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ZO SNEL MOGELIJK
DE JUISTE CIJFERS INKIJKEN

PATRICK VAN GAELEN & KRISTOF VANHERLE, MANAGING PARTNERS BIJ SEEFO,
HET BEDRIJF DAT LUCANET IN BELGIË VERDEELT:

“

LucaNet standaardiseert de consolidatie en rapportering
van financiële cijfers. Dat zorgt voor tijdwinst, minder risico’s,
lagere kosten en kwalitatief betere informatie.

Met zijn software voor rapportering en financiële consolidatie maakt LucaNet financial controlling voor het
eerst echt gebruiksvriendelijk. Het uitgangspunt van de tool voor Financial Intelligence is heel eenvoudig:
na een kort implementatietraject kan iedereen ermee aan de slag. LucaNet maakt daarbij komaf met
het ongecontroleerde over en weer sturen van complexe Excel-bestanden. Met LucaNet beschikt een
onderneming over één centrale omgeving – met auditspoor – voor financial controlling en consolidatie.
Soms schrijft een verhaal zichzelf. Patrick Van Gaelen leerde LucaNet kennen
als gebruiker en was meteen overtuigd
van het potentieel van de tool. Vandaag
treedt hij samen met zakelijk partner
Kristof Vanherle op als distributeur van
LucaNet voor de Belgische markt. “Een
paar jaar geleden werkte ik als finance
consultant bij een uitzendkantoor voor
zeelieden, met kantoren van over de
hele wereld”, vertelt Patrick Van Gaelen.
Het leverde een herkenbare situatie op.
“Het was heel moeilijk om de resultaten
te controleren en te consolideren. Ik
kreeg cijfers in allerlei formaten, wat het
werk bijzonder lastig maakte.” Bij zijn
zoektocht naar een passende oplossing
kwam Patrick Van Gaelen bij LucaNet
uit. “Ik voerde de implementatie zelf
uit – en dat liep verbazend vlot. Na twee
dagen bevatte de tool al heel wat cijfers
en haalden we er de eerste resultaten
al uit.”
Met LucaNet slaagde Patrick Van Gaelen
er bij zijn klant in op korte termijn de eindeloze uitwisseling van losse Excel-bestanden uit te schakelen en tegelijk
budgettering en controlling vrij strak te
organiseren. Het is een uitdaging waar
vandaag wel meer bedrijven voor staan.
Een onderneming wil vandaag inzicht in
cijfers – en dan gaat het om meer dan
winst en verlies. Om het bedrijf correct
te sturen, moet het over de juiste informatie beschikken om een financiële
strategie uit te zetten en adequaat de
bijhorende risico’s te beheren. Kristof
Vanherle: “Heel vaak lukt het niet meer
om aan die behoeften te voldoen met
een pure Excel-oplossing. In een volatiele markt moet je snel kunnen ingrijpen
en bijsturen, op basis van een degelijk
planningsmodel, ondersteund door simulaties en forecasts.”
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CORRECT INGRIJPEN EN BIJSTUREN
In de praktijk van de Belgische ondernemingen is het echter nog te vaak de
praktische kant van de fiscaliteit die
controlling en rapportering stuurt. Een
typisch voorbeeld in dat verband is dat
rapportering voor de twintigste kalenderdag geen prioriteit krijgt, omdat de
finance afdeling tot dan de handen vol
heeft met de btw-aangifte. “Tegelijk
voelt iedereen direct aan dat zoiets niet
de juiste reflex is”, zegt Patrick Van Gaelen. “Als bedrijf wil je op ieder moment
over juiste en actuele informatie beschikken, zodat je indien nodig onmiddellijk kunt ingrijpen en bijsturen.”
Een bijkomende vaststelling is bovendien dat ondernemingen Excel niet
alleen gebruik aan de inputzijde, maar
ook als de omgeving waarin ze hun rapporten maken. “Dat is nochtans geen
goed idee”, zegt Kristof Vanherle. “Vaak
ontbreekt het aan de nodige documentatie. Wanneer iemand het bedrijf
verlaat, zijn er niet altijd nog collega’s in
de buurt die begrijpen hoe die rapporten
in elkaar steken. Trouwens, om correct
te rapporteren heb je een robuuste omgeving nodig, inclusief een auditspoor.”
LucaNet biedt die omgeving, inclusief de
directe connectie met ruim driehonderd
financiële systemen. De tool is onder
meer gecertificeerd door SAP.
FINANCIAL INTELLIGENCE
LucaNet biedt een oplossing voor Financial Intelligence, een actieterrein dat een
stuk strikter is afgebakend dan Business
Intelligence. “Een oplossing voor Business Intelligence is erop gericht inzicht
te verwerven in de totale performance
van een onderneming”, legt Patrick Van
Gaelen uit. “Het gaat daarbij niet alleen
om financiële informatie, maar ook

