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Wilt u per kostenplaats zien wat er gebeurt met de kosten? Met 
de module Controllers Desk stelt u eenvoudig in hoe u de infor-
matie van een bepaald overzicht wilt groeperen. U kunt het bij-
voorbeeld opsplitsen naar perioden of kwartalen, maar ook naar 
kostenplaatsen. Dat is pas fl exibiliteit!

Wilt u de detailinformatie van het huidige jaar inzien? Met de 
module Controllers Desk zoomt u direct vanuit het verslag door 
naar de onderliggende grootboekkaart en zelfs naar de daar on-
der liggende journaalpost. Met de module Multi-YearFinancials 
zoomt u vanuit het verslag direct door naar de onderliggende 
grootboekkaart van dit jaar en van vorig jaar. Zo ziet u precies 
waar de verschillen tussen de jaren vandaan komen. Direct wij-
zigingen doorvoeren in het dagboek? Controleren en corrigeren 
gaat zo in één moeite door.

Meerdere groeperingen voor het juiste inzicht
U bepaalt zelf hoe u naar de cijfers wilt kijken. Zo vergelijkt u 
bijvoorbeeld niet alleen de cijfers van het huidige met het vorige 
jaar (of het budget van het huidige jaar), maar u kunt de cijfers 
ook groeperen naar twee verschillende invalshoeken. Zo presen-
teert u bijvoorbeeld in plaats van jaarcijfers ook eenvoudig kwar-
taalcijfers of cijfers per kostenplaats. Of u combineert die twee 

Wilt u eenvoudig tussentijds kunnen rapporteren per afdeling? Wilt u op een handige 
manier uw complete administratie nakijken en zonodig direct in het dagboek 

corrigeren? Reken dan op de module Controllers Desk.
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Meerdere consolidatieschema’s
Gebruik verschillende consolidatieschema’s naast 
elkaar, zoals een intern en een offi cieel statutair 
consolidatieschema, een eigen schema voor 
budgettering en managementrapportage, of een 
ketting- en een kernconsolidatie.

Posten elimineren
Elimineer posten in de geconsolideerde admi-
nistratie in combinatie met de module Kosten-
verdeel II/Activity Based Costing. Leg eenmalig 
het eliminatieschema vast en de eliminatie wordt 
direct na de consolidatie uitgevoerd.

Alles automatisch
Profi teer van de automatische omrekening van 
valuta en de automatische afhandeling van deel-
namepercentages en verschillen.

Uw voordeel
Snelle consolidatie van de cijfers van uw  
verschillende (dochter)ondernemingen 
in binnen- en buitenland, waarbij 
ontbrekende grootboekrekeningen in de 
holdingadministratie automatisch worden 
aangemaakt.
Grote gebruiksvriendelijkheid doordat  
rekening-courantboekingen automatisch 
worden afgeletterd en eliminatieboekingen 
voor intercompanyboekingen vanzelf 
worden aangemaakt.
Perfect overzicht door de grafi sche weergave  
van consolidatieschema’s, inclusief update-
markering van dochteradministraties.
Flexibiliteit en inzicht doordat u meerdere  
consolidatieschema’s kunt opstellen.

Kosten
U investeert € 4.395,- voor Consolidatie
Internationaal.
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Een budget is een vooraf gemaakte prognose. Prognoses zijn er 
om bij te stellen. In  combinatie met de module Budgettering II 
wijzigt u direct uw huidige budget. Of u maakt een nieuw bud-
get aan, bijvoorbeeld op basis van de werkelijke cijfers tot de 
huidige maand of van het vorige jaar. Misschien verhoogt u dat 
nog met een opslagpercentage. Budgetteren was nog nooit zo 
eenvoudig.

Flexibiliteit in budget
Iedere organisatie hanteert zijn eigen methodiek om budgetten 
op te stellen. U baseert uw budget van het nieuwe jaar bijvoor-
beeld op de werkelijke cijfers van vorig jaar, en calculeert daarbij 
nog een groei percentage in. Of u pakt de prognose van het 
lopende boekjaar. Allemaal van uit het verslag op uw scherm. 
Hierdoor worden uw budgetten echt betrouwbaar.

Budge� en aanpassen
U kunt uw budget op elk moment vanuit het verslag aanpassen. 
U bepaalt zelf of  u het totale budget voor een grootboek reke-
ning wilt aanpassen, of voor een periode of kostenplaats. U ziet 
direct  het resultaat in het verslag op uw scherm. Zo is het bijwer-
ken en afstemmen van een budget een koud kunstje.

Wilt u eenvoudig uw budge� en kunnen aanmaken en aanpassen? 
Wilt  u eenvoudig prognoses maken? Vertrouw dan op de combinatie van 
de modules Controllers Desk en Budge� ering II. Eén plus één wordt drie.
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gegevens eenvoudig tot een kwartaaloverzicht 
per kostenplaats. Zo krijgt iedere afdelingsver-
antwoordelijke eenvoudig de rapportage van zijn 
eigen afdeling.

Doorzoomen naar detailinformatie  
Inzicht in bijvoorbeeld uw balans of winst  en ver-
liesrekening is prima als de zaken gaan zoals ver-
wacht. Maar bij afwijkingen wilt u direct in de-
tail terugzien waar die vandaan komen. U klapt 
eenvoudig de onderliggende grootboekrekenin-
gen  van een rubriek open. Biedt dit nog niet 
voldoende informatie, dan kunt u direct vanuit 
de rekeningen doorzoomen naar de grootboek-
kaart, en van daaruit zelfs naar de onderliggende 
journaalpost. Zo hebt u alle detailinformatie be-
schikbaar, maar alleen als u die echt nodig hebt.

Direct vanaf de grootboekkaart 
corrigeren
Fouten maken is menselijk. Maar als u ze tegen-
komt wilt u ze wel zo snel mogelijk wijzigen. Met 
de Controllers Desk zoomt u eenvoudig vanuit 
de grootboekkaart door naar de bijbehorende 
dagboekbladzijde, waar u de wijziging meteen 
kunt doorvoeren. 

Zelf nieuwe invalshoeken toevoegen 
Met de module BusinessDimensions voegt u zelf 
nieuwe invalshoeken toe, zodat u ook daarop 
kunt budgetteren, controleren, corrigeren en 
rapporteren. Voor een groot wagenpark voegt u 
bijvoorbeeld het kenteken toe, zodat u de auto-
kosten ook daarop kunt budgetteren en volgen. 
Zo houdt u de kosten voor uw wagen park in de 
hand.

Uw voordeel
Op elk moment actuele tussentijdse interne  
rapportages maken met één druk op de 
knop.
Optimale fl exibiliteit in het beoordelen  
en ‘uitzoeken’ van de administratie, 
doordat u overal kunt doorzoomen naar 
detailinformatie, en altijd notities kunt 
vastleggen.
Meer inzicht doordat u zelf de subtotalen  
kunt instellen, en de splitsing naar 
kwartalen, maanden, kostensoorten (in 
combinatie met de module Uitgebreide 
kostenanalyse), en kostenplaatsen.
Eenvoudig een kostenoverzicht per  
kostenplaats (bijvoorbeeld afdelingen) 
produceren, zodat uw afdelingsmanagers 
zelf de kosten in de hand kunnen houden.

Uitbreidingsmodules
U kunt Controllers Desk uitbreiden met 
Multi-Year Financials en Budge� ering II.

Kosten
U investeert € 895,- voor Controllers Desk.
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