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Wat betekent het allemaal?

Ik durf te wedden dat het ontdekken van gegevens u 
als financiële goeroe elke dag stimuleert. V-lookups, 
draaitabellen, analyses: u hebt een echt talent om 
cijfers te transformeren in informatie en met gemak 
en vertrouwen het bedrijf te begeleiden bij het 
nemen van belangrijke beslissingen.

Maar hoeveel plezier u er ook in hebt, in spreadsheets 
is dit vandaag de dag niet zo snel en gemakkelijk 
te doen. Het is niet ongewoon dat u en uw team 
urenlang verdiept zijn in een spreadsheet om grip te 
houden op het verleden, het heden en de toekomst 
van het bedrijf.

Als dat uw ding is, is dat natuurlijk prima. Wij hier 
zijn ook financiële professionals. En als meesters 

van Excel weten we hoe goed het voelt om van 
ruwe gegevens goud te maken. Maar er ontstaat 
een probleem als wij aannemen dat de rest van het 
bedrijf hetzelfde denkt over gegevens en in staat 
is om een spreadsheet of financieel rapport op 
dezelfde manier te bekijken en begrijpen als ons 
financiële brein.

Dit e-book verkent de harde waarheid over hoe 
het bedrijf omgaat met de financiële rapporten die 
u aanbiedt. Financiële rapporten zijn vaak zonder 
context, moeilijk op te nemen, en roepen vaak meer 
vragen op dan ze beantwoorden. Als u het resultaat 
wilt veranderen, vindt u hieronder drie manieren om 
uw financiële rapportage beter te maken.
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Vanuit biologisch oogpunt redt de visuele cortex levens. Deze stelt ons in 
staat om direct te zien wat er vóór ons is, zodat we hierop kunnen reageren, 
bijvoorbeeld als we in het wild een roofdier tegenkomen.

Gegevensverwerking vereist daarentegen een geheel ander deel van uw hersenen. 
Ruwe gegevens worden verwerkt door de cerebrale cortex, de grijze materie die de 
buitenste laag van uw hersenen vormt. Deze cijfers zien is een onmiddellijke reactie, 
maar de gegevens betekenisvol interpreteren vereist overdenking, wat een beetje 
langer duurt.

Met deze logica begrijpt u dus waarom een financieel rapport niet altijd de beste manier 
is om informatie te presenteren aan mensen in het bedrijf. De hersenen verwerken van 
nature beelden gemakkelijker dan platte gegevens of tekst.

De meeste mensen begrijpen dingen 

visueel sneller. Het beeld dat via uw 

ogen binnenkomt, wordt verwerkt door 

uw visuele cortex aan de achterzijde 

van uw hersenen, die in de loop der tijd 

is geëvolueerd om informatie zeer snel 

te verwerken.

Visualiseer het
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Methode #1
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VISUALISEER HET

Als u informatie van financiële rapportage visueel 

toont, zijn leidinggevenden in staat sneller 

beslissingen te nemen. Hierdoor is er minder 

kans dat ze bij u terugkomen met vragen over 

gegevens. Dit levert uiteindelijk meer waarde op 

voor het bedrijf en zorgt dat u meer tijd overhoudt.

Welke optie maakt het gemakkelijker voor een hoge 
leidinggevende om een snelle beslissing te nemen??

Dit concept heeft geleid tot een 

stortvloed aan gegevensvisualisatietools 

die ingewikkelde en gedetailleerde 

gegevens gemakkelijker te verteren 

maken.

Zien is geloven. Neem hierbij de volgende 

voorbeelden:

VS



05insightsoftware.com
Drie Manieren Om Uw Financiële Rapportage Te Verbeteren

En zelfs dan vormen gegevens slechts één derde van de 
informatievergelijking. Processen en mensen zijn even 
belangrijk, maar vaak niet vastgelegd in onze essentiële 

bedrijfssystemen. Een groot deel van de 
waarde van onze gegevens is afkomstig 
uit de context hiervan, wat mensen 
weten over de gegevens en wat ze 
kunnen uitleggen aan anderen.

Hebt u al gehoord van het begrip 
storytelling, verhalen vertellen? Het is 
een onderwerp dat verkopers gebruiken 
om een relatie te leggen met potentiële 
klanten, en marketing gebruikt dit 
om hun boodschap te associëren met iets wat 
mensen aanspreekt. Maar het verhaal is bij 
gegevens even belangrijk.