over heel wat operationele zaken.” Aan
Business Intelligence gaat een grondige voorbereiding vooraf. Over welke
dimensies wil de onderneming rapporteren? Hoe vaak moet dat gebeuren?
Het is een bedrijfsbrede oefening, over
verschillende afdelingen en systemen
heen. De ontwikkeling van een oplossing
voor Business Intelligence start van een
wit blad. Er komen datamodellen en een
datawarehouse bij kijken, en een grote betrokkenheid van de ICT-afdeling.
Kortom: Business Intelligence kost al
gauw behoorlijk wat tijd en geld.
In vergelijking daarmee is Financial Intelligence bijzonder rechttoe rechtaan.
De focus ligt op consolidatie, financiële
planning en rapportering. De samenhang tussen die elementen is zowat
altijd gelijk, ongeacht de omvang van
de onderneming of de sector waarin ze
werkt. Het zorgt ervoor dat een oplossing voor Financial Intelligence zich
makkelijker laat standaardiseren. Kristof Vanherle: “Als bedrijf weet je welke
financiële informatie je wil: enerzijds
P&L, balans en cashflow, anderzijds kostenplaatsen en kostendragers.” Anders
gezegd: bij Financial Intelligence liggen
de dimensies vooraf vast. Het komt er
enkel nog op aan de juiste data uit het
boekhoudpakket of ERP-systeem op te
halen. Kristof Vanherle: “LucaNet weet
hoe het die cijfers moet benaderen en
met welke zaken ze rekening moet houden bij de consolidatie of rapportering
ervan. Die standaardisering zorgt niet
alleen voor tijdwinst, maar ook voor
minder risico’s op het vlak van de kosten
en de kwaliteit van de oefening.”
TOOL VOOR FINANCE
De doelgroepen voor Business Intelligence en Financial Intelligence zijn

verschillend. Zoals de naam al laat vermoeden richt Business Intelligence zich
in de eerste plaats op de behoeften van
de business, terwijl Financial Intelligence
ondersteuning biedt aan finance. “Het
gaat erom dat iedereen op de juiste manier zijn doelstellingen op het vlak van
rapportering en inzicht kan invullen”,
zegt Patrick Van Gaelen. “In de praktijk
zien we soms hoe medewerkers van
finance data uit een tool voor Business
Intelligence halen, om er aansluitend
mee in Excel aan de slag te gaan. Dat
werkt dan wellicht toch een stuk beter
met LucaNet.”
Patrick Van Gaelen en Kristof Vanherle
spreken daarbij vanuit hun ervaring in
finance. “We kennen finance door en
door, dat is onze achtergrond”, zegt
Kristof Vanherle. “We zijn geen ICT’ers.
We begrijpen de behoeften van finance,
spreken dezelfde taal. Dat blijkt een
belangrijk voordeel wanneer we tijdens
onze contacten met CFO’s en medewerkers van finance toelichting geven
over de mogelijkheden en voordelen van
LucaNet.” Finance is in wezen een generieke functie, waardoor LucaNet bij alle
types bedrijven en in heel uiteenlopende
sectoren inzetbaar is. Kristof Vanherle:
“Het gaat erom zo snel mogelijk over de
juiste cijfers te beschikken. Die behoefte is overal in de bedrijfswereld gelijk.”
Aan inputzijde werkt LucaNet vlot samen met ruim driehonderd systemen:
boekhoudpakketen, ERP-systemen en
andere databronnen. Ook aan de outputzijde is er een ruime keuze. Kristof
Vanherle: “LucaNet presenteert de net-

