
Connecting data. Connecting you.

De toekomst van finance onder 
invloed van Artificial Intelligence 
& Robotisering

 “Innovatie maakt het verschil tussen een leider en een volger”. Deze 
gevleugelde uitspraak komt van een van de beroemdste leiders in de IT: 
Steve Jobs. Hij had al vroeg door dat het stug vast blijven houden aan 
traditionele gewoontes een organisatie niet vooruit helpt. De wereld 
is continu aan verandering onderhevig en om hierin mee te gaan als 
organisatie, is blijven vernieuwen van levensbelang. Bijvoorbeeld door 
te experimenteren met nieuwe technologieën en het uitproberen van 
ideeën om meerwaarde te creëren voor de organisatie, medewerkers 
én klanten. Denk aan Artificial Intelligence en Robotisering. Deze 
technologieën staan onder andere centraal in de FinTech Barometer 
2018. Het onderzoek dat Visma | Onguard heeft uitgevoerd onder meer 
dan 300 finance professionals.

Ontwikkelingen binnen financiële wereld

van de finance professionals heeft moeite met het bijhouden 
van de ontwikkelingen binnen de financiële wereld.32% 

van de bedrijven is volop bezig met het ontwikkelen van 
innovatieve, financiële software.28% 

van de bedrijven werkt samen met een innovatieve startup op 
het gebied van fintech.25% 

van de bedrijven monitoren de ontwikkelingen op het gebied 
van fintech op de voet.25% 

blijft de producten en diensten nog aanbieden zoals ze dat 
altijd deden, zonder fintech.21% 

21% 

44% 

Wie beslist over de inzet van 
nieuwe financiële technologieën?

Invloed van Artificial Intelligence

Invloed van Robotisering

De toekomst van finance

 31%  CFO/ financieel directeur
 20% Volledige MT
 19%   CEO/algemeen directeur
 17% CIO/ IT-manager
 8%  CTO/ Technisch directuer
 5% Overig

verwacht dat Artificial Intelligence de trend 
is die het meeste invloed gaat hebben op 
de werkgelegenheid.

verwacht dat Robotisering de trend is die 
het meeste invloed gaat hebben op de 
werkgelegenheid.

verwacht dat zijn of haar baan over 10 jaar nog bestaat.73% 

is er zeker van dat Robotisering gaat zorgen voor veel minder 
banen in de financiële branche.69% 

denkt dat zijn huidige werkgever over 10 jaar niet meer in 
bedrijf is.12% 

is van mening dat financiële instellingen over 10 jaar 
getransformeerd zijn tot IT-bedrijven.57% 

denkt dat de manier waarop wij betalen over 5 jaar 
fundamenteel anders is.64% 

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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