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Maandelijkse rapportage, prognosticering 
en budgettering

ReportingManager is gemaakt voor financials  
die rapporteren, prognoses opstellen en budgetten 
maken. ReportingManager is gemaakt door ervaren 
Finance professionals, een Excel MVP en een  
SharePoint expert. Het bevat alle functionaliteiten 
en flexibiliteit die een financial mag verwachten.  
In dit Factsheet wordt ingegaan op de functiona-
liteiten van data import tot en met rapportage aan 
het management van de holding.



Functionaliteit voor een entiteit

Wij hebben entiteit gedefinieerd als een zelf-
standige organisatie of een deelneming van 
een groep. Beide typen organisaties moeten 
op regelmatige tijdstippen verslag uitbren-
gen aan, of prognoses en budgetten opleve-
ren aan hun bestuur of aan de holding.
Om die reden hebben we de importfunctie 
ingebouwd om data volgens een vast Excel 
formaat te kunnen importeren uit bijvoor-
beeld, AFAS, Accountview, et cetera. 

De geïmporteerde data worden binnen 10 
seconden omgezet in een rapport dat alleen 
geanalyseerd hoeft te worden en te worden 
voorzien van een toelichting op de cijfers en 
een verwachting / visie van de directie en/of 
management.

Een import functie 

•	 de import functie voor het inlezen van de 
data op Excel formaat kan voorzien worden 
van de url om de data in te lezen

•	  een mapping tabel om data uit een boek-
houdmodule om te zetten naar de datastruc-
tuur van ReportingManager 

Structuur voor de rapportage 

•	 een	datastructuur	die	de	meest	gebruikte	
rapportage methode volgt en aansluit op het 
jaarverslag

•	 een	datastructuur	die	aansluit	bij	FastClose-
Manager 

•	 een	datastructuur	die		is	voorbereid	voor	
IFRS indien u op IFRS wijze wenst te rappor-
teren, een andere internationale accounting 
standard is ook mogelijk

ReportingManager is een Financial Suite® 
oplossing die is gemaakt om de Financial 
Manager in staat te stellen snel, goed en  
betrouwbaar te rapporteren aan zijn teamle-
den, bestuurders en externe belanghebben-
den. ReportingManager voorziet in financiële 
rapportage en analyses voor zelfstandige 
ondernemingen, maar heeft ook de mogelijk-
heid om geconsolideerde cijfers op te leve-
ren. 

ReportingManager consolidatie is geschikt 
om de rapportage van een holding met 
maximaal 20 deelnemingen te faciliteren. Na 
inlezen van de data uit boekhoudsystemen 
is de rapportage in 30 seconden gereed en 
kunnen de analyse en vooruitzichten als 
tekst worden toegevoegd.

ReportingManager is gemaakt in Excel en 
heeft een ingebouwde 4 lagen beveiliging. 
Opslag kan plaatsvinden in Office365, zodat 
daar ook de extra beveiligingsmogelijkheden 
van kunnen worden benut.

ReportingManager is voorbereid om aan te 
sluiten	op	FastCloseManager,	het	procespro-
gramma om balansdossiers en voortgang te 
bewaken gedurende het rapportageproces. 
De functionaliteiten zijn samengesteld door 
professionals die zich jaren op groeps- en 
deelnemingen niveau hebben bezig gehou-
den met interne en externe verslaglegging. 
ReportingManager bevat daardoor een zeer 
uitgebreide functionaliteit die voor iedereen 
eenvoudig toegankelijk is gemaakt. 



Analyse en voorbereidingsopties

•	 de mogelijkheid om een meerjarenplan 
te maken, waarvan het eerste jaar het 
budgetjaar is

•	  het budget te verdelen over 12  
periodes

•	  de mogelijkheid om iedere maand een 
prognose te maken

•	  de mogelijkheid om targets op te ne-
men en te tonen

•	  de mogelijkheid om een 12 maands 
revolving cashflow prognose te maken

•	  een dashboard met de belangrijkste 
grafische weergaven van o.a. Verko-
pen en orders, EBIT EBITDA.

•	 de audit-trail te volgen

Rapportage in PDF formaat

De rapportage die direct na 
het inlezen beschikbaar is 
gekomen, bevat de volgende 
standaard informatie. De rap-
portage is standaard beschik-
baar in PDF formaat. En bevat

•	 de	mogelijkheid	om	commen-
taar van het management toe 
te voegen

•	 actuele	cijfers	t.o.v.	budget	
 en prognose
•	 een	standaard	pdf	met	o.a.:

o analyses, 
o dashboard, 
o commentaar en vergelijkin-

gen per periode,
o resultatenrekening, 
o verkopen en orders, 
o balans, 
o vaste activa verloopstaten, 
o werkkapitaal

Een export functie

•	 de optie om bestanden te  
exporteren ten behoeve  
van consolidatie

 
De export functie is zodanig 
gemaakt dat er geen bestand 
opgestuurd kan worden als er 
verschillen zijn in de data.



