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Workday Adaptive Planning
ความคล่องตัวทางธุรกิจเป็นสิง่ท่ีมีความสำาคัญเป็นอยา่งมากในการวางแผน
สำาหรบัโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัน้ี องค์กรจะต้อง
มีกระบวนการวางแผนท่ีชว่ยให้สามารถตัดสนิใจได้เรว็และเฉยีบขาด และมี
การปรบัตัวท่ีรวดเรว็เพื่อให้ทันกับโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
Workday Adaptive Planning คือแพลตฟอร์มท่ีชว่ยให้องค์กรสามารถ
วางแผนการดำาเนินการต่างๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์สำาหรบัทุกคนในองค์กร และ
สามารถปรบัใช้ได้ตามสภาพธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์
ต่างๆ

A New Generation of Enterprise Planning
องค์กรต่างๆ จำาเป็นต้องปรับตัวเองให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอด
เวลา ดังน้ัน การลงทุนใน planning platform จะชว่ยให้องค์กรสามารถปรบัตัวได้เรว็ และหา
โอกาสในการสรา้งธุรกิจใหม่ๆ  เพื่อความก้าวหน้าของตนเอง แต่ในความเป็นจรงิ องค์กรสว่น
ใหญมี่กระบวนการวางแผนท่ีค่อนข้างชา้ ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงในธุรกิจ ปัญหาท่ีองค์กรมักจะพบเจอคือการเชื่อมโยงขอ้มูลท่ีกระจัดกระจาย
อยูใ่นแหล่งต่างๆ เขา้มาในระบบงานวางแผน ซ่ึงเป็นเร่ืองเรง่ด่วนท่ีจะต้องรบีทำา เพือ่ให้สามารถ
ขบัเคล่ือนธุรกิจต่อไปได้อยา่งมีประสทิธภิาพ และสง่ผลกระทบต่อองค์กรน้อยท่ีสุด

Workday Adaptive Planning คือ planning platform ท่ีสร้างความคล่องตัวให้กับธุรกิจ กล่าว
คือเป็นแพลตฟอรม์ท่ีมาพร้อมการทำางานท่ียดืหยุน่ และสามารถใชง้านได้ง่าย อีกท้ังยงัชว่ยเพิม่
มูลค่าให้กับธุรกิจ ด้วย planning platform ท่ีขบัเคล่ือนโดย Elastic Hypercube Technology 
(EHT) ซ่ึงเป็นเครื่องมือการสร้างโมเดลท่ีมีประสทิธภิาพภายในหนว่ยความจำา เพื่อให้สามารถ
ให้การทำางานท่ีมีประสิทธภิาพอยา่งท่ีองค์กรต้องการได้ตลอดเวลา การสนับสนุนการวางแผน
อยา่งชาญฉลาด โดยไมต้่องกังวลถึงเร่ืองความซบัซ้อน หรือจำานวนข้อมูลท่ีมีมากมายมหาศาล 
และเฟรมเวิรก์การเชือ่มต่อระบบแบบในตัวท่ีจะชว่ยในการเชือ่มต่อขอ้มูลจากระบบ ERP, HCM, 
CRM หรือระบบอ่ืนๆ ในองค์กรโดยไม่จำาเป็นต้องพึ่งพา third-party tools 

สำาหรบัองค์กรท่ีเลือกใช ้Workday Adaptive Planning, Workday Financial Management 
และ Workday Human Capital Management จะทำาให้องค์กรมีความสามารถในการวางแผน 
(plan) การดำาเนินการ (execute) และการวิเคราะห์ข้อมูล (analyze) ท่ีรวมไว้ให้ในระบบเดียวได้
ในระดับสงูสดุ ซึง่จะชว่ยให้องค์กรมีกระบวนการทำางานท่ีสอดคล้องกัน มีความคล่องตัวสูง และ
ลดปัญหาความขัดแย้งในกระบวนการธุรกิจ

Everybody plans 

สภาพแวดล้อมการวางแผนท่ีมีการพัฒนาอยูต่ลอดเวลาจะชว่ยเพิม่ความคล่องตัวให้กับผู้ใช้งาน
ในทุกภาคสว่น แม้ว่าจะไม่ได้อยูใ่นทีมการเงิน นอกเหนือจาก Core Finance แล้ว องค์กรยัง
สามารถขยายขอบเขตของงานการวางแผนเพื่อเชื่อมต่องานในระบบอ่ืนๆ ขององค์กร และ
พัฒนาศักยภาพในการวางแผนงานตามระบบและโมเดลท่ีแต่ละสว่นงานต้องการ โดยยังคง
อยูใ่นความดูแลของทีมการเงิน และสามารถนำาข้อมูลมาใช้ได้ ทำาให้ผู้นำาทางธุรกิจมองเห็น
ภาพรวมและสามารถสร้างระบบการทำางานพื้นฐานให้กับงานการวางแผนได้อยา่งคลอบ
คลุมเพื่อให้สามารถทำางานรว่มกันได้ท่ัวท้ังองค์กร

