
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovatieve financiële analyses als basis voor 

een betere sturing van uw onderneming 



Heeft uw rapportage last van de vergrijzing? 

Bedrijven moeten meer dan ooit inspelen op een snel veranderende markt. Daardoor is er minder 

tijd om beslissingen te nemen en is informatie nodig die snel beschikbaar, accuraat en makkelijk te 

interpreteren is. Kleinere bedrijven hebben een lokaal boekhoudsysteem of worden ondersteund 

door hun boekhouder of accountant, terwijl de meeste middelgrote en grote bedrijven hun 

operationele en financiële transacties verwerken via een ERP systeem. De data uit ERP platformen en 

boekhoudpakketten kunnen perfect gebruik worden als basis voor een meer geautomatiseerde 

rapportering en analyse. Dit helpt u om snellere en beter gefundeerde beslissingen te nemen zonder 

dat u ingewikkelde aanpassingen moet doen aan uw systeem. 

Volgens recent onderzoek worden nog 70%+ van de 

bedrijven gestuurd op basis van statische rapporten en 

op spreadsheet gebaseerde toepassingen. Het 

verzamelen van evidente gegevens als  

bedrijfsopbrengsten,  de kosten en de operationele 

cashflow is een oefening waarin de meeste bedrijven 

wel slagen, maar wat dragen deze gegevens bij aan de  

sturing van uw bedrijf?  

Statische rapporten en spreadsheets geven een historisch opgebouwde opsomming van cijfers die 

lastig of niet te analyseren zijn. Ze worden gebruikt om de huidige situatie van de onderneming te 

bespreken door voornamelijk naar het verleden te kijken. Hieruit ontstaan natuurlijk vragen over de 

details en andere ad-hoc vragen die op basis van de beschikbare informatie niet direct beantwoord 

kunnen worden.  

Bovendien wordt het risico dat een bedrijf loopt door laattijdige of incomplete informatie dikwijls 

zwaar onderschat. Veel bedrijven, vooral KMO’s,  zijn afhankelijk van een rapportage die eenmaal per 

maand of per kwartaal door de financieel verantwoordelijke of door de accountant wordt 

opgeleverd. Op het moment dat u uw rapporten ontvangt kan de cashpositie er volledig anders 

uitzien!  

Het blijft een lastig gegeven om in een statische rapportering op elk moment uw cijfers te vergelijken 

met uw doelstellingen.  

Klinkt dit bekend? Dan is het tijd voor verjonging van uw analyses en rapportering! 

Business discovery: meer dan alleen een facelift 

Met de ontwikkeling van data analysetools die u visueel de meest aantrekkelijke dashboards 

bezorgen, zien rapporten er vaak al een stuk beter uit. Eindgebruikers kunnen doorklikken op details 

en vaak hun eigen selecties maken. Dit is mooi, maar hoeveel tijd moet IT besteden aan het 

beantwoorden van  vragen en het schrijven van query’s? 

Bij veel toepassingen zien we dat data extensief voorbereid moeten worden en dat alle mogelijke 

keuzes vooraf gedefiniëerd moeten worden. Ondanks het attractieve beeld dat er gecreëerd wordt, 

kost dit enorm veel tijd in onderhoud en moeten bijkomende vragen steeds langs IT passeren: een 

nieuwe query graag, hij verschilt nauwelijks van de vorige en ik wacht er met plezier een week op. 



Dit kan anders en veel beter! 

Een dashboard is een goede manier op in één oogopslag een 

beeld te krijgen van de huidige situatie ten opzichte van uw 

doelstellingen. Wat nog belangrijker is, is dat dit de nodige 

informatie bevat voor AL uw gebruikers. Een bekend begrip in 

dynamische analyse is het DAR-principe. 

DAR betekent Dashboard – Analyse – Rapportering. Het management bekijkt het dashboard waarop 

de belangrijkste kerncijfers en KPI’s staan, de financieel verantwoordelijke klikt verder om 

achterliggende data te bekijken en een controller analyseert alle vragen tot in de kleinste details om 

de antwoorden in een helder interpreteerbare vorm terug te koppelen. 

Veel bedrijven missen de mogelijkheid om dat via één oplossing uit te voeren. Eén tool die data 

extraheert en transformeert uit verschillende onderliggende databronnen, deze automatisch aan 

elkaar linkt en zorgt voor een consolidatie en presentatie van alle mogelijk informatie. Eén systeem 

waarmee niet alleen de financiële medewerkers maar ook de operationele medewerkers de juiste 

informatie kunnen terugvinden en verbeteringen kunnen realiseren zonder tussenkomst van IT. Eén 

toepassing waarin u snel een ANTWOORD VINDT OP UW VRAGEN en waarin elke vraag die volgt 

beantwoord wordt en leidt tot nieuwe inzichten. Dit maakt het een stuk makkelijker om samen te 

werken en vlugger de juiste beslissingen te nemen. Dat is exact wat business discovery doet!  

Waar u vroeger de vragen vooraf moest definiëren om uw rapport samen te stellen, zorgt u nu dat u 

alle informatie beschikbaar hebt en vraag, na vraag, na vraag... kan beantwoorden, als team. 

Wat betekent dit voor uw financiële en operationele gegevens? 

Heel eenvoudig: snelheid, reactiviteit en pro-activiteit en dit voor elk van uw medewerkers zonder 

dat er vragen bij IT blijven liggen en u dagen moet besteden aan het opstellen van uw rapporten. 

