
Workday voor energie en grondstoffen
Bedrijven actief in energy & resources ondergaan een 

paradigmaverschuiving bij het nastreven van nieuwe technologieën en 

bij het inspelen op regelgevingsvereisten, de klantvraag, internationale 

uitdagingen, klimaatinstabiliteit, duurzaamheidsmandaten en de 

dynamiek aan de supply-side. 

Workday combineert HR, payroll, finance, planning en analytics in één 

cloudbased systeem die bedrijven helpt met het realiseren van groei 

en winstgevendheid. Met geautomatiseerde workflow, configureerbare 

bedrijfsprocessen en ingebouwde mobiele functionaliteiten biedt 

Workday een ongeëvenaard inzicht in assets en de bijbehorende 

(personeels)kosten. Dit inzicht stelt u in staat om snel in te spelen op 

veranderingen in regelgeving en organisatie. 

Krijg diepgaand inzicht in uw operatie

Bedrijven actief in energy & resources noemen 

informatietoegankelijkheid vaak de meest cruciale factor die 

verstandige zakelijke beslissingen in de weg staat. Veel bedrijven 

vertrouwen nog steeds op uitgebreide spreadsheets of omslachtige 

bedrijfsinformatietools die data-integriteit ontberen en uitgebreide IT-

ondersteuning vereisen. Zonder snelle en veilige toegang tot data worden 

managers en leidinggevenden in het ongewisse gelaten bij het nemen van 

cruciale zakelijke beslissingen.  

Workday geeft nauwkeurig inzicht in uw activiteiten en stroomlijnt 

de bedrijfsprocessen, wat de winstgevendheid maximaliseert en de 

verkoop-, algemene en administratieve kosten verlaagt. Door gebruik te 

maken van Workday-data en data uit andere relevante databronnen krijgt 

u inzicht in de kosten van arbeid en materialen. U krijgt ook een beter 

inzicht in de capaciteit, de veiligheid, de prestaties, het vertrekrisico en 

de headcount van uw personeelsbestand.

Workday heeft de unieke mogelijkheid om alle transacties en 

werknemers met betrekking tot een specifieke asset te volgen en te 

managen. Dit helpt u beter te begrijpen hoe de asset zelf presteert en 

stelt u in staat snel te reageren op consolidatie, overplaatsing en andere 

veranderingen. Met diepgaand internationaal inzicht in interne, externe, 

tijdelijke en zelfs gepensioneerde werknemers (die bijvoorbeeld in 

aanmerking kunnen komen voor projectwerk) helpt bij het optimaliseren 

van crew assignments, het sneller vervullen van vacatures, het 

ondersteunen van successieplanning en het vermijden van dure 

contractors of te hoge wervingskosten. 

Belangrijkste voordelen

• Krijg diepgaand inzicht in uw activa, 

werknemers, projecten en relevante 

operationele data voor effectievere 

besluitvorming

• Maak gebruik van één bron van de 

waarheid voor financiële planning, 

consolidatie, rapportages, talent 

en salarisadministratie om de 

operationele prestaties te beïnvloeden

• Reageer snel op groei en verandering 

met een krachtig, configureerbaar 

technologieplatform

• Boost productiviteit en garandeer 

compliance met ingebouwde,  

always-on audit.

Internationale Workday-appli-
caties

Financial Management

•  Rapportages en analytics

• Financiële planning

• Onkosten

• Inkoop

• Projecten

Financial Performance Management

• Budgettering, planning en forecasting

• Consolideren en afsluiten

• Rapportages en analytics

Human Capital Management

• Human Resource Management

• People Analytics

• Audit en interne controle

• Workforce Planning

• Recruiting

• Talent Management

• Learning

• Compensation

• Benefits

• Payroll Management

• Time en absence

Prism Analytics

• Data Preparation

• Data Management

• Operationele Analytics



Blijf agile bij complianceveranderingen  

en marktverschuivingen

Bedrijven vandaag de dag actief in energy & 

resources navigeren voortdurend door complexe 

organisatiestructuren, een internationaal 

werkend personeelsbestand en veranderingen in 

assetontwikkeling, ontmanteling en eigendom. Om 

effectief te reageren op marktverschuivingen moet u in 

staat zijn om de operatie in realtime, op een granulair 

assetniveau, te managen. 

Workday biedt een ongeëvenaarde flexibiliteit om 

verandering het hoofd te bieden en helpt de assimilatie 

te versnellen die nodig is bij fusies en overnames. 

Breng wijzigingen aan in organisatiestructuren, 

beleidsregels, assets, locaties en andere gebieden 

door middel van configuratie in plaats van dure 

aanpassingen, waarvoor vaak IT-ondersteuning of 

services van derden nodig zijn. Met Workday worden 

wijzigingen direct zichtbaar en 

alle downstream rapportages en bedrijfsprocessen 

worden automatisch bijgewerkt zonder dat dit gevolgen 

heeft voor de operatie. 

“We werken graag met Workday. 

