Financiële Informatiearchitectuur
Een gestroomlijnde informatiehuishouding is
de basis voor een adequate besturing

Herkent u dit?

Steeds meer bedrijven zien het uitrollen van omzetverhogende initiatieven
en het meten van financiële & operationele prestaties als hun nieuwe
speerpunten. Zo willen ze anticiperen op de onzekere economische tijden
én tegelijkertijd omzetgroei boeken.
Daarbij is het cruciaal om te kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de
prestatiecijfers en de adequate verdichting naar stuurinformatie. De basis
voor dat vertrouwen ligt een informatiehuishouding die financiële
processen (Order2Cash, Purchase2Pay, Record2Report) en het Control
perspectief op financiële en operationele bedrijfsprocessen met elkaar
verbindt op een eenduidige en gestandaardiseerde manier. FinTouch kan u
ondersteunen bij het realiseren van een dergelijke informatiehuishouding

Hoe kunnen wij u helpen
bij het organiseren van informatiehuishouding?
Vaak beginnen onze opdrachten bij het
stroomlijnen van rapportageprocessen,
maar volgt al snel de optimalisatie van
operationele processen en systemen,
waarbij borging van benodigde controles
op volledigheid, juistheid en tijdigheid
en het gebruik van uniforme informatiebegrippen en datadefinities centraal
staat bij de (her)inrichting. Al onze
activiteiten zijn gericht op het realiseren
van betrouwbare en adequate
verantwoording- en stuurinformatie.

Thema’s die aanleiding zijn om FinTouch
in te schakelen zijn onder meer:
• Implementatie van (nieuwe) wet- &
regelgeving, zoals IFRS, SEPA, Solvency
II
• (Her)ontwerp & integratie van
management rapportages
• Selectie & implementatie van financiële
administratie- & informatiesystemen
• Architectuur studies: organisatie,
proces & informatie; financieel en
bestuurlijk

FinTouch, T +31 (0) 8400 32111, E info@fintouch.nl, www.fintouch.nl

•• Management
ontvangt
Rapportages geven
niet het
iedere
maand
teveel
gevraagde
inzicht
• rapportages
Financiële verantwoordings• Rapportages
zijn
lijvig en
rapportage en
stuurraken
de kern
niet niet op
informatie
sluiten
• Veel
financiële
elkaar
aan
ipv
• verantwoordingsDataverzameling vraagt
stuurinformatie
veel, zo niet alle tijd van de
• Geen
inzicht
in aanpak en
control
functie
van strategische
• status
De kwaliteit
van de
doelstellingrealisatie
rapportage processen en
• Management
vraagtdeveel
systemen is onder
maat
rapportages
bij weg
• ad-hoc
Veel cijfers
vinden hun
Finance
op
naar management
via op
• Er
is veelstaande
discussie over
zichzelf
juistheid
van cijfers
spreadsheets
en i.p.v. over
inhoud
dataexports
•• Managementoverleg
Informatiebegrippen leidt
en
niet
tot efficiënte
datadefinities
zijnèn
niet
effectieve
besluitvorming
gestandaardiseerd

Adequate
stuurinformatie vanuit
uw operationele
processen is een lastige
opgave!

Ervaringen
Bedrijfsprofiel

Ervaring (selectie)

FinTouch is een no-nonsense organisatie adviesbureau dat zich richt op
het verbeteren van uw bedrijfsvoering en met name financiële
processen. Wij zorgen voor werkende oplossingen: verbetervoorstellen
worden samen met u geïmplementeerd en geborgd. Focus op de mens is
daarbij de essentiële schakel.
FinTouch geeft u hoog kwalitatieve adviezen, die praktisch zijn voor uw
specifieke situatie. Dat mág u verwachten omdat wij beschikken over de
unieke combinatie van inhoudelijke kennis, hands-on ervaring en zeer
ruime consulting ervaring door onze wortels van bij een van de
zogenaamde Big Four-companies.
Onze Financiële informatiehuishouding expertise ligt op de effectieve
afstemming van de stuur- en verantwoordingsinformatie met de
organisatie inrichting, de (operationele & financiële) processen en het
onderliggende systeemlandschap. Daarbij ondersteunen wij u zowel op
inhoud als bij het veranderproces met blijvend resultaat!

Publicaties (selectie)
• Whitepaper “Effectiviteit Business Control”, FinTouch (2015)
• Whitepaper “Corporate Performance Management, barrières voor
implementaties”, coauteur, Atos Consulting (2008)
• “Duale rapportering: Niets nieuws onder de zon, Invoeren eenduidige
definities kost jaren”, coauteur, in ‘Tijdschrift Controlling’ (2005)
• “IFRS handboek: Dual Reporting / multi GAAP reporting”, coauteur,
Kluwer (2004)

• ANWB: optimaliseren van operationele processen (inkoop, klantcontact,
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ledenadministratie & hulpverlening) bij het genereren en gebruik van
financiële gegevens; het realiseren van aansluiting tussen business en Finance
qua organisatie, processen en systemen met als vertrekpunt uniform gebruik
van begrippen, definities en data
RET: analyseren en optimaliseren van het maandafsluitingsproces (‘Fast
Close’) en voorliggende administratieve processen, waaronder de vastlegging
van verplichtingen, goedkeuring facturen en kostenregistratie
Spil Games: inrichten van de aansluiting van HR en Finance, waarbij
processen zijn geïntegreerd en de gegevensuitwisseling is gestandaardiseerd
aan de hand van geüniformeerde begrippen en definities
Generali: projectmanagement voor procesinrichting en ontwerp van
rapportagestraat voor de oplevering van Solvency II rapportages voor DNB
(zogenaamde pre-implementatie QRT’s)
Imtech: analyse van knel- en verbeterpunten in het maandafsluitingsproces
en invulling van verbeterinitiatieven op organisatie, processen & systemen

Lezingen
• Docentschap Atos Consulting (internationaal; 2006-2008)
• Gastdocentschap Universiteit van Tilburg (2006)
• Gastspreker Hyperion Global User Conference(2004)
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