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Traditionele finance 
cycli maken plaats voor het echte 
werk: realtime en non stop

 Dagelijks krijgen mensen en organisaties een enorme stroom aan 
informatie te verwerken. Er is zelfs voorspeld dat de hoeveelheid 
informatie in 2020 met 7500 procent is gegroeid ten opzichte 
van 2010. Bedrijven kunnen hun voordeel doen met deze zeer 
uitgebreid informatie. Hoe meer informatie je over bijvoorbeeld 
klanten en hun voorkeuren hebt, hoe beter je in hun behoeftes kunt 
voorzien. Waar informatie vroeger vrij statisch was, wordt realtime 
informatievoorziening steeds meer de norm. Voor een finance afdeling 
betekent dit bijvoorbeeld dat rapporteren realtime gebeurt in plaats 
van achteraf. Welke kansen liggen hier voor finance afdelingen en 
professionals wanneer je altijd, non stop over de meest actuele 
informatie beschikt?

Hoe vaak wordt er gerapporteerd?

Waar staat (financiële) 
informatie opgeslagen?

Gebruik van data 
binnen de organisatie

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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Het voordeel van realtime is dat je als organisatie niet 
achterom kijkt en gegevens van de afgelopen maand 
rapporteert aan de CFO of andere stakeholders, 
maar dat je met actuele informatie werkt.

  75% van de finance professionals levert financiële 
gegevens maandelijks of zelfs minder vaak aan

  25% van de finance professionals rapporteert al 
realtime

  32% van de finance professionals verwacht in de 
toekomst alleen nog maar realtime te rapporteren

  47% verwacht dat alleen maandelijks rapporteren 
de standaard blijft

Om een volledig beeld te krijgen van een 
klant en van de markt waarin hij opereert, 
is eenvoudig toegang tot alle (financiële) 
informatie essentieel. 

  61% van de finance professionals slaat (financiële) gegevens op in Excel, Numbers of 
andere standaard applicaties

  Dit zijn applicaties die het tegenovergestelde doen van wat we nu willen: realtime 
informatie aangeleverd krijgen.
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Data is binnen 86% van de bedrijven 
een groot tot zeer groot onderdeel van 
de dagelijkse business. Wat doen CFO’s 
daar tot nu toe mee? 

  61% van de CFO’s maakt beslissingen 
op basis van huidige data

  45% van de CFO’s gebruikt data om 
voorspellende analyses te maken 0
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