
Treed veranderingen vol

vertrouwen tegemoet met Infor

FMS SunSystems Enterprise. U

kunt zich aanpassen aan

veranderingen zonder te

veranderen, op elk gewenst

moment beschikken over de

informatie die u nodig hebt en

op elke markt groeien. INFOR FMS SUNSYSTEMS
ENTERPRISE
TREED VERANDERINGEN VOL VERTROUWEN TEGEMOET.
Met een traditioneel systeem voor financieel beheer (FMS) bent u gebonden aan regels,

structuren en bedrijfsmodellen die niet mee kunnen groeien met de veranderende behoeften.

Maar u moet uw systemen tegelijk opnieuw kunnen definiëren en kunnen reageren op

veranderende eisen en nieuwe strategieën. Terwijl u de veranderingen misschien wel bij kunt

houden, kan uw traditionele FMS dat niet; u blijft in een constante strijd verwikkeld om er alleen al

voor te zorgen dat uw systeem voldoet aan de actuele behoeften. Het is hoog tijd voor een

financiële oplossing die werkt zoals u dat wilt. U kunt veranderingen vol vertrouwen tegemoet

treden en groei gemakkelijk hanteren met Infor™ FMS SunSystems Enterprise.

VERANDERINGEN VERWERKEN ZONDER TE VERANDEREN.
Uw financiële systeem moet zich aanpassen aan uw bedrijf, niet andersom. Maar traditionele

systemen zijn doorgaans gebaseerd op complexe, gesegmenteerde boekhoudcodes die lastig te

onderhouden en te veranderen zijn. Weerspiegel de bedrijfsstructuur van uw organisatie op een

manier die eenvoudig te configureren en uit te breiden is met SunSystems Enterprise, een

systeem met een innovatief ontwerp dat is ontwikkeld met verandering als vast gegeven. 



GEBUNDELD GROOTBOEK VAN INFOR FMS SUNSYSTEMS

Gebundelde grootboeken bieden een geïntegreerde reeks transacties waarin 
grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie worden gecombineerd, voor 

onmiddellijke en consistente toegang tot accurate gegevens.
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Infor FMS SunSystems Enterprise:

>  Gebaseerd op meer dan 20 jaar financiële ervaring

>  Registreert gedetailleerde gegevens met slimme transacties

>  Maakt alle grootboekgegevens beschikbaar voor rapportage 

    in één gegevensset

>  Verkleint de IT-belasting met krachtige, gebruiksvriendelijke,

    geïntegreerde rapportagemiddelen

>  Biedt snel ROI en lage TCO op de langere termijn
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Niet alleen hebt u de mogelijkheid om analyse en rapportage

op elkaar af te stemmen, maar u ziet en rapporteert ook

onmiddellijk elke wijziging die u aanbrengt – met slimme

transacties die de uitgebreide gegevens registreren die u

nodig hebt om te veranderen zonder te veranderen.

Omdat u nooit meer gevangen zit in een statische structuur,

kunt u:

•  Snel nieuwe productlijnen, organisatorische

veranderingen en overnames verwerken.

•  Ervoor zorgen dat beoordelingen en key performance

indicators (KPI's) overeenstemmen met de actuele status

van uw bedrijf.

•  Uw investeringen beschermen voor de toekomst en de

afhankelijkheid van IT op bedrijfsniveau beperken.

SNEL BESCHIKKEN OVER INFORMATIE.
Het lijkt wel of u veel te vaak niet kunt beschikken over de

gegevens die u nodig hebt, op het moment dat u ze nodig

hebt. Dat kan komen omdat u de juiste informatie niet hebt

vastgelegd of omdat u die informatie niet gemakkelijk kunt

ophalen. Met het gebundelde grootboek van SunSystems

hebt u de touwtjes weer in handen en kunt u snel en

eenvoudig gebruik maken van slimme transacties die

gedetailleerde informatie binnen een context opleveren, en

dus niet alleen data.

Informatie integreren.

Stel u voor dat u alle registergegevens op één plaats bij elkaar

hebt, of het nu grootboekgegevens zijn, verkoop- en

inkoopgegevens, of zelfs gegevens van een door een

gebruiker gedefinieerd register, zonder dat u moet wachten

op batch-updates of een afstemmingsproces. Met een

gebundeld grootboek kunt u de boeken eerder afsluiten, met

minder kosten en betere efficiëntie als resultaat. 

