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Intelligente Automatisering: 
de technologie over alle 
technologieën heen

Automatisering is iets van altijd. Al sinds mensenheugenis proberen 
we slimmigheidjes te verzinnen om maar zo min mogelijk handelingen 
zelf te hoeven doen. Ideaal natuurlijk, maar wat als automatisering 
nu nog een stap verder gaat en ook het denkwerk van de mens gaat 
overnemen? Dan spreken we over Intelligente Automatisering. De 
nieuwste technologie die nu ook complexe processen en problemen 
binnen afzienbare tijd beetpakt en oplost. Maar hoe bekend is deze 
technologie? En staan finance professionals ervoor open om hiermee te 
werken? Visma | Onguard ondervroeg ruim 300 finance professionals 
over de trends en ontwikkelingen binnen de financiële wereld.

Ontwikkelingen binnen financiële wereld

In hoeverre verwachten finance professionals 
Intelligente Automatisering toe te gaan passen?

Welke trends gaan de 
grootste invloed hebben op 
het order-to-cash-proces?

is volop bezig met de interne ontwikkeling van innovatieve 
financiële software 49%

ontwikkelt nog niet, maar volgt de trends wel op de voet12%

zet fintech in voor digitale facturatie46%

gebruikt fintech voor automatische betalingsverwerking en 
debiteurenbeheer44% 

verwacht binnen nu en drie jaar volledig datagedreven te zijn
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Intelligente 
Automatisering, 
wat is dat eigenlijk?

 35% weet wat het is
 45%  heeft er weleens van gehoord, 

maar begrijpt het niet
 20%  heeft nog nooit gehoord van 

Intelligente Automatisering

 36% Big Data
 29% Kunstmatige Intelligentie
 28%  Internet of Things
 22% Blockchain
 21% Robotisering
 9% Machine Learning

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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Intelligente Automatisering 
binnen het order-to-cash-proces

Intelligente Automatisering is het antwoord op 
handmatige, inefficiënte en tijdrovende processen. 
De technologie is in staat werkzaamheden van 
finance professionals slimmer te organiseren, 
waardoor finance professionals tijd en ruimte 
krijgen om de dialoog met de klant aan te gaan.

Contact met de klant (26%) en de beste oplossing creëren 
voor de klant (25%) zijn de werkzaamheden waar finance 
professionals het meest energie van krijgen

Het minst energie krijgen finance professionals van systemen 
die niet goed werken (27%)

 36% zit in de vroege planningsfase
 25%  verwacht het binnen twee jaar toe 

te passen
 7%  verwacht het al toe te passen 

binnen een jaar
 6%  verwacht binnen zes maanden al 

gebruik te maken van Intelligente 
Automatisering

 35% ziet er nog niets in0 20 40 60 80 100

Meer weten over Intelligente Automatisering en de weg hier naar toe? 

Download het whitepaper ‘Intelligente Automatisering in het  

order-to-cash proces – potentie, suggesties en handvatten voor de praktijk’. 
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