. Untuk berpikir cepat dan bergerak 
terlebih dahulu, perusahaan harus merangkul proses 
perencanaan yang memungkinkan organisasi untuk membuat 
keputusan yang lebih baik dan dengan cepat bertindak atas 
keputusan tersebut. Workday Adaptive Planning menyediakan 
platform perencanaan yang dibutuhkan perusahaan untuk 
dengan mudah beradaptasi dengan perubahan kondisi bisnis, 
dan memungkinkan proses perencanaan aktif yang 
menggabungkan semua orang dalam organisasi.

Generasi Baru dari Perencanaan Perusahaan

Perusahaan perlu mengikuti perubahan lingkungan bisnis dengan berinvestasi 

dalam platform perencanaan yang dapat membantu mereka beradaptasi dan 

memanfaatkan peluang. Namun di sebagian besar organisasi, proses 

perencanaan manual yang lambat dan statis menghambat jenis pengambilan 

keputusan yang cepat dan terinformasi yang diperlukan untuk mengoreksi arah 

dengan cepat saat kondisi bisnis berubah. Dan dengan penggerak bisnis yang 

sering tersebar di beberapa sistem yang terputus, model bisnis seringkali tidak 

lengkap, yang mencerminkan pandangan perusahaan yang terfragmentasi.

Dengan Workday Adaptive Planning, Anda mendapatkan pandangan menyeluruh 

tentang bisnis, dengan platform perencanaan yang fleksibel, terukur, dan mudah 

digunakan. Workday Adaptive Planning didukung oleh Elastic Hypercube 

Technology (EHT), mesin pemodelan dalam memori kami yang kuat yang 

memberikan kinerja yang Anda butuhkan, saat Anda membutuhkannya. Tidak 

peduli seberapa intensif data atau kompleks modelnya, Anda dapat meren-

canakan apa yang selanjutnya. Dan dengan kerangka kerja integrasi bawaan, 

Anda dapat terhubung ke data dari ERP, HCM, CRM, atau sistem transaksional 

lainnya dengan integrasi siap pakai—tidak perlu alat pihak ketiga apa pun. 

Bagi pelanggan yang memilih untuk menerapkan Workday Adaptive Planning 

dengan Workday Financial Management dan Workday Human Capital 

Management, Anda dapat merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis 

semua dalam satu sistem untuk proses yang disederhanakan yang mengurangi 

kemacetan dan gesekan dalam proses bisnis.

Semua orang berencana. 

Agar lingkungan perencanaan berkembang, itu harus memungkinkan kelincahan 

bisnis untuk semua pengguna—termasuk mereka yang berada di luar keuangan. 

Dengan Workday Adaptive Planning, Anda dapat memperluas perencanaan 

di luar keuangan inti untuk menjangkau departemen di seluruh perusahaan. 

Ini memerlukan platform perencanaan perusahaan yang memungkinkan semua 

departemen dan fungsi untuk membuat model mereka sendiri yang menghubung-

kan kembali ke rencana perusahaan, yang pada akhirnya diatur oleh keuangan. 

Keuntungan Kunci

• Cepat beradaptasi dengan perubahan 
kondisi bisnis dengan mesin 
pemodelan canggih yang dibuat untuk 
perencanaan perusahaan 

• Buat keputusan yang lebih baik 
dengan solusi yang mudah digunakan 
yang diadopsi dengan cepat di seluruh 
perusahaan

• Hemat waktu dengan mengotomatisasi 
perencanaan hingga pelaksanaan
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Ini membuka jalan bagi para pemimpin bisnis untuk memiliki pandangan holistik 

tentang bisnis, dan meletakkan dasar bagi proses perencanaan di seluruh 

perusahaan yang berkelanjutan, komprehensif, dan kolaboratif. 

Mari Kita Lihat Lebih Dekat Solusi Workday Adaptive Planning

Perencanaan keuangan.

Semua yang Anda butuhkan untuk perencanaan, pelaporan, dan analisis 

keuangan yang berkelanjutan dan komprehensif. Ciptakan anggaran yang akurat 

dengan cepat dan mudah dengan percaya diri. Dapatkan wawasan lebih cepat. 

Kirim laporan memukau dalam hitungan menit. Berkolaborasi di seluruh 

perusahaan dari mana saja—melalui web, seluler, dan Microsoft® Excel.

Perencaan tenaga kerja.

Tingkatkan perencanaan tenaga kerja dengan solusi yang cepat, mudah, 

dan andal. Eksekusi dengan cepat untuk memberikan jumlah karyawan yang 

dinamis dan rencana berbasis keterampilan yang mendorong hasil bisnis 

yang lebih baik. Perkuat kolaborasi dengan SDM dan pemimpin bisnis untuk 

mengoptimalkan rencana tenaga kerja untuk mencapai tujuan strategis Anda.

Perencanaan penjualan.

Optimalkan sumber daya penjualan dengan cepat, tingkatkan kinerja, dan 

tingkatkan prediktabilitas. Buat rencana kapasitas perwakilan untuk memenuhi 

target pemesanan topline. Kirimkan kuota yang tepat dan tetapkan wilayah 

yang seimbang. Kolaborasi di skenario what-if. Dapatkan sumber tunggal dari 

kebenaran dengan menautkan penjualan dan rencana keuangan Anda.

Perencaan operasional.