Key Benefits
• ปรบัตัวเขา้กับสภาวะทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง

ไปได้อยา่งรวดเร็วด้วย powerful modeling 
ท่ีมีประสิทธิภาพสำาหรับการวางแผนของ
องค์กร 

• ตัดสนิใจในธุรกิจได้ดีและเรว็ขึน้ด้วยโซลูชันท่ี
ใชง้านง่าย และใช้ได้ท่ัวท้ังองค์กร

• มรีะบบอัตโนมติัท่ีชว่ยในการวางแผนและนำา
ไปสูก่ารดำาเนนิการ
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Let’s Take a Closer Look at Workday Adaptive Planning Solutions
Financial planning

รวมงาน planning ท่ีมีความซบัซอ้นและตอบโจทยส์ำาหรบั financial planning ไมว่่าจะเป็นการดึง
ข้อมูลเชงิลึกได้อยา่งละเอียดและรวดเรว็ยิง่ขึน้ การวิเคราะห์ท่ีครอบคลมุและต่อเน่ือง การจัด
ทำางบประมาณท่ีเท่ียงตรงและรวดเรว็ และการจัดทำารายงานและสง่มอบรายงานได้อยา่งทัน
ถ่วงที เป็นต้น ทุกคนจะสามารถทำางานได้จากทกุท่ี ไมว่่าจะเป็นการใชง้านผา่นเว็บ บนมือถือ 
หรอื Microsoft® Excel

Workforce planning

ยกระดับความสามารถด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคลด้วยโซลูชนัท่ีใชง้านง่ายท่ีให้ผลลัพธ์
ท่ีต้องการอยา่งรวดเร็ว สง่มอบข้อมูลจำานวนพนักงานและแผนงานตามทักษะของบุคคลกร 
ซึง่ผันแปรไปตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้อยา่งรวดเร็ว เพื่อให้ผลลัพธท์างธุรกิจท่ีดียิง่ขึน้ 
และเพิม่สายสัมพันธใ์นการทำางานรว่มกับฝ่าย HR และผู้นำาธุรกิจ เพ่ือเพิม่ประสิทธภิาพให้กับ
การวางแผนงานด้านบุคลากรและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

Sales planning

เพิม่ประสทิธภิาพให้กับ sales resources เพือ่ปรับ Performance ให้ดียิง่ขึน้ พรอ้มพฒันาความ
สามารถในการคาดคะเนและจัดทำารายงานเพื่อเพิม่ยอดขายให้ถึงตามเป้าหมายท่ีองค์กรต้ังไว้ 
ปรับใช้โควต้าตามความเหมาะสม และลองสร้างสถานการณ์สมมติ (what-if scenarios) ขึน้
มาเพ่ือดูผลลัพธ ์แล้วเชื่อมโยงแผนของฝ่ายขายและฝ่ายการเงินเขา้ด้วยกันเพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ี
เป็นขอ้เท็จจริง

Operational planning

มีความสามารถในการจัดทำาโมเดลการใช้งานตาม function, industry และ geography ได้
อยา่งยดืหยุน่ ไมว่่าจะเป็น Operational capacity planning, marketing demand-generation 
modeling หรอื project-based planning องค์กรจะสามารถวางแผนได้แบบไรข้ดีจำากัด และ
เขา้ถึงรายละเอียดด้านการดำาเนินงานได้แบบ real-time อยา่งท่ีไมเ่คยมีมาก่อน

Powerful Modeling, Reporting, and Analytics
เรามีรายงานและขอ้มูลการวิเคราะห์แบบสำาเรจ็รูปไว้ให้เลือกใชง้านตามความต้องการ ทำาให้
คณุสามารถวางแผน ตรวจสอบ และวิเคราะห์ประสทิธภิาพ สรา้งสถานการณส์มมติเพื่อเลือก
แนวทางการแก้ไขท่ีจะชว่ยให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ และรายงานผลลัพธต่์อผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังภายในและภายนอกได้ ด้วย Elastic Hypercube Technology (EHT) ท่ีชว่ยให้ planning 
platform สามารถเพิม่มูลค่า และพร้อมรองรับความต้องการขององค์กรได้ทกุขนาด ไม่ว่าจะมี
ความซับซ้อนเพียงใด

Elastic Hypercube Technology ยงัชว่ยให้องค์กรสามารถจัดการโมเดลขนาดใหญท่ี่มีขอ้มูล
จำานวนมาก ด้วยความสามารถต่างๆ ดังต่อไปน้ี

• ความยืดหยุน่ - สามารถสร้างโมเดลท่ีเหมาะกับองค์กรและหนว่ยงานน้ันๆ / ดึงขอ้มูล
ท่ีต้องการตามท่ีผู้ใช้งานได้รับมอบหมาย