Bedrijfsprestaties verbeteren.

Stroomlijn de cycli voor rapportage en planning met één

geïntegreerde omgeving. Maak het bovendien voor

gebruikers en belanghebbenden gemakkelijk om te zien hoe

uw bedrijf presteert door middel van onmiddellijke rapportage

en analyse. Beslissingsnemers hebben rechtstreeks toegang

tot de geïntegreerde financiële en operationele informatie die

ze nodig hebben om uw bedrijf beter te besturen.

Nauwkeurigheid van de informatie verbeteren.

Registreer alle noodzakelijke gegevens in het bronsysteem

en u hebt vanaf het allereerste begin een duidelijk, compleet

beeld van uw bedrijf. Eindelijk kunt u spreadsheets gebruiken

waarvoor ze bedoeld zijn: om de gegevens in uw systeem te

analyseren, niet als alternatieve plaats om ze op te slaan. En

omdat alle financiële informatie rechtstreeks uit de bron

komt, kunt u erop rekenen dat de gegevens accuraat en

actueel zijn.
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GROEI OP ELKE MARKT.
Of groei nu nieuwe markten, overnames of producten

betekent, u moet zich snel en gemakkelijk kunnen

aanpassen en reageren op unieke vereisten. Financieel

beheer standaardiseren en boekhoudstructuren aanpassen,

snel en eenvoudig, en zonder al te hoge kosten.

Met Infor FMS SunSystems Enterprise krijgt u:

Ingebouwde internationale expertise.   Als groei betekent dat

u wereldwijd actief wordt, is het niet genoeg om te voldoen

aan basisvoorwaarden als meerdere talen en valuta's. Alle

hoofdzaken op wereldwijd gebied kunt u aanpakken met

SunSystems Enterprise, dankzij geavanceerde functies als

vierdimensionale procedures voor meerdere valuta's en

parallelle boekhouding.

Eén oplossing voor al uw behoeften.    Vereenvoudig het

systeembeheer, stroomlijn de processen en maak uw

bedrijfsvoering minder complex met één oplossing die het

centrale punt vormt voor alle verschillende locaties, landen,

bedrijfsonderdelen, bedrijven en kantoren, en die flexibel

genoeg is om aan de gevarieerde eisen te voldoen.

Een consistente en controleerbare omgeving.   Voldoe aan

de lokale wettelijke en controlenormen, de internationale

standaardnormen op het gebied van financiële administratie

(IFRS) en aan andere regels en voorschriften met

ingebouwde controlesporen, waarschuwingen en verfijnde

gegevensafstemming. U kunt gelijktijdig in meerdere landen

financiële verslagen afhandelen, zodat u de boeken eerder

kunt afsluiten.

NEEM BETERE FINANCIËLE BESLISSINGEN.
Wanneer u de impact van al uw financiële transacties kunt

zien, evenals de trends die wellicht in de nabije toekomst

invloed hebben op uw bedrijf, hebt u een grote strategisch

voorsprong die elk aspect van uw organisatie goed doet.

Neem betere beslissingen met:

Financieel beheer.   Onmiddellijke toegang tot alle financiële

en boekhoudgegevens, zodat u snel en effectief beslissingen

kunt nemen over alle aspecten van het financieel beheer,

waaronder nominale grootboeken, debiteuren- en

crediteurenadministratie, consolidatie, bedrijfstoewijzingen,

meerdere valuta's, dubbele munteenheden, vaste activa en

debiteurenbeheer. U kunt voldoen aan meerdere en

veranderende vereisten op het gebied van boekhouding en

financiële administratie, omdat onze oplossingen uiterst

flexibel zijn. U kunt er zeker van zijn dat u voldoet aan alle

lokale verplichtingen, meerdere GAAP-normen en zich

ontwikkelende standaardnormen op het gebied van

financiële administratie, zoals IFRS.

Prestatiebeheer.   Vereenvoudig uw budgettering, prognoses

en andere processen voor financiële planning met de

oplossingen van SunSystems voor budgettering en planning.

Maak van uw gegevens betekenisvolle informatie en verstrek

die informatie aan de juiste mensen, in de juiste indeling en

op het juiste moment, U kunt consolidatie, rapportage en

analyse van gegevens van andere organisaties en

verouderde toepassingen stroomlijnen, en inzicht krijgen in

elk aspect van uw bedrijf dat u belangrijk vindt. Bovendien

kunt u managers op elk niveau voorzien van financiële en

operationele KPI's, zodat ze sneller betere beslissingen

kunnen nemen.

