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CORPORATE PERFORMANCE
MANAGEMENT

In corporate performance management bent u de hoofdnavigator van uw
bedrijf. U zorgt ervoor dat de cijfers transparant zijn, presenteert informatie in
de vorm zoals de ontvangers gevraagd hebben, en zorgt ervoor dat uw bedrijf
haar koers blijft varen om zo haar lange termijn doelen te bereiken.
Corporate Planner assisteert u hierbij in uw dagelijkse verantwoordelijkheden.
Als een boordcomputer geeft de software u een heldere weergave van de
vooruitgang van het bedrijf tot zover. De onderliggende oorzaken van
koerswisselingen van het bedrijf kunnen zo makkelijk worden geanalyseerd
en gevisualiseerd.

Naast de terugkijkende functies, kunt u met Corporate Planner ook koers
zetten voor de toekomst. Hiervoor beschikt Corporate Planner over diverse
functionaliteiten om uw bedrijf uit te rusten met alles wat zij nodig heeft om
koers te zetten richting economisch succes.
Neem ook het initiatief om uw bedrijf te sturen naar een zekere
toekomst.

LEES MEER
OVER CPM
3

2

DE UNIEKE BOOMSTRUCTUUR
Corporate Planner’s Busines Logic Tree

Corporate Planner is een flexibel software programma voor corporate
performance management dat zich gemakkelijk aanpast aan de wensen van
elk bedrijf. Het staat bekend om zijn karakteristieke boomstructuur dat
duidelijk alle onderlinge verbanden illustreert. Zo krijgt de gebruiker maximale
transparantie. Terwijl u met de muis rond beweegt in de boomstructuur past
het automatisch de bedrijfscijfers aan in het onderste venster. Verscheidene
structuren kunnen automatisch worden gegenereerd:
W&V structuren, balansen, contributiemarge analyses
Profit centers, dochterondernemingen, etc.
Kostenplaatsen, kosten soorten, kostendragers
Distributiestructuren onderverdeeld in
productgroep, regio, distributiekanaal etc.
Personeel planningsstructuren
En nog velen anderen

4

3

PLANNING, ANALYSE EN RAPPORTAGE
Beheer effectief budgetten

Voor veel bedrijven is het planningsproces lang en ongeliefd. Corporate
Planner maakt plannen systematisch, snel en transparant voor alle
betrokkenen. De software biedt alle nodige functies om dit complexe proces
te ondersteunen; voor alle componenten en planningen, voor elke sector van
industrie en voor elk formaat bedrijf. Alle scenario’s, alternatieve planningen
en prognose berekeningen kunnen moeiteloos geproduceerd worden.

PLANNING
Ondersteun planningsprocessen met efficiëntie

Geïntegreerde financiële planning
Vrij definieerbare gegevensstromen
Top-down/bottom-up planning
Automatische prognoses
Trend analyse
Simulaties
Scenario planning
Planning tabellen en opmerkingen
Investeringsplannen
Credit en investeringsplanning
Simulaties
En nog veel meer
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Angela Rux, CEO Globetrotter Ausrüstung GmbH, Hamburg

“

“

For me, Corporate Planner is the perfect solution for
planning, analysis and reporting. I have not seen
anything even remotely similar until now.

Tijdens het plannen is het van belang om snel
bottom-up planningen tot in detail te kunnen
maken, evenals topdown plannen vanuit hogere
hiërarchische levels. Beide methodes zijn in
Corporate Planner mogelijk en kunnen ook
tegelijkertijd gebruikt worden.

Transparantie in het planningsproces
Corporate Planner toont het planningsproces
van begin tot eind. Hierbij wordt een helder
gestructureerd en individueel overzicht
gemaakt voor alle stappen van de planning.
Alle taken en causale verbanden worden
getoond op een transparante en traceerbare
manier in een Gantt grafiek en een hiërarchie
tabel.
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PROJECT PLANNING
Corporate Planner voorziet in het managen van alle data rondom de planning &
control cyclus. Gerealiseerde cijfers kunt u met gemak importeren vanuit uw ERP
systeem. Daarna kunt u in de helft van de tijd een liquiditeitsprognose(cashflow)
maken. Deze wordt automatisch gekoppeld aan de winst-en verliesbalans. Met
corporate performance management software beschikt u altijd over de laatste
werkelijke cijfers en geplande data om prognoses te kunnen maken

