Joanknecht
Integrated
Finance
Als strategische partners voor de CEO en het bestuur,
hebben financiële leiders steeds meer mogelijkheden om
businessplanning te sturen en maximale waarde te creëren.
Uw finance team draagt zo wezenlijk bij aan de strategische
doelstellingen van uw organisatie. Ons Integrated Finance
team helpt u deze mogelijkheden te verkennen en uw
financiële functie toekomstbestendig te maken.

Meer doen met minder, dat is gemeengoed binnen finance teams.
Als data-eigenaars verzorgen uw finance medewerkers de automatisering van
transactieverwerkende taken en behandelen ze automatiseringsvraagstukken.
Denk hierbij aan vastlegging, reconciliatie, consolidatie en rapportagetools.
Ons Integrated Finance team helpt uw medewerkers daarbij.

Professionalisering van uw organisatie
Worden werkzaamheden voornamelijk handmatig uitgevoerd of zijn ze semi- of
volledig geautomatiseerd? Onze Integrated Finance consultants zijn experts op het
gebied van procesverbeteringen. Denk aan:
•
mogelijke kostenreducties;
•
procesoptimalisaties;
•
versnellen van doorlooptijden;
•
automatiseren van transactieverwerkende taken;
•
begeleiden van medewerkers naar andere verantwoordelijkheden die door
veranderingen ontstaan.
Aan de hand van de procesinrichting binnen uw organisatie bepalen we samen de
mate van professionalisering.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een integrale finance aanpak met een
streven naar continue verbetering nodig. Die aanpak heeft de volgende uitgangspunten:
•
•
•

We streven
naar continue
verbetering

•
•

Visie op integrale financiële functie die aansluit bij de
strategie van de onderneming.
Passende governance voor optimale sturing en
heldere communicatielijnen met de business.
Innovatieve, flexibele, digitaal bekwame medewerkers
met business partner focus.
Eenvoudige en gestandaardiseerde proces-uitvoering,
meer digitalisering met minimaal handwerk.
Toekomstbestendige tools voor een meer virtuele
werkomgeving.

Het ontbreken van verband tussen visie
en operatie in de business en vice versa.
Een gebrek aan integratie en
afstemming tussen bedrijfsfuncties.
Een toenemende vraag naar analyses en
scenario’s om juiste besluiten te nemen.
Een vraag vanuit de operatie naar
accurate vooruitzichten en besturing.
De behoefte aan flexibele en
innovatieve werknemers.

PURCHASE
TO PAY
(P2P)
ORDER
TO CASH
(O2C)

Vb: Leveranciers rationalisatie,
discretionaire vermindering van uitgaven
Vb: Versnelde facturering, efficiëntere
orderverwerking, minder geschillen

RECORD
TO REPORT
(R2R)

Vb: Verbeterde reconciliatie en
consolidatie, Fast Close

HIRE
TO RETIRE
(H2R)

Vb: Inrichting performancemanagement,
inrichting HR

PEOPLE

TECHNOLOGY

CONTROL

Uitdagingen binnen finance
De huidige markt vertoont een aantal trends in finance.
Bij veel ondernemingen - in alle industrieën - zien wij:

PROCES &
DATA

GOVERNANCE

Finance en IT zijn in toenemende mate met elkaar verweven. Finance wordt dan
ook steeds meer data-gedreven. Dit brengt de nodige uitdagingen en behoefte aan
verandering met zich mee.

Integrated Finance
raakt alle processen
Alle primaire backofficeprocessen kennen
verbeteringen op basis van
Finance & Control, IT en HR
en vragen om een integrale
benadering. Vanuit onder meer
governance, proces, technologie
en de mens analyseert,
adviseert en implementeert
ons Integrated Finance team
de processen in het financiële
domein. Dit gaat vooral om
processen omtrent inkoop
(P2P), verkoop (O2C), reporting
(R2R) en personeel (H2R).

Onze expertise

We leveren centrale expertise in continu verbeteren, controlsdesign,
procesverbetering, data & analytics en verandermanagement. Ons Integrated
Finance team implementeert niet alleen tools, maar voorziet uw medewerkers ook
van de juiste trainingen en coaching.

Vrijblijvend kennismaken
Wilt u meer weten over onze Integrated Finance-aanpak
en wat wij daarmee voor u kunnen betekenen? Neem dan
contact op met Quinten of Max.

Advies van onze specialisten op het
gebied van financieel management,
IT-Services en HR-Services

Projectmanagement, inclusief
transformatie-support

Financieel management /
Controlling op parttimebasis

Dagelijkse ondersteuning
(project- / interimondersteuning)

QUINTEN
KOLVENBACH

T +31 (0)40 240 9475
E qkolvenbach@joanknecht.nl

MAX
BROEKHUIZEN

T +31 (0)40 240 9479
E mbroekhuizen@joanknecht.nl

