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Balans als framework
De keuze voor de SharePoint-toepassing Financial Suite werd in de eerste plaats ingegeven door de flexibiliteit
van het platform; documenten in willekeurig bestandsformaat kunnen in het systeem worden geplaatst. De
doorslag gaf het feit dat dit product standaardisatie van het financiële rapportage en controleproces op een
natuurlijke manier faciliteert. Dossiers worden aangemaakt op basis van de rapporterende eenheden en
rapportageperiodes, waarbij ieder document standaard wordt gekoppeld aan een specifieke balanspost, een P&L
item, of een IFRS requirement. De metadatastructuur is volledig gebaseerd op de gestandaardiseerde
internationale accounting standards, waardoor financiële medewerkers en managers intuïtief de actuele
documenten op de juiste plek aantreffen.
Dag Excel-lijstjes
Het geautomatiseerde versiebeheer gaat mede door het koppelen van autorisaties eveneens bijna vanzelf,
waardoor Fernandes de kwaliteitsborging realiseert die het bedrijf graag wil hebben. Maar het voornaamste extra
winstpunt is volgens het bedrijf gelegen in de mogelijkheid om taken te koppelen aan specifieke functionarissen,
waardoor hele worklflows in het rapportage en controleproces eenvoudig kunnen worden gestroomlijnd en men
af is van Excel als 'takenmanager'. Bovendien voorziet het product in de mogelijkheid om informatie via
beveiligde Internetverbindingen beschikbaar te maken voor externe accountants, of informatie te ontsluiten
richting aandeelhouders en RvC. En ofschoon Fernandes nog niet verplicht is om IFRS en SOx compliant te zijn,
wordt het wel als een voordeel beschouwd dat Financial Suite deze de processen en rapportages die
samenhangen met deze regelgeving ondersteunt.
Koppelen
Dat Fernandes gekozen heeft voor deze 'customizable out-of-the-box' oplossing, heeft ook te maken met een
beleidskeuze aangaande it-investeringen. Het management was van mening dat een maatwerksysteem te duur
zou worden, terwijl de uitkomst onvoorspelbaar is. Overigens is wel als eis gesteld dat ook toekomstige
aansluiting van andere bedrijfsprocessen op corporate gebied mogelijk moet zijn binnen hetzelfde platform. Zo
zou bijvoorbeeld de juridische administratie (contractregister, interne 'handelsregistergegevens', documentatie
met betrekking tot claims etc.) gekoppeld moeten kunnen worden. Gegevens uit die discipline zijn immers vaak
direct gekoppeld aan de financiële rapportages, risk management en de controltaken.
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