Wanneer de mensen die het verhaal achter 
de informatie kennen, kunnen bijdragen aan 
de conversatie, voegt dit een rijkdom toe en 
geeft het meer impact. Daarom zijn kenmerken 
zoals samenwerking, sociaal, en delen 
steeds belangrijker in de huidige dynamische 
zakenwereld. Gegevens komen tot leven wanneer 
context en communicatie overal aanwezig zijn in 
de processen waarin informatie wordt gedeeld.

Hoewel wij vertrouwen hebben in het 

vermogen van onze ERP om onze 

transactionele bedrijfsgegevens te 

verzamelen, is de waarheid dat deze 

niet absoluut alles kan verzamelen. 

Gegevens bestaan in vele vormen, vaak 

in externe systemen, spreadsheets en 

zelfs binnen onze briljante hoofden.

Plaats het in context
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PLAATS HET IN CONTEXT

Aan de hand van de volgende scenario’s krijgt u een idee van hoe context de tijd kan 

verkorten die een leidinggevende nodig heeft om het volledige plaatje te zien.

“Organisaties die 
samenwerking 

integreren in hun 
rapportageprocessen 

hebben tweemaal 
zoveel kans op 

succes.”

– gartner.com

GEEN SAMENWERKING SAMENWERKING



Doe het snel
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Geïnformeerde beslissingen verbeteren de prestaties van het bedrijf.

U it een recente statistiek van IBM bleek dat één op de drie leidinggevenden 
niet langer vertrouwt op de informatie die ze gebruiken om beslissingen te 
nemen. Vertrouwen in informatie is essentieel om een strategie te kunnen 

uitzetten en snel te groeien.

Naarmate uw organisatie groeit, groeien ook de financiële gegevens die moeten 
worden verzameld. En het gaat niet alleen om financiën. Afdelingen in het gehele 
bedrijf verzamelen gegevens in spreadsheets en andere offline systemen. Deze 
informatie samen integreren in realtime is cruciaal voor het maken van een systeem 
dat iedereen kan gebruiken.

Integratie is echter slechts één deel van de oplossing. Bedrijven hebben de 
technologie nodig om te kunnen omgaan met het groeiende volume en dit te kunnen 
verwerken in zowel een samenvatting als een transactionele vorm. Gebruikers op elk 
niveau moeten in realtime gespecificeerd in het rapport kunnen duiken, helemaal tot 
aan de bron. Onderzoek op dit niveau vergroot bij leidinggevenden het vertrouwen in 
de informatie en helpt hen om hun eigen vragen snel te beantwoorden. Dit verhoogt 
de waarde die u en uw financiële team op tafel kunnen leggen.

Methode #3



Het bedrijf vertrouwt erop dat de financiële 
afdeling de informatie levert waarmee snel 
slimme beslissingen kunnen worden genomen 
die de prestaties verbeteren. Maar u weet als 
geen ander dat de financiële afdeling verzand 
kan raken in verouderde gegevens, opmaak en 
het beantwoorden vragen van andere afdelingen.

Hubble maakt het voor financiële afdelingen 
eenvoudig om hun werk te doen. Met een 
realtime verbinding met de werkelijke bron, 
de ERP, zijn Hubble-gegevens altijd actueel. 
Financiële rapporten kunnen daarom op 
elk gewenst moment worden gemaakt en 
bekeken. Alle functionaliteit die u zo waardeert 

in Excel, is ingebouwd in Hubble, en context en 
communicatie bestaan in het gehele proces. 
Het is eenvoudig om visualisaties, metrics, 
prestatie-indicatoren en dashboards te maken, 
zodat de mensen in het bedrijf de informatie op 
een manier kunnen zien die voor hen het meest 
passend is. Met deze mate van flexibiliteit en 
toegang tot gegevens kan de financiële afdeling 
financiële informatie leveren die de prestaties 
van het bedrijf omhoog stuwt.

Learn more at gohubble.com

Meet wat ertoe doet met Hubble

WAT NU? ZO VINDT U DE PERFECTE RAPPORTAGEOPLOSSING VOOR UW BEDRIJF

Hubble® is an integrated suite of performance management apps from insightsoftware.com. It offers reporting, analytics and planning in a single real-time 
solution that fully understands your ERP. Hubble integrates your critical business systems so users at all levels have access to live data—extraordinarily fast. 
With this type of visibility, everyone can easily understand, manage and predict the business.
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