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Het gemak van een consolidatietool





• Waarom niet gewoon Excel gebruiken? 

• Demonstratie van Exact Consolidatie

• Quotes van klanten

• Samenvatting

Agenda



Waarom niet gewoon Excel gebruiken? 

Flexibel

Makkelijk in gebruik

Eenvoudig te leren



Praktijkvoorbeeld 1: Snelgroeiende organisatie

Ik wil actuals, actuals ytd, 
actuals ly en budget vergelijken 
en zelf daarmee spelen

Ik wil sneller inzicht in de KPI’s; 
moet dat zo lang duren.

Ik wil geen verrassingen 
achteraf

Ik wil schaalbare internationale 
groei  

Finance & 
Administration 

Anneke

CFO
Onno

• Hoe zet ik een stevig fundament neer voor de groei?

• Hoe kan ik de organisatie snel en betrouwbaar data 
geven om te kunnen sturen en te groeien?

• Hoe kan ik mijn toegevoegde waarde vergroten met 
een meer adviserende rol?

• Hoe blijf ik in control wanneer er administraties bij 
komen of wijzigen?

• MS Excel sheets aanpassen kost veel 
tijd

• Wijzigingen niet goed zichtbaar, ook 
niet voor andere stakeholders

• Kans op fouten bij reorganisaties en/of 
overnames



Demonstratie



Exact Consolidatie zorgt voor:

Succesvolle 
ondernemingsstrategie 
implementeren

Compliance risico’ s 
geminimaliseerd

Efficiëntie en productiviteit 
optimaliseren

Met hetzelfde aantal mensen 
meer doen

Finance & 
Administration 

Anneke

CFO
Onno • Schaalbaar platform voor toekomstige groei

• Met zekerheid consistente gegevens

• Tijdswinst door uniformiteit

• Volledige integriteit van gegevens bereiken

• Eenvoudig aanpassen en uitbreiden van 
rapportagestructuren

• Zelf spelen met overzichten en met excel
add in rapporten genereren

• Automatische controle op nieuwe
stamdata

• Snel betrouwbare informatie beschikbaar



Praktijkvoorbeeld 2: Veel vestigingen in EMEA en USA

Hoe ver is iedereen met de 
maandafsluiting, welke 
administraties zijn al klaar?

Kan ik de eliminatieposten gaan 
uitzoeken?

Had ik mijn laatste versie al 
doorgemaild?

Welke correcties zijn al 
doorgevoerd?

Finance director 
Marc

Finance controller
Peter

• Hoe ver is Peter met zijn MS 
Excel sheet?

• Hoe deel en beveilig ik mijn 
gegevens?

• Hoe weet ik zeker dat mijn 
data volledig en betrouwbaar 
is?

• Tientallen MS Excel Sheets
• Mappenstructuur op de 

netwerkschijf
• Informatie delen via e-mail



Demonstratie



Exact Consolidatie zorgt voor:

Weten waar ik aan toe 
ben

Analyseren in plaats van 
controleren

Tijdswinst zorgt ervoor 
dat ik kort op de bal kan 
spelen

Finance director 
Robert

Finance controller
Peter

• Eenduidige registratie van Finance processen

• Eenvoudig informatie delen met management

• Rust door doordat geïntegreerde checks in 
systeem zitten

• Inzicht in de status van de 
maandeinde processen

• Snel en eenvoudig consolideren door 
automatisering

• Geïntegreerde checks & balances 
voor accurate en betrouwbare
informatie



Quotes



“Weinig tijd kwijt met verzamelen gegeven waardoor we meer tijd hebben om te analyseren.”

“Rechtlijnigheid van verwerking cijfers waardoor verschillen snel boven komen”

“Hands-on training, we zijn nu zelf in control en niet afhankelijk van consultants voor aanpassingen en verwerkingen”

“Duidelijkheid in soms complexe processen van Consolideren en Budget en Forecasting met behulp van LucaNet”

“Stabiele en robuuste software die niet snel omvalt”

“Een verademing qua IT beheer en onderhoud van de software”

Quotes:



Samenvatting



• Een duurzame consolidatie en
planning volgens de regels, nationaal
en international

• Snel en betrouwbaar cijfers opleveren
per maand, kwartaal en jaar

• Optimaliseer uw processen door het 
systeem voor u te laten werken
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