Monitor op elk moment uw actuele doelstellingen, balans en resultatenrekening, het betalingsgedrag 

van uw klanten en uw belangrijkste KPI’s en ratio’s. Hierdoor zal u sneller inspelen op veranderingen, 

beter identificeren welke posten cash opslorpen en wat het effect is van veranderingen en 

verbeteringen.  

Hoe kan Ackinas u hierbij helpen? 

Ackinas creëert  tijd voor dingen die belangrijker zijn dan zoeken naar de juiste informatie en het 

aanmaken van gewenste rapporten! 

Wij hebben twee standaard toepassingen ontwikkeld, die op een eenvoudige wijze met uw 

bestaande data kunnen worden geconnecteerd.  Deze toepassingen ondersteunen volledig 

bovengenoemde theorie en bieden op zeer korte termijn een belangrijke toegevoegde waarde: 

 The Extended Financial Monitor  

 The Working Capital Analyzer 



Met beide oplossingen streven we ernaar om de juiste financiële en operationele informatie te 

bezorgen, een beeld te geven van de betrokken processen en te tonen waar de opportuniteiten voor 

verbeteringen liggen zodat tijd en middelen kunnen worden bespaard. Bovendien doen we dit 

sneller, voordeliger en met een opzet die rekening houdt met uw bedrijfsspecifieke omgeving en 

systeeminrichting. 

The Extended Financial Monitor 

Deze toepassing toont u een duidelijk overzicht van uw belangrijkste financiële gegevens. Het model 

wordt gevoed vanuit uw financiëel- of ERP systeem en automatisch geupdated. De monitor is 

generiek opgezet zodat de connectie naar eender welk ERP of boekhoudpakket vlot verloopt. 

Achteraf heeft u quasi geen onderhoud en heeft u recht op nieuwe toevoegingen en updates. 

Welke meerwaarde kan dit voor u betekenen? 

Met een beperkte investering krijgt u een dynamisch beeld op uw KPI’s,  financiële ratio’s, balans, 

resultatenrekening, klanten en leveranciers, rendabiliteit, vergelijkingen met andere jaren, 

doorklikmogelijkheden tot op detailniveau en what-if simulaties van de belangrijkste elementen . We 

maken uw data toegankelijk voor iedereen en serveren ze in een heldere en overzichtelijke vorm. Dat 

werkt motiverend en opent de dialoog die de basis vormt om efficiënter te gaan werken. Eigenlijk 

biedt dit alles wat een klassieke rapportage en Excel niet kunnen en wat typisch enorm lange en dure 

trajecten vraagt met de meer klassieke tools!  

Het dashboard ziet er zo uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op onze website kan u de screenshots van de andere tabbladen bekijken! 

  

 

http://www.ackinas.com/#!financial-monitors/cc1y


The Working Capital Analyzer 

Cash en werkkapitaal management staan in de top drie van strategische 

prioriteiten en heeft de afgelopen jaren veel aandacht opgeëist van een groot 

deel van de organisatie. De veranderde economische situatie heeft gezorgd 

voor een verhoogde complexiteit in het sturen van cash en werkkapitaal.  

Weten welke elementen werkkapitaalmanagement kunnen beïnvloeden en 

een betere sturing op basis van de juiste informatie is prioritair.  

Om te kunnen sturen op cash en werkkapitaal zijn rapportages en analyses nodig die de gebruiker in 

staat stellen relevante informatie uit de geboden data te halen, zodat concrete acties kunnen 

worden ondernomen en het effect ervan kan worden opgevolgd.  

Om u een inzicht te geven in de belangrijkste processen die echt verantwoordelijk zijn voor de 

ontwikkeling van werkkapitaal, met de mogelijkheid om in te zoomen (drill down) op de oorzaak 

ervan,  ontwikkelden we The Working Capital Analyzer. Een oplossing die het mogelijk maakt om al 

uw beslissingen voor verbetering te motiveren. De gebruikers worden hiermee in staat gesteld om  

analyses aan te passen aan de specifieke behoeften van een divisie, bedrijfsonderdeel of afdeling, 

zelfs tot op klant-, leverancier- of artikelniveau.  

Meer informatie, screenshots en een brochure kan u vinden op onze website. 

Onze oplossingen, maar wat leveren ze u op? 

 Verzamel uw financiële/operationele data en creëer alle benodigde informatie met één klik 

en bespaar veel tijd op het verzamelen van data en het maken van rapporten 

 Antwoord snel op ad-hoc vragen  

 Identificeer opportuniteiten en mogelijkheden die uw bedrijf in de juiste richting sturen en 

verbeter processen op basis van de verkregen informatie 

 Werk in één  dynamische en makkelijk te gebruiken oplossing in één versie van de waarheid 

die u alle gewenste inzichten geeft 

 Verbeter uw communicatie en samenwerking en neem meer gefundeerde beslissingen 

 Reageer sneller op veranderingen en gebruik de vrijgekomen tijd om uw business te 

verbeteren! 

Ackinas 

Ackinas werd opgericht in 2002 en is gespecialiseerd in corporate performance management. Via 

coaching en oplossingen, tonen we onze klanten op basis van bestaande data welke processen 

verbeterd kunnen worden en hoe u efficiënter kan omspringen met de beschikbare middelen. 

Meer info over onze diensten en oplossingen kan u vinden op onze website: 

www.ackinas.com 

http://www.ackinas.com/#!financial-monitors/cc1y

