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Waarom kiezen 
voor Unit4 
Financials cloud 
en waarom nu?

De argumenten om te kiezen voor Unit4 Financials 
cloud migratie

Deze samenvatting schetst de kosten en besparingen die een organisatie zoals 
die van jou binnen 5 jaar na cloud migratie met Unit4 Financials (U4F) kan 
realiseren. De beoordeling van deze kosten en besparingen is berekend met 
behulp van de Shark-investeringsstool.

Business value review 

Average monthly 
costs

€10 400

Review period

Payback

60 months

Average monthly 
benefits

Net Present 
Value (NPV)

€13 789

13.75 
months €140 023

In deze overzicht wordt specifiek gekeken naar de gemiddelde maandelijkse voordelen van Unit4 Financials cloud 
migratie.

http://www.unit4.com
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• Toegang tot Unit4’s People Platform Services - 
uitbreidingen en integraties

• Toegang tot Unit4 Customer Success Services

• Vermindering van de ecologische voetafdruk van jouw 
organisatie

Elke maand dat de beslissing over cloud migratie wordt 
uitgesteld, betekent een extra maand waarin je niet 
profiteert van €13.789 aan besparingen.

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe 
een cloud migratie je kan helpen jouw toekomstige 
uitdagingen aan te gaan en een moderne organisatie op 
te bouwen.

Verouderde systemen zijn niet geschikt voor de moderne 
economie en belemmeren veel organisaties in hun 
ontwikkeling. Deze inflexibele systemen maken het 
moeilijk en kostbaar om processen te automatiseren en 
te stroomlijnen, gegevensanalyses samen te voegen, 
beslissingen te nemen op basis van inzichten en te 
voldoen aan de verwachtingen van werknemers ten 
aanzien van de gebruikerservaring.

Organisaties die vooruitkijken, managen de verandering 
en verbeteren de productiviteit door middel van cloud-
migratie. Zo kunnen ze terugkerende handmatige taken 
elimineren, efficiënter werken, kosten verlagen en ruimte 
creëren voor mensen om zich te concentreren op het 
werk dat er echt toe doet.

Meer voordelen met Unit4 Financials cloud:

• Snellere toegang tot innovatie, wendbaarheid en 
schaalbaarheid naarmate jouw bedrijf groeit

• Meer compliance en gegarandeerde bedrijfscontinuïteit

• Minder afhankelijkheid van externe consultants om 
jouw Unit4 Financials te gebruiken 

Read the full investment 
appraisal here.

Gemiddelde maandelijkse voordelen

Vermindering van IT-onderhoudskosten

Besparing op activiteitentijd 

Vermeden kosten voor het gebruik van bestaande servers

Lagere downtime-kosten 

Lagere IT-onderhoudskosten 

Betere cybersecurity beveiliging 

Besparingen op naleving van regelgeving 

Lagere downtime-kosten

Beheerkosten 

Vermijding van softwarelicentiekosten 

Besparing op disaster recovery

Vermindering van risico's op gegevensinbreuk 

Vermindering van opleidingsvereisten

Kostenbesparingen 

Vermindering van helpdesk-probleemmeldingen
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Figuur 1: Gemiddelde maandelijkse baten €13.789

https://info.unit4.com/Global-ExB-2021-Unit4-Financials-Cloud-Migration-CloudStepOne-Full-Report_Ungated.html