to resultaten – dus zonder de formules –
in uiteenlopende formaten, zoals Excel,
Word of pdf.” Het aanmaken van de rapporten gebeurt via een relationele database. Gebruikers kunnen in LucaNet kubussen aanmaken, maar die staan altijd
onder controle van de finance afdeling.
Dat verhindert dat er verschillende versies van de feiten circuleren. Daarnaast
biedt LucaNet ook keuze uit een hele
rist gepredefinieerde rapporten. “Het
grote voordeel is dat de gebruikers de
tool zo zelf heel grondig leren kennen”,
zegt Patrick Van Gaelen. “De implementatie fungeert op die manier ook
voor een stuk als opleiding. Meer nog,
de implementatie is erop gericht een
zekere zelfredzaamheid te creëren bij
de gebruiker.” Een bedrijf dat LucaNet
in huis heeft, hoeft dan niet voor iedere
vraag of voor ieder rapport een externe
consultant aan te spreken.
INFORMATIE HALEN UIT BIG DATA
We leven in het tijdperk van de big data.
Dat houdt zowel een opportuniteit als
een gevaar in. De vraag naar almaar
meer gedetailleerde rapporten neemt
hand over hand toe. Maar het is lang
niet altijd eenvoudig om die vraag ook
correct te beantwoorden. De uitdaging
bestaat erin bruikbare informatie af te
leiden uit bijzonder grote volumes van
zowel gestructureerde als ongestructureerde data. “Er zijn vandaag binnen een
bedrijf bijzonder veel data beschikbaar”,
bevestigt Patrick Van Gaelen. “Als je erin
slaagt daar de juiste dimensies uit te selecteren, kun je er als onderneming bijzonder waardevolle informatie uithalen.”
Maar – en dat is de uitdaging – het rapport moet relevant zijn voor het bedrijf.
Bij big data is het erg belangrijk om de
rapportering duidelijk aan te sturen.
Zonder focus is het niet mogelijk om
heel gerichte, gedetailleerde informatie te bekomen. Meer nog, zonder die
focus bestaat het risico dat een rapport

uitdraait op een self-fulfilling prophecy.
Kristof Vanherle: “Het rapport toont dan
vooral aan wat de maker van het rapport
in eerste instantie wilde aantonen. Bij finance speelt dat risico wellicht iets minder mee, maar bij marketing en verkoop
vormt het wel degelijk een gevaar.”
Consolidatie biedt opportuniteit
Bovenal moet een onderneming vooruit
durven blikken, en onder meer een duidelijk zicht houden op budget en budget
drivers. In die context onderstreept
LucaNet graag het belang van consolidatie. Patrick Van Gaelen: “Sommige
bedrijven beschouwen consolidatie in
de eerste plaats als een verplichte oefening. Ze voeren die daarom ook maar
één keer per jaar uit, omdat de wet dat
nu eenmaal voorschrijft.” Die bedrijven
gaan echter voorbij aan het feit dat consolidatie een opportuniteit inhoudt. Geconsolideerde informatie biedt immers
extra stuurinformatie.
“Door de eenvoud en het gebruiksgemak van LucaNet zien we dat een
bedrijf snel de toegevoegde waarde
van consolidatie leert inzien”, zegt
Patrick Van Gaelen. “Van een jaarlijkse
consolidatie stapt het dan over op een
kwartaalconsolidatie, en daarna zelfs
op een maandelijkse consolidatie.” LucaNet ondersteunt die oefening, niet
alleen met een snelle berekening van de
geconsolideerde cijfers, maar door de
resultaten ook becommentarieerd en
geregistreerd aan te leveren. “LucaNet
zorgt voor elke tussenkomst voor een
audit trail”, legt Kristof Vanherle uit.
“Zo is de tool ook SOX-compliant. En
uiteraard volgt LucaNet elke gewenste
waarderingsmethode, zoals IFRS.”

www.lucanet.com
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