
Connecting data. Connecting you.

De invloed van datagedreven 
organisaties op de dagelijkse 
praktijk

 Data: organisaties raken niet uitverzameld en dat is maar goed ook. 
Waar er hier en daar wat huiverig wordt gedacht over wat organisaties 
doen met de verzamelde data, stelt het organisaties wel in staat om 
klanten nog beter en sneller te kunnen helpen. Hoe meer je als bedrijf 
weet over een klant, hoe gerichter je kunt kijken naar de behoeften van 
de klant én hoe beter je beslissingen kunt nemen. Visma | Onguard 
ondervroeg ruim 300 Nederlandse finance professionals en zocht uit 
hoe datagedreven organisaties zijn.

Wat doen organisaties anno 
2020 met opgeslagen data?

Welke uitdagingen zien organisaties als het gaat om 
datagedrevenheid?

Ruim een kwart van de finance professionals mist 
experts met de juiste vaardigheden, maar welke 
vaardigheden hebben zij het hardst nodig in hun 
route naar een datagedreven organisatie?

  24% van de organisaties is volledig datagedreven
  49% van de organisaties gebruikt data ter 

ondersteuning van processen
  23% wil er graag iets mee doen, maar heeft nog te 

weinig kennis
  4% wil er niets mee doen

Over Visma | Onguard

Automatisering, digitale transformatie en verbetering van de klantervaring zijn de 
sleutels tot zakelijk succes. Visma | Onguard ondersteunt haar klanten al ruim 25 jaar 
met geavanceerde oplossingen binnen de order-to-cash keten. Onze oplossingen zijn 
gericht op het verbinden van gegevens op één gecentraliseerd platform en het koppelen 
van interne en externe systemen en services. Hiervoor gebruiken we intelligente en 
intuïtieve automatisering om waardevolle inzichten te leveren. Zo ontstaat een optimale 
verbinding tussen alle processen in de order-to-cash-keten. Tegelijkertijd zorgt dit voor 
een verbeterde en gepersonaliseerde communicatie. En dat resulteert in sterkere en 
langdurige klantrelaties en tastbare resultaten in order-to-cash en credit management. 
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Twee op de drie finance professionals 
(67%) verwacht dat hun organisatie binnen 

nu en 5 jaar volledig datagedreven is

Het belangrijkste doel van datagedrevenheid 
is voor finance professionals het 
sneller en beter in kunnen spelen op 
marktontwikkelingen

  38% vindt het de grootste uitdaging 
om data uit verschillende bronnen te 
integreren en optimaal te benutten

  37% vindt het lastig om alle 
databronnen op een juiste manier te 
koppelen voor meer intelligentie

  27% mist experts met de juiste 
vaardigheden

  23% mist benodigde resources en 
draagvlak binnen de directie 

  22% merkt dat er onvoldoende 
technische middelen beschikbaar zijn 
om data te benutten

  4% geeft aan dat een datagedreven 
organisatie niet relevant is
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