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Waarom FP&A Lite en 
Unit4 Financials by Coda?

Unit4 Financials (U4F) by Coda is financiële managementsoftware voor accounting, inkoop, 
facturering, assetmanagement, boekhouding, debiteuren en crediteuren en projecten. Met FP&A 
Lite kun je self-serviceanalyses uitvoeren van de financiële winst-en-verliesrekening, de balans en 
cashflowoverzichten. Zo kunnen gebruikers toegang tot en inzicht krijgen in gedrag op het gebied 
van financiële informatie in één oogopslag via een naadloze gebruikerservaring. Het helpt:

• Transformatie te versnellen door één bron van waarheid met minder gegevensafhandeling.  
• Transparantie te vergroten voor een meer gestructureerde analyse van financiële data.
• Inzichten en samenwerking te verbeteren, zodat kansen eerder worden gezien.  
• Verschaft heldere, goed toegankelijke rapportage. 
• Vereenvoudigt complexe data voor betekenisvolle inzichten om de besluitvorming te verbeteren.
FP&A Lite wordt alleen in de cloud geleverd, waarbij een Unit4 Financials bycloudomgeving als 
vereiste geldt.

Wat zijn de voordelen?
De oplossing zorgt voor betere datavisualisatie, doordat verschillende weergaven de financiële 
analyse verbeteren. Krijg toegang tot de volgende U4F by Coda-data en FP&A-dynamiek, interactieve 
weergaven die intern diepgravende analyse van de onderliggende transactiedetails ondersteunen:

FP&A Lite helpt Unit4 Financials by Coda te transformeren in 
een meer strategisch platform, met beter dashboardbeheer 
voor analyse. Je kunt al binnen vijf dagen aan de slag met 
het geïntegreerde aanbod.

Masterdata

Algemene instellingen

Masterdata accounts

FX koersinvoer

P/L dashboard

P/L waterfall-rapport

Balans dashboard

Cashflow dashboard

P/L MTD/YTD-rapportage
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Hoe werkt FP&A Lite?
Alle systeemgebruikers kunnen hun eigen dashboards 
aanmaken om beter inzicht te krijgen in de financiële 
gegevens van de organisatie. Deze kunnen worden 
gedeeld als openbaar dashboard om de samenwerking 
te verbeteren en de besluitvorming te ondersteunen.

FP&A Lite kan in slechts vijf dagen worden geïntegreerd 
met U4F by Coda in vier stappen: activeren, onboarden, 
testen en inzetten. Deze stappen beginnen met inzicht 
in de best practices en leveringsaanpak en hoe deze 
zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen. Vervolgens 
worden alle activiteiten ten behoeve van een definitief 
uitrolconcept, projectresultaten, technische eisen en 
planning gepland. Alle functies worden daarna getest 
als onderdeel van de geïntegreerde systeemtests en 
gebruikersacceptatietests voordat de oplossing in gebruik 
is. Het projectteam biedt ondersteuning gedurende twee 
weken na de go live-datum.

Unit4 FP&A is opgesplitst in een klassieke cloudarchitectuur 
in drie lagen op het niveau van de database, toepassing 
in geheugen en client. Data-integratie start met het 

extractieproces van relevante brongegevens, die op dit 
tussenniveau worden voorbereid en getransformeerd om te 
worden overgezet naar de cloud.

Transactionele data zoals werkelijke waarden en 
budgets uit U4F by Coda worden geladen in FP&A Lite 
op basis van de waarde van het jaar tot heden. Om 
naar transactieniveau te kunnen gaan vanuit de FP&A-
oplossing wordt onze geavanceerde systeemeigen 
integratie en single offering ingezet. Dit betekent 
dat je standaard naadloos kunt doorklikken naar de 
onderliggende transactie. Zo krijgen gebruikers inzicht in 
gedrag ten aanzien van financiële informatie door één 
lens voor een naadloze gebruikerservaring.

Elke klant krijgt maximaal 20 gebruikers in totaal:

• 5 hiervan zijn Storytellers die nieuwe openbare en 
besloten dashboards kunnen aanmaken en bestaande 
dashboards kunnen bewerken of verwijderen.

• 15 zijn Analytics Users die openbare dashboards 
kunnen bekijken en besloten dashboards kunnen 
aanmaken, bewerken of verwijderen.
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Eisen
FP&A Lite wordt alleen in de cloud geleverd, waarbij een 
Unit4 Financials cloudomgeving als vereiste geldt.

Unit4 Financials by Coda
U4F by Coda is van strategisch belang voor Unit4, 
met aanzienlijke toekomstige investeringen en 
productverbeteringen.

Een continue release per kwartaal garandeert een lange 
levensduur en innovatie die via het people platform wordt 
geleverd. Dit voldoet aan de behoeften van de Unit4 
Financials by Coda-community.

Copyright © Unit4 N.V. 
Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is bedoeld ter algemene informatie aangezien deze 
beperkt is en aan verandering onderhevig. Alle genoemde merknamen en/of handelsmerken van derden zijn 
geregistreerde of ongeregistreerrde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. FS220928BNL

Ga voor meer informatie naar:

unit4.com

“87% van de organisaties staan 
voor uitdagingen in de processen 
die essentieel zijn voor financieel 

management. Hiertoe behoren 
de snelheid en wendbaarheid 

van processen, een gebrek aan 
toegang tot data en verouderde 

processen en systemen.”

Unit4 Business Index 2022

https://www.unit4.com
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