Corporate
Performance
Management
Controle over uw organisatie

CORPORATE
PERFORMANCE
MANAGEMENT:
DUIDELIJK INZICHT
IN VOORTGANG EN
PRESTATIES.
Onze CPM-oplossingen nemen u veel werk uit handen.
Door onze geavanceerde manier van verzamelen en
samenvoegen van informatie uit diverse databronnen
wint u kostbare tijd. Zo kunt u zich focussen op het
analyseren van resultaten en op het aansturen van uw
organisatie, op lange én korte termijn.

Reporting
Flexibele en gebruiksvriendelijke oplossingen
• Automatisch genereren van
rapportages: uw maandafsluiting gaat
vele malen sneller.
• Rapporten en formulieren zijn toegankelijk vanaf uw werkplek of mobiel. U
exporteert ze snel en eenvoudig naar
de meest gangbare formaten.
• Veiligheid gegarandeerd: autorisatie is
instelbaar op elk niveau.
• Ondersteunt meerdere valuta.
• Voldoet aan nationale en internationale
regelgeving zoals GAAP en IFRS.

Goede return on investment
De consultants van Biyond zijn thuis in finance. Wij
begrijpen en kennen uw vraagstukken als geen ander.
Samen bouwen we aan de optimale oplossing voor
uw organisatie, waarmee u zelf eenvoudig rapporten
en dashboards genereert.

Controle over uw organisatie

Forecasting

Consolidation

Snel en betrouwbaar proces

Periodiek en geautomatiseerd consolideren

• Budgetteren op zeer gedetailleerd niveau.

• Periodiek consolideren zonder elke

• Automatisch distribueren van templates en
bewaking van de voortgang.
• Mogelijkheid om van vaste budgetcyclus
over te stappen naar een rolling forecast.
• Uitvoeren van what-if analyses.
• Invoeren van een budget volgens een
seizoenspatroon of andere drivers.

keer uw accountant om hulp te moeten
vragen.
• Automatisch consolideren op basis van
zelf in te stellen consolidatieregels.
• Inzicht in de onderlinge vorderingen en
verplichtingen binnen uw organisatie.

Onze flexibele en toekomstbestendige
CPM-oplossingen besparen u veel tijd.
U krijgt meer inzicht in de voortgang
en prestaties van uw bedrijf. Daarmee
heeft u altijd antwoord op de vragen
van vandaag én morgen.
Wilt u meer weten over onze CPMoplossingen? Wij vertellen u graag
over de vele voordelen. Neem contact
op met onze consultants via
info@biyond.nl of 033 - 454 66 70.

Biyond is expert in het doorzien
van uw behoefte en het leveren van
adequate oplossingen. De consultants
van Biyond geven advies en realiseren
oplossingen op het gebied van
Intelligence,en
Corporate
Business Intelligence
Corporate

CONCEPT EN CREATIE

Management en Big Data.
Performance Management.
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