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De tijd die nodig is om voor uw bedrijf gegevens te verzamelen en samen te stellen die liggen 

opgeslagen in allerlei bronnen, kan ertoe leiden dat 'nieuwe' informatie al snel verouderd en 

achterhaald is. Mensen binnen een organisatie moeten duidelijk en gemakkelijk inzicht kunnen 

krijgen in hoe hun bedrijf ervoor staat. In werkelijkheid baseren ze hun beslissingen op gegevens 

die onbetrouwbaar, onjuist of verouderd zijn. Zonder een realtime-analyseomgeving die is 

gekoppeld aan de brongegevens, moeten mensen wel reageren op verouderde informatie, en 

kunnen ze niet proactief strategieën plannen.

Realtime, relevante en krachtige financiële analyse
Hubble koppelt de gegevens van alle bedrijfsaspecten naar uw ERP voor gepersonaliseerde dashboards en 

visuele beelden. Hubble beschikt over functies waarmee de intelligentie en structuur van uw ERP-systeem, het 

centrum van al uw financiën, impliciet worden begrepen. Deze realtimeverbinding met uw ERP zorgt ervoor dat 

u toegang hebt tot alle gegevens die u nodig hebt, op alle niveaus van de organisatie. Hierdoor kan de status van 

uw bedrijf eenvoudig en bondig worden weergegeven, op elk gewenst tijdstip. 

Dankzij deze volledige resultaten in real time hoeft u niet langer door allerlei gegevens te ploeteren om te 

begrijpen wat er speelt in uw bedrijf. U kunt heel eenvoudig schakelen van de belangrijkste en meest 

invloedrijke prestatie-indicatoren naar de transacties die hen in real time ondersteunen. Iedereen vertrouwt 

op wat ze zien, en dit leidt tot onmiddellijke resultaten.

Prestaties meten met 
overzichtelijke dashboards

De realtimedashboards zijn 
gepersonaliseerd zodat 
gebruikers toegang hebben tot 
prachtige, tijdige en relevante 
inzichten.

Eenvoudige integratie van al 
uw financiën

De mogelijkheid om al uw 
financiën te integreren en te 
bundelen in real time, ongeacht 
de omvang van de gegevens of 
het aantal systemen.

Onmiddellijk uitvoerbaar

Altijd en overal toegang tot 
uw persoonlijke en zakelijke 
analyses, ook onderweg.

Hubble® is a registered trademark of insightsoftware.com International.  ©2014-2017 insightsoftware.com International. All Rights Reserved.



Financiële analyse van Hubble

KPI's en scorekaarten – overstijg alle ruis en zie 
direct en duidelijk wat er in het bedrijf gaande is met 
zichtbare succesmarkeringen. Ga dieper in op de 
details wanneer dat nodig is.

Dashboards – flexibele, door de gebruiker 
aangepaste dashboards waarop beelden, tabbladen 
en prachtige visualisaties worden gecombineerd.

Samenwerking – voeg context toe aan uw gegevens 
met discussies. Het is allemaal doorzoekbaar en biedt 
een plek om de kennis van specialisten in de branche 
te koppelen aan de resultaten.

Waarschuwingen – bewaak kritieke informatie en 
ontvang een melding wanneer er iets gebeurt dat u 
belangrijk vindt, zoals actuele 
begrotingsoverschrijdingen. Zo kunt u zich richten op 
uw doelstellingen. Focus op een proactieve, geen 
reactieve bedrijfsvoering.

Goedkeuringen – maak een workflow met iedereen 
die informatie moet kunnen inzien, en wanneer. U 
hoeft dan ook geen e-mails meer na te jagen. Bekijk de 
status van alle bedrijfsaspecten in het proces, op elk 
gewenst moment. Informeer gebruikers automatisch 
wanneer actie nodig is.

Kenmerken

Mobiel – snel, tijdig en gemakkelijk toegang tot de 
informatie die u nodig hebt om cruciale beslissingen te 
nemen, op uw bureau-pc of tablet.

Realtime-ERP-integratie – een realtimeverbinding 
met uw gegevens betekent dat uw beslissingen zijn 
gebaseerd op de actuele gegevens. Hechte integratie 
met uw ERP zorgt ervoor dat het product snel kan 
worden geïmplementeerd en gebruiksvriendelijk is.

Extreem hoge prestaties – adembenemende 
prestaties bij big data en meerdere gegevensbronnen. 

Drill down-analyse – krijg weer vertrouwen in uw 
cijfers. Zie het totaalplaatje, maar kijk indien nodig ook 
naar de details van de transactie.

Integratie – maak ERP-gegevens centraal 
beschikbaar en elimineer incompatibele rapportage-, 
analyse- en planningssystemen voor een maximale 
efficiency en het voorkomen van onnodige kosten.

“Als bedrijf zijn we trots op onze goede 

prestaties, maar we wisten dat er op topniveau 

meer nodig is dan spreadsheets. Hubble staat 

op nummer 1: hun benadering van 

prestatiebeheer is baanbrekend.”

– Danny Bazan, Zuffa

Afdelingen zoals Sales, HR, Marketing, Inkoop 
enzovoort, hebben toegang tot hun eigen relevante 
dashboards voor direct inzicht in informatie die voor 
hen van belang is.
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