Corporate
Performance
Management

Duidelijk inzicht in voortgang en prestaties. Door onze
geavanceerde manier van verzamelen en samenvoegen van
informatie uit diverse databronnen win je kostbare tijd. Zo kun
jij je focussen op het analyseren van resultaten en op het
aansturen van jouw organisatie, op lange én korte termijn.

Goede return on investments

Tijd voor de volgende stap? Dan wil je:

De consultants van Biyond zijn thuis in finance.

Meer controle over jouw organisatie

Wij begrijpen en kennen jouw vraagstukken als

Meer tijd overhouden om te focussen op het

geen ander. Samen bouwen we aan de

analyseren van resultaten en aansturen van

optimale oplossing voor jouw organisatie,

de organisatie

waarmee je zelf eenvoudig rapporten en

Gebruik maken van flexibele en

dashboards genereert.

gebruiksvriendelijke oplossingen, met
betrouwbare processen
Sneller en efficiënter budgetteren en
forecasten

"hulp bij integratie van
mens, proces en systeem"

Periodiek en geautomatiseerd consolideren.

Reporting: Snel inzicht door flexibele en
gebruiksvriendelijke oplossingen
Automatisch genereren van rapportages: jouw

maandafsluiting gaat vele malen sneller. Rapporten
en dashboards zijn toegankelijk vanaf je werkplek
of mobiel. Je kan de rapporten eenvoudig naar PDF
en Excel exporteren of kies voor directe integratie
met Excel. Veiligheid gegarandeerd: autorisatie op
elk niveau in te regelen.

Budgettering en forecasting: Door
betrouwbaar proces sneller en
efficiënter
Budgetteren op gedetailleerd niveau, invoeren
volgens een seizoen patroon, op basis andere
drivers of detail planning van bijvoorbeeld
personeelskosten.
Middels workflow automatische distributie van
templates en voortgangsbewaking. Mogelijkheid
om van vaste budgetcyclus over te stappen naar
een rolling forecast. Uitvoeren van what-if
analyses.

Periodiek en geautomatiseerd
consolideren
Periodiek consolideren zonder elke keer je
accountant om hulp te moeten vragen.
Automatische eliminatie en consolidatie op
basis van zelf in te stellen consolidatieregels.
Inzicht in de onderlinge vorderingen en
verplichtingen binnen je organisatie. Multicurrency en voldoet aan nationale en
internationale regelgeving zoals GAAP en IFRS.
Onze flexibele en toekomstbestendige CPMoplossingen besparen je heel veel tijd. Je krijgt
meer inzicht in de voortgang en prestaties van
jouw bedrijf. Daarmee heb je altijd antwoord op
de vragen van vandaag én morgen.

Wil je meer weten of kennismaken?
Neem contact op met Mark Osterthun
Spacelab 4a, 3824 MR Amersfoort
T (0)33 20 35 35 3 info@biyond.nl www.biyond.nl

Graag delen we onze kennis en ervaring
Biyond helpt als trusted advisor de prestaties van

Als basis voor onderbouwd beslissen en doelgericht

jouw organisatie te verbeteren. Wij helpen het

ondernemen.

overzicht te verkrijgen om de juiste beslissingen te
kunnen nemen. Onze consultants hebben een schat

De kunst? Oplossingen uitwerken die eenvoudig zijn

aan kennis en ervaring als het gaat om Corporate

in opzet en exact doen wat nodig is.

Performance Management, Business Intelligence en
Business Analytics.
We zetten data om in stuurinformatie. We
vereenvoudigen het budgetteringsproces, de
forecasting en de financiële consolidatie. We
ontwikkelen dashboards. We brengen relevante key
performance indicators naar een next level om in te
spelen op kansen in de markt.

