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DATASHEET

De voordelen van een 
geïntegreerde oplossing
• Verbetert zichtbaarheid en 

besluitvorming met één bron van 
vertrouwde data

• Verlaagt risico’s dankzij minder 
menselijke fouten omdat 
processen en rapportage meer 
geautomatiseerd verlopen

• Verbetert de productiviteit door te 
standaardiseren op best practices 
en handmatige taken met weinig 
waarde te beperken

• Verlaagt de operationele kosten 
door processen te harmoniseren 
en systemen te integreren

• Optionele schaalbaarheid met 
standaard architectuur naarmate 
je organisatie zich ontwikkelt

OVERZICHT

Operationele zaken 
koppelen met strategie, 
financiële planning en analyse

Unit4 FP&A – Waarom integreren 
met ERP?

Organisaties zoeken continu naar een meer consistente 
benadering voor financiële planning en analyse. Vooral nu 
het steeds complexer wordt om de toekomst vorm te geven en 
tegelijkertijd om te gaan met verandering. Onze cloud oplossing 
voor geconsolideerde Enterprise Reporting Planning (ERP) & 
Financial Planning & Analysis (FP&A) kan hierbij helpen door 
belangrijke operationele data beter te laten aansluiten op 
financiën en strategie.

Operationele processen en planning zijn vaak losgekoppeld 
van bredere strategische ambities. In deze context kan 
het harmoniseren van de operationele ERP- en financiële 
datastromen en -systemen helpen om:

• Te zorgen dat operationele plannen direct zijn gekoppeld 
aan strategische drivers .

• Inzicht te krijgen in vandaag om de organisatie voor te 
bereiden op morgen.

• Eén betrouwbare bron van data te creëren voor 
strategische planning gekoppeld aan operationele data.

Wat is ERP en FP&A?
ERP is doorgaans meer operationeel van aard en gericht 
op de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie. 
Data m.b.t. verkooporders, afstemming, inkoop, facturatie, 
planningen en mensen kan worden opgeslagen in wat vaak 
een statische database van processen en transacties is. 
ERP heeft dan de functionele taak om een statisch beeld 
van het verleden bij te houden en wordt gestructureerd met 
onafhankelijke tools voor verschillende afdelingen en functies.

FP&A is een meer strategische en visionaire oplossing ter 
ondersteuning van het besluitvormingsproces en richt zich op 
gebieden als strategische planning, omzetplanning, financiële 
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Werk samen
Versterk samenwerkingsverbanden 
tussen organisatiefuncties

rapportage, budgets opstellen, 
voorspellingen en data analytics.

Planning, budget opstellen en 
forecasting worden veel eenvoudiger 
met geharmoniseerde systemen en 
data. De koers en doelstellingen voor 
de langere termijn kunnen met meer 
zekerheid worden gemodelleerd. 
Toewijzing van middelen en toezicht op 
kosten worden vereenvoudigd en de 
doorlopende recente performance kan 
gemakkelijker worden gekoppeld aan 
verwachtingen en plannen. 

De waarde
• 90% gemiddelde maandelijkse 

tijdsbesparing op rapportage
• 2 jaar gemiddelde 

terugverdienperiode
• 50% minder IT-personeel voor 

systeem- en dataonderhoud

Unit4 ERP
• Een gedeeld datamodel voor 

snelle en gemakkelijke toegang tot 
correcte data voor betere inzichten 
en besluitvorming cloud-based 
microserviceplatform voor hogere 
wendbaarheid, flexibiliteit en 
veerkracht

• Geïntegreerde apps voor 
betere zichtbaarheid van 
projectmanagement en financieel 
beheer

Unit4 FP&A
• Geavanceerde forecasting 

functionaliteiten
• Self-service dashboarding
• Optimaliseer bedrijfsplanning met 

out-of-the-box best practice

Unit4’s voordelen/
kostenverhouding is  
30% hoger dan de 
totale ERP-markt 
in service- en 
kapitaalcentrische 
branches
Nucleus Research
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Doorzie trends, identificeer 
kansen en navigeer door 
verandering
Er zijn sterke bedrijfsafhankelijkheden 
tussen FP&A (strategisch) en ERP 
(transactioneel). De combinatie van 
beide biedt betere ondersteuning 
voor dagelijkse werkzaamheden rond 
rapportage, analyse en voorspelling 
over alle functies heen met verbeterde 
samenwerking.

Unit4 helpt je ERP naar een hoger niveau 
te tillen, van een transactionele naar een 
meer strategische tool. Dit wordt steeds 
belangrijker omdat FP&A steeds vaker 
wordt ingezet om planningsprocessen 
te automatiseren en te beheren in 
disciplines buiten financiën. 

Optimaliseer
Harmonieer data, verlaag risico’s 
en vereenvoudig processen

Navigeer
Reageer op wendbare wijze om onzekere 
markt- en brancheomstandigheden te 
modelleren


