WAAROM WORKDAY?

OVER CATAWIKI

EENVOUD, BEVEILIGING, MOBILITEIT EN
AANPASSINGSVERMOGEN

• Een online verkoopplatform waar bijzondere
verzamelobjecten worden geveild onder leiding van
professionele experts
• Het snelst groeiende bedrijf in 2015 en 2016 volgens
Deloitte's Fast 500
• Vijf kantoren in Europa, meer dan 500 werknemers in
2019
• Meer dan 40% van het personeel werkt vanuit huis
• Bruto verkoopomzet bedroeg in 2019 € 350.000.000

• 7 miljoen unieke bezoekers per maand

Catawiki was op zoek naar één applicatie die de
gebruiker centraal zet. Workday bood dat cloudbased
systeem en stelde de hele organisatie in staat om
processen te standaardiseren en de efficiëntie te
verhogen. Bovendien vereenvoudigde de mobiele
toegankelijkheid in Workday de taken voor het
grotendeels externe personeel. De snelle uitbreiding
van Catawiki maakte het essentieel om op het juiste
moment de juiste strategische beslissingen te nemen,
op basis van alle ondersteunde data. Workday was het
antwoord op hun vereisten.

“

De afsluiting duurt vier dagen, met hetzelfde
financeteam maar met een bedrijf dat bijna
twee keer zo groot is.
—Geert Van der Heijden, Catawiki Group Controller

VOORDELEN
Workday schaalt met Catawiki mee en ondersteunt de
groei en uitbreiding naar andere landen. Accounting
en finance hebben de gegevens die ze nodig hebben,
met gestandaardiseerde auditing en gestroomlijnde
processen. Catawiki profiteert van snellere
besluitvorming, beter geïnformeerde werknemers,
verbeterde samenwerking tussen finance en de
organisatie, lagere operationele kosten, verbeterde
agility en de eliminatie van gescheiden systemen.

UITDAGINGEN
Toen Catawiki in 2008 werd gelanceerd gebruikte de
startup aparte systemen voor HR en finance. De snelle
groei vormde een bedreiging voor het bestaande
bedrijfsmodel. Dit gecombineerd met een toename van
de headcount maakte dat finance moest werken met
gefragmenteerde data en handmatige processen. Catawiki
besefte dat er geïnvesteerd moest worden in nieuwe
technologieën om de klanten een betere ervaring te
bieden en om voorop te blijven lopen.
Catawiki had een wendbaar systeem nodig om het bedrijf
te ondersteunen en te kunnen reageren op nieuwe
markten en veranderende business needs. Geert van der
Heijden, Group Controller bij Catawiki: "We wilden alle
finance- en HR-data op één plek hebben die voortdurend
innoveert en vriendelijk in het gebruik is."

RESULTATEN
Workday Financial Management en Workday Human
Capital Management bieden Catawiki inzicht in de
algemene kosten. Audits zijn vereenvoudigd dankzij
de control & governance functionaliteiten ingebouwd
in het coresysteem. Catawiki kan nu, zonder dure
upgrades, vertrouwen op voortdurende innovatie om
finance en HR de nieuwste versie van het systeem te
bieden.

WORKDAY-APPLICATIES

Financial
Management

Expenses

Human Capital
Management

Compensation

Workday | Telefoonnummer: +31 (0)20 808 1836 | workday.nl
©2020. Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merken en
productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. 20200406-cs-cm-catawiki-NLNL