Met een project planning beschikt u over:
Gedetailleerd financiële controle
Begrip over belangrijke drijfveren achter kosten en inkomen
Mogelijkheden om winstgroei te plannen
Integratiemogelijkheid voor sales planning, winst- en
verliesrekening, balans en Cash Flow forecasting
Mogelijkheid om te forecasten en snel verschillende scenario's te
bekijken

BEKIJK EEN
DEMO
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ANALYSES

Voor een gedetailleerde evaluatie van uw bedrijfsgegevens, kunt kiezen uit de
gevarieerde analysefuncties die aangeboden worden. Zet uw cijfers in een grafiek en
visualiseer uw bevindingen. Alle analyses blijven dynamisch en kunnen naar wens
worden gewijzigd en uitgebreid. U zou bijvoorbeeld de objecten op display kunnen
variëren of de onderliggende gegevensstromen of tijdspanne, evenals het uitvoertype.
Laat uw analytische waarneming de vrije loop!
De onderstaande analyses zijn slechts enkele van alle analyses die wij aanbieden:

Variantie analyse
Pareto analyse
Break-even analyse
Cash-flow analyse
Drill-down analyse
Grafische analyse
Kengetallen analyse
Kengetallen systemen

Liquiditeit analyse
Multidimensionale analyse
Portfolio analyse
Doel/werkelijkheid vergelijkingen
Trend analyse
Vergelijkingen met voorgaande
jaren
Tijdlijn analyse
8
en nog veel meer

Multidimensionele analyse
Multidimensionale Analyse van massa gegevens is mogelijk via de directe
verbinding van CP-Suite met de multidimensionale Analysetool Qlik. Met
QlikView en/of Qlik Sense kunt u uw bedrijf analyseren op compleet nieuwe
manieren:
consolidatie van de relevante gegevens uit meerdere bronnen in één
applicatie/toepassing
de verbanden tussen uw gegevens verkennen
het mogelijk maken van sociale besluitvorming door middel van veilige,
real-time samenwerking
visualiseren van gegevens door boeiende, state-of-the-art graphics
zoeken door alle gegevens — direct en indirect
interactie met dynamische apps, dashboards en analytics
toegang tot, analyseren en vastleggen van gegevens vanaf mobiele
apparaten

“

“

The clear tree structure is very helpful for
getting at the information I need quickly.
The clear display and the analysis of the
business figures have led to greater
transparency within the company.

Michael Imhof, Management Accounting, Purchasing and Energy
Management, Helmut Knaus KG, Ochsenfurt.
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RAPPORTAGE

Door middel van verschillende rapportsjablonen is implementatie van een
subscriber based rapportage systeem zeer eenvoudig. Zo ontvangt elke
lijnmanager, afdelingshoofd en chief executive de voor hem bestemde informatie
precies wanneer hij het nodig heeft.
Door één druk op de knop kunt u snel inspelen op de verschillende eisen en
gedetailleerde rapporten produceren. Rapportsjablonen hoeven slechts eenmaal
gedefinieerd te worden en zijn altijd klaar voor gebruik. De waarden worden
automatisch geschaald om in het display te passen.
Voor een professioneel rapportage systeem kunt u:
rapporten produceren die alle bedrijfscijfers kunnen bevatten
winst- en verlies rekeningen, balansen en cash flow overzichten
branche rapporten, sector vergelijkingen
verkooprapporten
kostenrapporten met kostenplaatsen en soorten kosten
kostenverdelingen
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RAPPORTAGE
Daarnaast kan CP rapportage verschillende soorten verslagen weergeven:
vergelijkingen met voorgaande jaren
meerjaren vergelijkingen
segment rapporten
kwartaal rapporten
verschillen rapporten (met verkeerslichtkleuren)
uitgebreide Controlling rapporten (met gegevens, teksten en grafieken)
individueel ontworpen rapporten en tabellen
planning rapporten voorzien van commentaar
en snel en individueel de rapporten voorbereiden, organiseren en verspreiden:
individueel ontwerp en lay-out
snelle implementatie vanuit een breed scala van sjablonen
favorieten systeem voor gepersonaliseerde rapportage
ontvanger georiënteerd door rapportgroepen
exporteren naar Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, HTML
En nog veel meer
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GEÏNTEGREERDE
FINANCIËLE PLANNING(IFP)
Automatisch wijzigingen doorvoeren

