WAAROM WORKDAY?

OVER CLOUDATOR

TOONAANGEVENDE KLANTENSERVICE

• Meer dan 100 werknemers
• Actief in negen landen met een hoofdkantoor in Helsinki,
Finland
• Een toonaangevende leverancier van techconsultancyservices en
software

Toen Cloudator hun technologische opties in kaart bracht
zagen ze dat Workday de concurrentie ver voor was.
Met een klanttevredenheid van 98 procent profiteren
Workday-klanten van een superieure ervaring die verder
gaat dan hun go-live datum.
Jarko Uzal, oprichter en CEO van Cloudator, zegt:
"Klanten van Workday zijn tevreden. Bij het bekijken van
onze opties raakte ik ervan overtuigd dat Workday de
enige keuze was voor een bedrijf als het onze - ondanks
dat we nog klein zijn.”

VOORDELEN
Met Workday beschikt Cloudator over één systeem. Dit is
onmogelijk te realiseren met een andere oplossing. Jarko
Uzal: "Het beschikken over één systeem voor HR, finance
en projectmanagement biedt ons enorm veel waarde.
Elke werknemer binnen onze organisatie gebruikt nu
Workday en alles wordt nu in dit systeem verwerkt."
• Verbeterde rapportages, consolidaties en facturering
• Betere gebruikersvriendelijkheid, controle en inzicht
• Twaalf applicaties geconsolideerd in één systeem

UITDAGINGEN
In het begin van de internationalisering werkte Cloudator
met verschillende accountants en outsourcingpartners
in de negen landen waar het bedrijf actief was. Dit
was omslachtig en duur. Al snel werd duidelijk dat de
financiële organisatie efficiënter zou kunnen werken. Zo
werden de cijfers aan het eind van de maand met moeite
geconsolideerd en was het lastig om de verschillende
accountants en outsourcingpartners op één lijn te krijgen.
Cloudator realiseerde zich dat ze een systeem nodig
hadden om de verschillende applicaties die ze gebruikten
te consolideren.

“

We groeien en breiden snel uit naar
andere landen. In elk nieuw land waar
we ons vestigen beginnen we gelijk
met Workday. Workday maakt deel uit
van ons DNA."
—Jarko Uzal, Founder & CEO, Cloudator
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RESULTATEN
VERBETERDE RAPPORTAGES, CONSOLIDATIES
EN FACTURERING

BETERE GEBRUIKERSVRIENDELIJKHEID,
CONTROLE EN INZICHT

Door onze innovatieve manier van transactieverwerking
kan Cloudator de resultaten direct in Workday bekijken.
Met realtime rapportages binnen handbereik kan het
management eenvoudig financiële data - over alle
entiteiten - aan de stakeholders verstrekken. En omdat
de applicatie is ontwikkeld voor selfservice kunnen
leidinggevenden direct in het systeem de cijfers waar ze
geïnteresseerd in zijn bekijken en analyseren.

Door de gebruiksvriendelijke en intuïtieve user interface
van Workday konden alle werknemers van Cloudator
snel en eenvoudig aan de slag.

De flexibele rapportages, transactiemogelijkheden en
de rijke datasets maakt het gebruikers mogelijk om
te schakelen tussen high-level rapportages, zoals de
geconsolideerde resultatenrekening en diversiteitsdata, en
transactiedata zoals de winstgevendheid van projecten, de
bezettingsgraad en de gemiddelde omzet per uur.
”Met standaardprocessen voor de hele groep beschikken
we altijd over alles wat we nodig hebben. De lijst met
voordelen die we realiseren met Workday is lang. Zo
kunnen we nu binnen een paar uur factureren. Een
groepsconsolidatie over alle landen kost slechts enkele
dagen. Vroeger duurde dit wel 15 dagen. Nu hebben we
elke dag inzicht in alles.” Jarko Uzal, Founder & CEO,
Cloudator

“

Workday Professional Services
Automation biedt ons de tools
om ons talent toe te wijzen aan
de meest uitdagende projecten
op basis van beschikbaarheid en
competenties. Data over talent en
toekomstige projecten in Workday
maakt ook duidelijk voor welke
vaardigheden we iemand moeten
werven of trainen."
—Jarko Uzal, Founder & CEO, Cloudator

Het worstelen met handmatige rapportages, fouten
en verouderde data behoort tot de verleden tijd.
Jarko voegt toe: "We hebben inzicht in de operatie en
begrijpen hoe het met de business gaat. Dit hadden we
vroeger niet." Bovendien verlopen alle bedrijfsprocessen
nu binnen Workday. Dit beschermt Cloudator tegen
fraude en verwerkingsfouten en zorgt voor operationele
en financiële compliance.

TWAALF APPLICATIES GECONSOLIDEERD IN
ÉÉN APPLICATIE
Toen Cloudator in meerdere landen actief werd nam het
aantal applicaties dat ze gebruikten toe. Met Workday
zijn deze samengevoegd in één applicatie, wat het bedrijf
professioneler en productiever maakt en zorgt voor meer
tevredenheid bij klanten en werknemers.
Werknemers konden snel en zonder training aan de slag
met Workday. Het systeem maakt het voor werknemers
makkelijk om de informatie te vinden die ze nodig
hebben, wanneer ze die nodig hebben. Dit verbetert
de transparantie. Bovendien hebben ze met minder
touchpoints veel sneller toegang tot de data.

“

We blijven onszelf elke dag, elke
week en elke maand verbeteren.
We introduceren constant nieuwe
functies. Hiervoor konden we ook
wel verbeteringen doorvoeren,
maar slechts op één platform. Nu
wordt elke verbetering gedeeld
met de hele groep en heeft
impact op elke werknemer, in elk
land waar we gevestigd zijn."
—Jarko Uzal, Founder & CEO, Cloudator
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