Technology enabled services
Met applicaties en data-analyse
alle cijfers helder op een rij

Technology enabled services
De technology enabled services van
Deloitte bieden u drie belangrijke
voordelen:
•• Data-analyse biedt u inzicht in de grote
hoeveelheid interne data binnen uw
organisatie.
•• Managementrapportages bieden u de
juiste informatie op het juiste moment
in overzichtelijke dashboards.
•• Standaardwerk in uw administratie
wordt geautomatiseerd, waardoor uw
financiële medewerkers zich kunnen
richten op werkzaamheden die waarde
toevoegen.
Van gegevens naar informatie
De systemen van een organisatie bevatten
een enorme hoeveelheid data. Met de
inzet van geavanceerde data-analyse tools
worden deze gegevens snel omgezet in
waardevolle informatie. State-of-the-art
softwareapplicaties genereren
managementrapportages die u op het
juiste moment voorzien van de juiste
informatie. Deze sturingsinformatie wordt
gepresenteerd in heldere dashboards,
zodat u in één oogopslag een scherp
beeld hebt van de actuele situatie.
De ondersteuning van Deloitte technology
enabled services garandeert u actuele
sturingsinformatie, waarmee u grip houdt

op uw organisatie. Onze ervaren
professionals zorgen voor:
•• Een duidelijk plan van aanpak met
betrekking tot het automatiseren van
uw administratie, voorzien van KPI’s.
•• Het automatiseren van routinematige
werkzaamheden, door de inzet van
robotics.
•• Heldere dashboards, in bewezen
systemen, zoals PowerBi, Qlikview,
Cognos, Tableau of Excel.
Kortom, uw financiële administratie kost u
minder tijd, en levert u meer waarde.

Waardevolle
sturingsinformatie
• Inzicht in de grote hoeveelheden
interne data door data-analyse.
• Managementrapportages met de
juiste informatie op het juiste
moment.
• Snel overzicht door heldere
dashboards.
• Versterking van de IT-vaardigheden
van uw controllers.

Door de ontsluiting van ons kennisnetwerk
delen wij met uw medewerkers de meest
actuele vaktechnische inzichten en best
practices vanuit onze accountantspraktijk.
Met deze coaching on the job neemt de
toegevoegde waarde van uw financiële
administratie toe.
Uw controller wordt nog waardevoller
De meerwaarde van onze diensten
gaat verder dan heldere managementrapportages, hoe belangrijk die ook zijn.
Onze professionals dragen vanuit hun
brede ervaring in de nauwe samenwerking
met uw medewerkers ook bij aan het
verbeteren van de IT-vaardigheden van uw
controllers.
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