• ปรบัเปล่ียนได้ตามความต้องการ - เพิม่หนว่ยความจำา และประสิทธภิาพในการคำานวณ
ได้ตามต้องการ ทำาให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนได้ไมจ่ำากัด

• ความครอบคลุม - end-to-end planning ต้ังแต่ revenue และ cash flow, modeling, 
reporting ไปจนถึง analytics ทุกหน่วยงานสามารถสร้างโมเดลท่ีตนเองต้องการได้ 
และมีสว่นรว่มใน corporate financial plan ได้ในขณะเดียวกัน  
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Dynamic planning และ analysis process ท่ีมี active dashboard จะทำาให้คุณทราบได้
ทันทีว่าข้อมูลท่ีคุณสง่ไปน้ันจะสง่ผลกระทบต่อธุรกิจอยา่งไร Workday Adaptive Planning 
สรา้งข้ึนโดยคำานึงถึงผู้ใชง้านเป็นหลัก และสามารถทำางานใน dashboard ได้โดยตรง เพื่อให้
คุณสามารถดูรายละเอียดและอัพเดทข้อมูลได้ในทันที คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกท่ีจะชว่ยให้
คุณมีเวลาไปทำางานในเชิงกลยุทธไ์ด้ แทนท่ีจะใช้เวลาไปกับการรวบรวมและแก้ไขข้อมูล อิน
เทอร์เฟซท่ีใช้งานง่ายยังชว่ยให้ม่ันใจได้ว่าแม้แต่ผู้นำาธุรกิจจะสามารถเข้ามามีสว่นรว่มใน
กระบวนการวางแผนได้อยา่งสะดวกสบาย

What-If Scenario Modeling
คือหัวใจสำาคัญในการสร้างความคล่องตัวให้กับธุรกิจ และเพิม่ความสามารถในการวางแผน
เพื่อให้ได้ผลลัพธแ์ละรูปแบบการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลาย ศักยภาพของ Scenario Planning 
ท่ีคุณจะได้รบัคือ ทำาให้ธุรกิจมี blueprint ท่ีชว่ยแจกแจงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กับสว่น
หน่ึงสว่นใดในธุรกิจ ท่ีเกิดจากการแก้ไขปัญหาในแต่ละรูปแบบ 

ตัวอยา่งการต้ังคำาถาม:

• จะเกิดอะไรขึ้นหากเราเล่ือนกำาหนดการว่าจ้างออกไปสามสัปดาห์ 

• ผลกระทบต่อ Sales Revenue ท่ีจะได้รับคืออะไร 

• ถ้าเราต้องการทำาตามแผนน้ี เราจะต้องปรับเปล่ียน territory planning ของเรา
อยา่งไรบ้าง 

• วิธน้ีีจะสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงินของเราเม่ือจบไตรมาสอยา่งไร

เม่ือแต่ละแผนกมีการสร้างสถานการณ์สมมติของตนเองขึ้นมาแล้วก็จะทำาให้มองเห็นภาพ
รวมของธุรกิจได้อยา่งคลอบคลุมมากขึ้น หลังจากน้ัน แต่ละทีมงานจะสามารถทำางานรว่ม
กันเพื่อสร้างกลยุทธท่ี์คลอบคลุมท้ังองค์กรได้

วางแผนสำาหรับสถานการณ์ต่างๆ และเปรียบเทียบผลลัพธท่ี์อาจเกิดขึ้น
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Become a Strategic Partner
ไม่ว่าจะเป็น finance, sales, HR หรือหน่วยงานอ่ืนใดก็สามารถท่ีจะเป็น strategic partner 
ให้กับธุรกิจขององค์กรของคุณได้โดยการมีสว่นรว่มใน planning process โดยการปรับ
กระบวนการวางแผนท่ีใช้ spreadsheets ซึ่งอาจทำาให้การทำางานล่าช้า มาเป็นการทำางาน
แบบมุ่งไปท่ีการให้คำาแนะนำาในการปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้นโดยมีข้อมูลประกอบ และนำาเสนอ
ข้อมูลเชิงลึกให้กับทีมผู้บริหารระดับสูงของคุณ

ด้วย intelligent planning ท่ีมีความล้ำาสมัย ทำาให้สามารถนำาจุดแข็งในเรื่องสปีดและการ
คำานวณ (computing) ท่ีหลากหลายมารวมเข้ากับ machine learning เป็น algorithms ท่ี
ทำางานอยา่งเป็นระบบและสามารถทำางานได้เองโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถระบุ
และตรวจสอบข้อผิดพลาดในแผนน้ันๆ ได้ง่ายขึ้น Workday Adaptive Planning คือความ
หวังของคนในองค์กรอยา่งแท้จริง

Everybody plans. At Workday, we make it easy. Learn how.

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