Sekarang Anda dapat secara fleksibel memodelkan segala jenis penggunaan 

fungsional atau domain perencanaan khusus untuk fungsi, industri, atau geografi 

Anda. Perencanaan kapasitas operasional, pemodelan pembuatan permintaan 

pemasaran, perencanaan berbasis proyek—Anda dapat memodelkan semuanya. 

Ini adalah perencanaan tingkat perusahaan tanpa batas, dengan akses real-time 

ke lebih banyak detail operasional daripada sebelumnya.

Pemodelan Kuat, Pelaporan, dan Analitik

Kami telah menyematkan pelaporan dan analitik sehingga Anda dapat 

merencanakan bisnis, memantau dan menganalisis kinerja, menguji skenario 

untuk memilih koreksi arah untuk mencapai tujuan Anda, dan melaporkan 

hasil Anda kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal Anda. Elastic 

Hypercube Technology melengkapi platform perencanaan dengan kekuatan, 

skalabilitas, dan kinerja yang dibutuhkan perusahaan dari semua ukuran 

untuk memodelkan kompleksitas bisnis mereka dan untuk melaporkan dan 

menganalisis hasil—tanpa mengorbankan kemudahan penggunaan.

Elastic Hypercube Technology kami memungkinkan perusahaan untuk 

mengelola model besar dan intensif data dengan mesin yang:

• Fleksibel—memungkinkan Anda memodelkan cara yang masuk akal 

untuk bisnis Anda, menarik data yang relevan dengan kebutuhan Anda, 

dan sesuai irama Anda sendiri

• Terukur—menambahkan memori dan daya komputasi saat Anda 

membutuhkannya, memungkinkan pengguna merencanakan 

menggunakan jumlah dimensi dan versi yang hampir tidak terbatas
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• Komprehensif—perencanaan ujung ke ujung dalam fungsi apa pun, 

mulai dari pendapatan dan arus kas, hingga pemodelan, pelaporan, 

dan analitik; semua departemen dan fungsi dapat memiliki model mereka 

sendiri sehingga mereka dapat merencanakan bisnis mereka sendiri, 

sambil berkontribusi pada rencana keuangan perusahaan

Dan dengan proses perencanaan dan analisis yang dinamis dengan dashboard 

aktif, Anda dapat langsung melihat bagaimana masukan Anda memengaruhi 

bisnis Anda. Dibangun dengan mempertimbangkan pengguna bisnis, Workday 

Adaptive Planning memungkinkan Anda bekerja langsung di dashboard, sehingga 

Anda dapat menelusuri atau membuat perubahan yang akan menyebar ke 

seluruh sistem. Wawasan datang ke permukaan dan Anda dapat menghabiskan 

waktu Anda untuk kegiatan strategis, daripada mengumpulkan dan menggosok 

data. Antarmuka yang mudah digunakan juga memastikan bahwa bahkan 

para pemimpin bisnis di luar keuangan dapat dengan nyaman berpartisipasi 

dalam proses perencanaan.

Pemodelan Skenario What-If

Inti untuk menjadi bisnis yang gesit adalah mampu merencanakan berbagai 

hasil dan langkah-langkah koreksi arah. Anda bisa mendapatkan cetak biru 

tentang bagaimana perubahan Anda akan berdampak pada area lain dari 

bisnis Anda dengan kemampuan perencanaan skenario yang kuat. 

Tanyakan pertanyaan seperti:

• Apa yang terjadi jika kita mempersingkat tanggal pengangkatan tiga 

minggu? 

• Apa dampaknya pada pendapatan penjualan? 

• Perubahan apa yang perlu kita buat pada perencanaan wilayah kita jika 

kita menindaklanjutinya? 

• Bagaimana hal ini dapat berdampak pada posisi keuangan di akhir kuartal?

Dengan setiap departemen dapat menguji skenario untuk area bisnisnya sendiri, 

organisasi secara keseluruhan dapat memasukkan skenario tersebut ke dalam 

rencananya, dan mengoptimalkan strategi perusahaan secara keseluruhan.

Rencanakan skenario yang berbeda, dan bandingkan kemungkinan hasilnya.
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Menjadi Mitra Strategi

Baik Anda di bidang keuangan, penjualan, SDM, atau peran fungsional lainnya, 

Anda dapat menjadi mitra strategis bisnis dengan berpartisipasi secara 

menyeluruh dalam proses perencanaan. Daripada terhambat oleh proses 

perencanaan yang tidak efisien dan tidak efektif menggunakan spreadsheet, 

Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengadvokasi lini bisnis 

Anda, membuat rekomendasi berdasarkan data tentang cara meningkatkan 

bisnis, dan memunculkan wawasan kepada tim kepemimpinan eksekutif Anda.

Dan dengan kemajuan seputar perencanaan cerdas, Anda dapat memanfaatkan 

kecepatan dan kelimpahan sumber daya komputasi dan menggabungkannya 

dengan teknologi seperti pembelajaran mesin. Biarkan algoritme canggih 

melakukan tugas berat sehingga perencana dapat lebih mudah mengidentifikasi 

dan mendeteksi kesalahan dalam rencana. Dengan Workday Adaptive Planning, 

Anda dapat mewujudkan aspirasi kelincahan organisasi Anda menjadi kenyataan.

Semua orang berencana. Di Workday, kami memudahkannya. Pelajari lebih lanjut.

http://workday.com/en-sg
https://www.adaptiveplanning.com/enterprise-planning-software