Wanneer verkoop patronen wijzigen, betalingsprofielen van klanten of
leveranciers wijzigen of toekomstige investeringen moeten worden gepland,
hebben deze beslissingen complexe effecten op de Winst- en Verliesrekening,
het cashbudget en de gebudgetteerde balans.
Het geïntegreerde financiële planning model (IFP)houdt rekening met deze
afhankelijkheden. Het financiële plan, de balans, bron en toewijzing van
fondsen en de winst- en verliesrekening zijn dynamisch met elkaar
verbonden. Wijzigingen die op een gegeven moment worden aangebracht
zullen onmiddellijke impact hebben op de andere samenstellende delen. Met
het IFP-model kunt u een automatische voorspelling van de laatste werkelijke
cijfers en geplande data berekenen.
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CP FINANCE
IFP

Een geïntegreerd financieel plan dat is gecoördineerd met de planning van de
gehele organisatie is een grote uitdaging voor elk bedrijf. Het voortbestaan van
het bedrijf moet worden beschermd – en dat wordt uiteindelijk gegeven door
haar liquiditeit. Veel verschillende factoren beïnvloeden het plannen van de
W&V, de balans en cashflows; en deze moeten juist geïmplementeerd worden
in termen van business management. CP Finance biedt een oplossing die
geïntegreerd is, goed doordacht, en gemakkelijk te gebruiken. Deze unieke
software is door Corporate Planning, in samenwerking met management
accountants van SMEs ontworpen. De software combineert operationeel
management, geïntegreerde financiële planning en consolidatie in één pakket.
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Met CP Finance kunt u:
Met behulp van het duidelijke ‘Financial Planning Process’ maakt u stap voor stap een
geïntegreerd plan.
U bent altijd op de hoogte van uw huidige, medium termijn en lange termijn cash
positie. Hierdoor kunt u tijdig corrigerende maatregelen nemen.
Verschillende accounting standaarden, zoals IAS/IFRS, en US-GAAP, kunnen worden
toegepast voor parallel planning, analyse en rapportage.
Maak standaard rapportages om uw bedrijfsdata te delen met de belasting en overige
instanties.
Integreer uw investeringsplan in uw gebudgetteerde W&V, balans en cashflow.
Gebruik de credit management functie om te simuleren welke maatregelen u kunt
nemen voor het afdekken van liquiditeitstekorten.
Inkomsten, uitgaven en balans planning; u wordt systematisch door de gehele
business logic geleid.
Plan uw inter-company relaties via een automatische procedure met gebruik van
partner details (leader-follower principe).
Simuleer hoe uw balans, cash flows en KPI’s worden beïnvloed door factoren zoals
actief debiteurenbeheer.

Stephan Gandelheidt, Operations Management
BeNEX GmbH, Hamburg.

“

“

CP-Finance provides simple solutions for
the demands of my day-to-day work in
corporate performance management – so
simple that even those less experienced
users among us are able to maintain the
system.
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CONSOLIDATIE
Automatisch consolideren met CP Cons

Een groeiend aantal bedrijven is gestructureerd in groepen en werkt
internationaal. De aanzienlijke stijging van de consolidatie frequentie en de
omvang van het aantal cijfers dat moet worden gerapporteerd, kan alleen
worden opgeleverd met behulp van professionele oplossingen. In de CP-Cons
module, biedt CP-Suite een flexibele totaaloplossing voor bedrijven met zo’n
soort structuur, die voldoet aan de lokale GAAP en IAS / IFRS-specificaties.
Stap voor stap, leidt CP-Cons u systematisch door het gehele proces van
consolidatie. Ingewikkelde en handmatige consolidatie werkzaamheden waar
makkelijk fouten in optreden, behoren nu tot het verleden.
De CP-Cons module kan worden gebruikt in combinatie met de CP-Suite
geïntegreerde financiële planning functie.
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CONSOLIDATIE