Consolidatie functionaliteit

Als een onderneming dochterondernemingen 
heeft en die wenst te consolideren dan zijn de 
volgende consolidaties mogelijk. 

•	  actuele gegevens met eliminaties
•	  budget totaal consolidatie meerjarenplan
•	  budget consolidaties per maand
•	  prognose consolidatie
•	  cash flow prognose

Deze consolidaties modules zijn optioneel.
Alle consolidatie bestanden hebben de moge-
lijkheid om hun data te exporteren ten behoeve 
van de groepsrapportage. De consolidatie kan 
meerdere vreemde valuta afhandelen.

De groepsrapportage is de verslaglegging en 
rapportage aan management van de holding.

In de geconsolideerde rapportage van de hol-
ding kunnen alle in de consolidaties verwerkte 
gegevens worden ingelezen, zodat de directie 
ten behoeve van stakeholders, banken en ac-
countants commentaar en verwachtingen voor 
de komende periodes kan toevoegen aan het 
PDF verslag.

Taal

De standaard oplossing is in het Engels. Indien 
gewenst kan een Nederlandstalige versie gele-
verd worden.

Platform

Reporting manager is gemaakt in Excel en kan 
worden opgeslagen en gemanaged in Office365. 
Ook locale opslag in een mappenstructuur op 
een server wordt ondersteund.

Beveiliging en Governance

De beveiliging in het Excel sheet is zodanig ge-
maakt dat toegang wordt gegeven op basis van 
de rol die men heeft. De volgende niveaus zijn 
vooraf	gedefinieerd:

•	 viewer, beperkte toegang om informatie te 
lezen

•	  controller, kan gegevens inlezen en bewer-
ken

•	  business leader, kan data bekijken en com-
mentaar geven

•	  administrator, kan aan[passingen maken in 
de sheets, regels toevoegen, en rapporten 
toevoegen.

Office365

Office365 kan worden gebruikt zodat verder-
gaande beveiligingen en kan versiebeheer be-
nutten in SharePoint online. Uiteraard is opslag 
op uw fileserver ook mogelijk. Office 365 biedt 
de perfecte audittrail voor de verslaglegging.
 
 



Financial Suite bestaat uit de vol-
gende business apps die los van 
elkaar of gezamenlijk op het office 
365 platform werken.

Fast Close Manager
Beheert met een uitgekiende metadata structuur 
alle documenten in het electronische balansdos-
sier	en	beheert	het	proces.	Fast	Close	is	daarmee	
onder handbereik van iedere organisatie.

Reporting Manager
Op Excel en Sharepoint gebaseerd rapportage- 
en consolidatiesysteem. Stelt organisaties in 
staat om in 30 seconden de data uit het boek-
houdsysteem in te lezen en data om te zetten 
in informatie met dashboard en pdf. Bevat 
rapportage, prognose, budget en 12 maanden 
rolende cashflow forecast.

Contract Manager
Is	een	aanvulling	op	Fast	Close	en	Reporting	
Managers en kan ook gezien worden als perma-
nent dossier van de accountant. Meldt ruim voor 
de afloop van een contract dat de gebruiker tot 

aktie moet overgaan.De metadatastructuur maakt 
vinden van info eenvoudig.

QA Manager
Voldoet aan de nieuwe eisen voor iso certificering. 
Documentenbeheer is gescheiden voor onder-
houd en gepubliceerde documenten. Leveran-
ciersbeoordeling optie is inbegrepen.

Company	Manager
Biedt door overzichtelijke metadata direct inzicht 
in intercompanyverhoudingen, berstuurders en 
stakeholders. Slaat documenten van de company 
secretary en andere documenten van de board 
overzichtelijk op. Doorsneden met onderneming, 
bestuurder, jaar, land enzovoort zijn direct voor-
handen.

Project Manager
Biedt overzicht per projectmet inzicht in docu-
menten per fase en andere invalshoeken. Biedt 
inzicht in projectvoortgang met gantt chart, issue, 
risks, team mmembers enzovoort.

Alle business apps zijn in het Engels en  
Nederlands beschikbaar.
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