Inkoopbeheer.   Zorg voor een steviger grip op uw

inkoopactiviteiten met de complete weboplossing voor

controle en beheer van uitgaven van SunSystems, die u voor

grote aantallen medewerkers kunt inzetten. Niet alleen

kunnen uw medewerkers hun eigen inkoopbehoeften

beheren, u kunt regels en workflows definiëren waarmee het

bedrijfsbeleid kan worden geautomatiseerd en gehandhaafd,

WERELDWIJDE ESSENTIËLE FUNCTIONALITEITEN VEEL WEINIG INFOR

Meerdere bedrijven – onafhankelijke plaatsen

Meerdere kalenders

Meerdere talen

Meerdere valuta’s in 4D

Meerdere belastingen

Parallelle overzichten van accounts

Parallelle boeken voor verschillende  
boekhoud procedures

Slimme transacties voor  
gelokaliseerde rapportage

Wereldwijde toegang

Dit overzicht bevat alle kernelementen die cruciaal zijn  
voor wereldwijd zaken doen.
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wat geldbesparend werkt en ten goede komt aan 

de efficiëntie.

Orderbeheer.   Neem de touwtjes in handen van uw verkoop-,

inkoop- en voorraadbeheer, en integreer uw activiteiten met

die van uw partners en klanten. U kunt orderprocessen vorm

geven en de volgorde van uw transacties bepalen op de

manier die u het beste vindt, de benodigde bijbehorende

documenten openen en op hetzelfde moment automatisch

uw grootboek bijwerken.

Automatisering van professionele services.   U kunt

projectboekhouding, resource management, facturering en

uren- en onkostenbeheer (webtoepassing) afhandelen. Dit

betekent dat u beter gebruik kunt maken van uw personeel,

de cashflow optimaliseert en uw inkomsten ziet groeien.

Documentbeheer.   Met een paar muisklikken kunt u

automatisch bedrijfsdocumenten - zoals facturen,

inkooporders en rekeningoverzichten - registreren,

autoriseren en archiveren. U bespaart tijd, geld en

opslagruimte en u voldoet aan de toenemende regelgeving.

En dat niet alleen, u steunt ook de groene initiatieven van 

uw bedrijf.

Integratieplatform.   U kunt Infor FMS SunSystems Enterprise

integreren met andere bedrijfs- en financiële systemen die u

al gebruikt, dankzij de open architectuur en ongekende

mogelijkheden tot onderlinge samenwerking van

SunSystems. Dit is met name waardevol als u een flexibele

financiële oplossing nodig hebt om u te helpen

onvoorspelbare bedrijfssituaties het hoofd te bieden.

NEEM DE LEIDING IN HANDEN.
Treed veranderingen vol vertrouwen tegemoet met Infor FMS

SunSystems Enterprise, dat is ontwikkeld om de best

practices van het financiële beheer van vandaag te

ondersteunen en te versterken, en de belangrijkste

uitdagingen aan te pakken. U kunt zich aanpassen aan

veranderingen zonder te veranderen, op elk gewenst moment

beschikken over de informatie die u nodig hebt en op elke

markt groeien.

Bovendien kunt u de juiste beslissingen nemen op het juiste

moment, telkens weer. U kunt SunSystems Enterprise snel

en gemakkelijk implementeren en u kunt rekenen op een

snel rendement en op de langere termijn lagere totale

eigendomskosten. Ook kunt u de oplossing in een

handomdraai opnieuw configureren om veranderingen in uw

financiële processen en bedrijfsvoering te ondersteunen.

Met Infor FMS SunSystems beschikt u over alles wat u nodig

hebt om:

•  Veranderingen snel te verwerken

•  Verwachte en onverwachte situaties het hoofd te bieden

•  Uw investeringen te beschermen

•  U te concentreren op het bedrijf zonder u zorgen te maken

over uw systemen

•  Ondersteuning wereldwijd te vereenvoudigen

En omdat uw systeem is voorbereid op groei kunt u:

•  Internationaal uitbreiden zonder nieuwe systemen te

moeten toevoegen

•  In een nieuw land snel actief zijn.

•   Financieel beheer standaardiseren voor alle landen

•  Voldoen aan de geldende regelgeving en voorschriften

voor financiële rapportage


