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Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Factview
voor uw organisatie? Op verzoek verzorgen wij geheel
vrijblijvend een presentatie.
Wij zijn bereikbaar op nummer 085 04 79 500
of stuur een e-mail naar info@factview.nl.

Helder inzicht, betere beslissingen,
hoger rendement en meer rust
Toekomstgerichte scenario’s
Diepgaande analyses
Krachtige rapportages
Informatie op alle managementniveaus

Factview is een product van Planning Company.
Een technologiebedrijf gespecialiseerd in financiële informatievoorziening en kennisdeling voor financials, CFO’s, directie en
management. We staan klanten bij op strategisch, inhoudelijk en
praktisch niveau. Wij zien onszelf en de klant als samenwerkende
partners en verheugen ons op nieuwe ontmoetingen.
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Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem
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Factview is een essentiële aanvulling voor
uw financiële administratie, rapportage en
planning & control proces
Factview biedt duidelijk en snel financieel inzicht voor alle
managementniveaus. Met betere beslissingen en meer rendement voor
de organisatie als gevolg. Voor u als financial of CFO geeft dit meer rust
en minder overbelasting voor uw afdeling. Zo heeft u meer tijd voor het
verbeteren van uw administratieve processen, het optimaliseren van uw
financial control en planning & control processen. Daarnaast wordt strategic
control een vast onderdeel van uw informatievoorziening.

De kracht van Factview:


Eenvoud, snelheid en tijdwinst

Geen enkel systeem is zo toegankelijk, helder en prettig te bedienen.
Met een druk op knop zet u de juiste cijfers op een rij, werkt u met
draaitabellen en krijgt u grafische weergaven. Dit verduidelijkt het inzicht en
maakt het makkelijk om te rapporteren waardoor u plezieriger en sneller uw
werk kunt doen.

Factview werkt met alle administratiesystemen
	Factview sluit moeiteloos aan op Excel, en lost
tegelijkertijd veel problemen van het werken
met Excelmodellen op
	Biedt financiële informatie voor alle
managementniveaus
	Factview consolideert de resultaten van uw
dochterondernemingen snel naar concernniveau

Factview genereert:
	Managementinformatie op basis van uw
actuele financiële administratie(s)
Balanscijfers, indexen, kostenplaatsen, consolidaties, budgetten of
forecasting: Factview levert u precies de informatie die u op dat moment
nodig hebt. Het systeem is ongekend snel en eenvoudig.

 	Inzicht in uw winstgevendheid en financieringsbehoefte op korte en lange termijn
Bedreigingen voor uw organisatie worden zichtbaar. Met Factview
kunt u oplossingen die bijdragen aan een financieel herstel of een
organisatieverandering, beoordelen en inschatten.

 	Kennis en deskundigheidsbevordering voor
het management en uw afdeling
Het systeem geeft u met harde cijfers en gerichte informatie helder
inzicht in het financiële verloop en de resultaten van de bedrijfsprocessen.
U standaardiseert uw rapportages en rapportageproces. Gelijktijdig
vergemakkelijkt u uw financiële analyse- en controle processen.



Optimalisatie van uw financiële administraties

U kunt vanaf elk niveau controleren of de boekingen op de juiste manier zijn
verwerkt en met uw medewerkers de nauwkeurigheid verbeteren.

Snelle, custom made toekomstprognoses
Factview rekent razendsnel prognoses door en brengt alle parameters in
beeld die u belangrijk vindt. U draait zelf aan de knoppen. Factview toont
u exact de financiële consequenties van uw keuzes zodat u het meest
gunstige scenario in beeld krijgt.