U wordt als gebruiker stap voor stap door het programma geleid- van de definitie van de
afzonderlijke entiteiten tot het voortbrengen van de geconsolideerde jaarrekening. Om
maximale duidelijkheid te garanderen, wordt de workflow verdeeld in verschillende secties.
Daarnaast worden Inter-company investeringen geëlimineerd met behulp van een (bijna
volledig geautomatiseerde) wizard. Verder kunt u met CP Cons:
Wisselkoersschommelingen: In wisselkoersschommelingen worden met toegang tot de
huidige ECB-tarieven aangepast. Koersverschillen worden opgenomen binnen of buiten de
winst- en verliesrekening of op basis van oorzakelijkheid.
Eliminatie van intercompany-schulden en uitgaven / inkomsten: De eliminatie van
intercompany schulden en -kosten en inkomen gaat volledig automatisch door het gebruik
van partner informatie. Eventuele compensatie verschillen die hieruit voortvloeien kunnen
worden herkend en er kunnen waarschuwingslimieten ingesteld worden.
Consolidatie van de analyses: Alle standaard analyses (overzicht van mutaties in vaste
activa, mutatieoverzicht van het eigen vermogen, Analyse van bepalingen, Analyse van de
vorderingen, en de Analyse van de passiva) kunnen worden weergegeven op een enkele
entiteit en op groepsniveau. U kunt ook eigen analyses maken.
Consolidatie van de segmenten: Een geconsolideerd segment rapport kan parallel worden
weergegeven met de wettelijk geconsolideerde jaarrekening. Door het gebruik van
verdeelsleutels heeft u het segment rapport beschikbaar op hetzelfde moment als de
wettelijk geconsolideerde jaarrekening.
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HET CASHFLOWDASHBOARD
Al uw financiële gegevens in één applicatie

Het cashflowdashboard is gemaakt met behulp van Corporate Planner en Qlik
software. Qlik is software waarmee dynamische dashboards gemaakt kunnen
worden.
In de financiële administratie zijn ERP systemen niet genoeg. Ze voorzien niet
in analyse en prognose mogelijkheden en bieden alleen standaardrapportages
aan. Een ERP in combinatie met Excel geeft analyse en prognose
mogelijkheden, maar is tijdrovend, bewerkelijk en foutgevoelig. Daarom is
E-mergo partner van Corporate Planner. Het cashflowdashboard leest
Corporate Planner uit via een verbinding en visualiseert de data in Qlik Sense.
Zo kan de financiële afdeling heel eenvoudig analyses verrichten.

VRAAG EEN
DEMO AAN
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Caption and Photo Credit: Use this space to provide credit to the
original photo or graphic creator and provide context on its meaning.

Chris Stam, Financieel directeur

“

“

Het maken van een liquiditeitsprognose voor een
Bouw en Vastgoed bedrijf gebeurde 4x per jaar. Hier
was ik elke keer 2-3 weken fulltime mee bezig. Met
Corporate Planner schat ik in dat dit de helft van de
tijd zal gaan kosten. De tijd die hierdoor overblijft is
dan inzetbaar om beter te analyseren.
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Het E-mergo cashflowdashboard:

•

Met gemak liquiditeitsprognoses maken, met een directe
koppeling naar de winst-en verliesrekening en de balans

•

Beheer de gehele planning & control cyclus in Corporate
Planner en visualiseer dit door middel van het
cashflowdashboard in Qlik

•

Houd beter zicht op uw financieringsstand,
projectvoortgang, budgetten

•

Niet langer werken met foutgevoelige en lastige
dashboards in MS Excel

VRAAG EEN
DEMO AAN
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CP-Air
Planning, analyse en reporting via het web.

Met het online platform CP-Air hebben gebruikers toegang tot de key
business data en kunnen ze online en overal vandaan werken via ieder device
met een moderne browser.
Met CP-Air bent u volledig mobiel in Corporate Performance Management.
Deze webvariant biedt veel van de functionaliteiten die ook voor handen zijn
de in CP-Suite. Het simpelweg ophalen van de laatste cijfers en verwerken in
cashflow overzichten voor een aanstaand overleg is zo voor iedereen binnen
handbereik.
Online toegang tot de belangrijkste functies is interessant voor bedrijven met
gedistribueerde organisatorische of verkoop structuren. Planning, analyse en
rapportage in real-time brengen medewerkers op externe locaties in live
contact met de centrale zakelijke performance management collega’s.

VRAAG EEN

DEMO AAN
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Conclusie

Corporate Planner
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CONCLUSIE
Corporate Planner

Corporate planner is de oplossing om gemakkelijk
liquiditeitsprognoses op verschillende niveaus te
maken met een directe koppeling naar de winst- en
verliesrekening en de balans. Met Corporate Planner
software voor Corporate Performance Management
heeft u op elk gewenst moment betrouwbaar inzicht
in uw financiën.

BEKIJK DE

CONTACT

WEBSITE
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Corporate Planner
Ontdek waarom uw organisatie nú met
Corporate Planner aan de slag moet gaan

Meer weten?
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