Na het implementeren van 

de toonaangevende cloud-

based applicaties van Workday 

implementeren zijn we in staat om 

de eenvoud en de customer-grade 

employee experience te bieden die 

BP nodig heeft om te concurreren en 

te groeien in de moderne wereld."

—Richard Bye, HR Lead, BP International Ltd

Boost productiviteit en garandeer compliance 

Behorende tot de meest gereguleerde en gecontroleerde 

groep bedrijven wereldwijd worden bedrijven als 

de uwe geconfronteerd met een aanzienlijk risico op 

reputatieschade en lagere winstgevendheid als zij 

niet snel en adequaat reageren op strenge wettelijke 

eisen en arbeidscontracten. Het hoge niveau van 

organisatieverandering en werknemersmobiliteit in 

deze industrieën maakt het nog moeilijker om de 

compliance- en auditvereisten bij te benen. 

Veel bedrijven geven miljoenen uit aan compliance- 

en auditservices van derden. Workday beschikt 

over ingebouwde, always-on audits en een krachtig, 

configureerbaar business process framework voor het 

management van validatie, conditional rule sets en 

rolspecifieke beveiliging. Elke actie die zich voordoet 

wordt vastgelegd en is auditable, wat de compliancy 

waarborgt en risico's vermindert.

Stimuleer performance met één weergave van  
operationele data 

Aangezien strategische overnames in de energie- en 

grondstoffenindustrie regelmatig voorkomen kan 

het een uitdaging zijn om line-of-business detail te 

aggregeren en te consolideren over meerdere landen, 

grootboeken en valuta's. Hoewel de transformatie van 

finance concurrentievoordelen biedt zijn sommige 

bedrijven terughoudend om hun grootboek volledig te 

vervangen. Zij willen deze informatie wel opnemen in 

het financiële datamodel van Workday voor rapportage, 

analytics en planning.  

Workday Financial Performance Management 

combineert planning, budgettering en forecast met 

financiële consolidatie, rapportage en analytics 

in Workday op basis van data uit uw bestaande 

boekhoudsysteem. Hierdoor kunnen meerdere entiteiten 

wereldwijd sneller profiteren van de voordelen van de 

cloudimplementatie. En omdat het deel uitmaakt van 

één systeem met Workday Human Capital Management 

en Workday Payroll, profiteert u van volledigere 

rapportages met betrekking tot het aantal werknemers, 

salaris, omzet, uitgaven en meer. 
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Met Workday Financial Performance Management  

kunt u:

• Modellen ontwikkelen voor de evaluatie 

van verschillende scenario's voor groei, 

herstructurering en M&A's.

• Samenwerken aan plannen met ingebouwde 

enterprise security en controle

• Statistische forecasting gebruiken om 

toekomstige patronen in inkomsten, uitgaven, 

werving en verloop te voorspellen.

• Toewijzingen, intercompany eliminaties en 

valutaomrekeningen uitvoeren om consolidaties 

te voltooien 

• Het afsluitingsproces stroomlijnen voor het 

verbeteren van accounting efficiency

• Financial statements en rapporten produceren 

waarmee u kunt inzoomen op verschillende 

dimensies.

• Inzicht krijgen in de prestaties van uw bedrijf via  

KPI's en executive scorecards.

 

“Workday verkoopt zichzelf.”

—Rob Cook, Group Head of HR Systems, 

Centrica PLC

Profiteer van een ongeëvenaarde user- en 
ownership experience 

Workday-applicaties zijn simpel genoeg voor de 

toevallige gebruiker, maar robuust genoeg om cruciale 

back-officetaken te verwerken. Oorspronkelijk gebouwd 

voor cloud delivery bieden de Workday-applicaties 

voordelen die niet te vinden zijn in de rigide, on-

premise systemen en single-tenantoplossingen die op 

de markt beschikbaar zijn. 

Het Workday multi-tenant cloud delivery model 

opent de deur voor snellere innovatie, eenvoudig te 

consumeren verbeteringen en gedeelde best-practices. 

Workday beheert alle traditionele IT-gerelateerde 

aspecten van uw administratieve applicaties; van 

upgrades en patches tot disaster recovery, storage en 

meer. Hierdoor besteedt uw IT-team minder tijd aan 

het onderhoud van basistechnologie en meer tijd aan 

strategische operationele initiatieven. 

Ontworpen om vooral te gebruiken op smartphones 

en tablets elimineert Workday de noodzaak voor 

afzonderlijke applicaties voor elk bedrijfsproces. Net 

als de favoriete internetsites van vandaag gebruikt 

Workday hyperlinks, pictogrammen, predictive 

search en ingebouwde help-functies. Deze functies 

minimaliseren de noodzaak van training, verbeteren 

de adoptie en bieden u en uw medewerkers altijd en 

overal toegang.

Klanten van Workday worden aangemoedigd om bij 

te dragen aan de ontwikkeling van onze platform 

via de Workday Community, een online resource 

die samenwerking binnen het Workday-ecosysteem 

bevordert en klanten helpt hun gebruik van Workday te 

optimaliseren en de total cost of ownership te verlagen.  
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