
Workday Financial Management
Bedrijven van nu concurreren op expanderende, mondiale, competitieve en 

snel veranderende markten. Tegelijkertijd komen financiële afdelingen steeds 

meer onder druk te staan om minder tijd te besteden aan het afhandelen 

van transacties en meer tijd aan het ondersteunen van de strategische 

besluitvorming. Bestaande on-premise software kan deze uitdagingen 

simpelweg niet het hoofd bieden.

Workday heeft een moderne Financial Management-oplossing vanaf de grond 

opgebouwd waarin in-memory accounting en analyses zijn gecombineerd met 

een moderne gebruikerservaring om aan de wensen en eisen van bedrijven, 

vandaag en in de toekomst, te voldoen.

Workday Financial Management is gebouwd op een adaptieve, globale 

foundation die naadloos aansluit op de Workday-suite met Enterprise Cloud 

applicaties. De applicatie biedt organisaties en financiële afdelingen inzicht 

in, controle over en consistentie bij al hun internationale activiteiten.

Productgebieden

Core Financial Management 
applicaties

• Accounting en financiële rapportage

• Financial Reporting en Analytics

• Revenue Management

• Projects

• Expenses

• Procurement

• Inventory

• Grants Management

• Project Billing

Belangrijkste voordelen

• Verkrijg snel een vollediger beeld 

van uw bedrijf.

• Relevante, contextuele financiële 

inzichten voor executives en 

businessmanagers - beschikbaar  

op het apparaat van hun keuze.

• Betere interne governance met 

consistente controles en minder 

risico's.

• Interne en externe veranderingen 

doorvoeren zonder onderbreking 

van bedrijfsprocessen.

• Een consistente, gemakkelijk te 

gebruiken interface voor alle 

gebruikers - werknemers, managers, 

executives en auditors.
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Naadloos, unified en overal ter wereld 
toegankelijk
Accounting, rapportages en governance worden 

traditioneel apart gehouden. Workday Financial 

Management combineert deze drie gebieden van 

financieel beheer in één unified applicatie. Het is 

gebouwd voor internationaal gebruik en werkt naadloos 

samen met de overige applicaties van Workday. Hierdoor 

biedt het meer consistentie en geeft het beter inzicht dan 

andere systemen. U kunt er unieke business vereisten van 

over de hele wereld in onderbrengen.

Gebouwd voor beter inzicht
Voorzie uw managers en executives van de informatie 

die ze nodig hebben om onderbouwde, verstandige 

beslissingen voor de business te nemen. Workday maakt 

het mogelijk de details van elke financiële transactie vast 

te leggen en te traceren, inclusief het wie, wat, waar en 

waarom. Hiermee zult u beter in staat zijn al uw teams 

te helpen en te informeren, niet alleen de financiële 

afdeling.

Ontworpen voor verandering
De innovatieve technologie van Workday biedt u de 

mogelijkheid, zonder extra kosten, direct te reageren 

op veranderingen op het gebied van organisatie, 

bedrijfsprocessen en rapportages, zelfs nadat dit is 

geïmplementeerd.

Gemaakt voor financiële en business users
De eenvoudige en intuïtieve interface van Workday maakt 

het voor zakelijke klanten en financiële professionals 

mogelijk snel, en met minimale training, hun weg te 

vinden in de applicatie. Ook executives profiteren 

van deze Workday-ervaring en lijnmanagers kunnen 

eenvoudig bij informatie komen die van invloed is  

op hun dagelijkse beslissingen.

Accounting en financiële rapportage
Workday Financial Management ondersteunt alle 

boekhoudkundige en financiële functies die internationale 

bedrijven vandaag de dag nodig hebben.

Veel meer dan alleen het grootboek

Workday biedt de mogelijkheden van een traditioneel  

grootboek; het legt uitgebreid beschreven gebeurtenissen 

vast en slaat ze op. U kunt dezelfde hoogwaardige 

financiële accounting en rapportages produceren als met 

een traditioneel grootboek, zonder de beperkingen van 

een rigide codeblok-structuur.

Voor organisaties die over de hele wereld zakendoen, zijn 

internationale vereisten, zoals meerdere valuta's, talen, 

multi-book en andere mondiale functionaliteiten in het 

systeem ingebouwd.

Deze nieuwe benadering van het accounting-proces 

maakt het mogelijk voor organisaties hun 'chart of 

accounts' goed te stroomlijnen. Workday kan accuraat 

meervoudige operationele entiteiten, bedrijven of 

bedrijfseenheden modelleren en eenvoudig transacties 

tussen bedrijven uitvoeren. Het voert ook andere 

belangrijke taken naadloos uit, bijvoorbeeld allocaties, 

journaalverwerkingen en consolidaties.

"Dankzij Workday rapporteren wij 

niet meer alleen maar cijfers, maar 

kunnen wij de cijfers nu analyseren 

en hieruit waarde genereren voor ons 

bedrijf."

– TripAdvisor

Automatiseer en beheers uw cashflow

De unified verrekeningsengine van Workday biedt u 

inzicht in alle transacties: uitgaven, inkomsten, financiën 

en salarisadministratie. Een systeem dat u realtime 

kassaldi en transacties toont helpt u uw resources 

effectief te beheren en de juiste beslissingen te nemen 

op het gebied van financieren, betalen en incasso's. Door 

inzicht te krijgen in wat er bij het bedrijf binnenkomt 

en weer uitgaat kunt u de toekomstige kasstroom beter 

voorspellen.

Bedrijfsassets, groot en klein

Assets waren vroeger groot, duur en vastgenageld aan 

de vloer. Traditionele systemen voor fixed assets konden 

de accounting van grote, immobiele assets aan, maar 

waren nooit ontworpen om bedrijven te helpen met 

het beheren van hoogwaardige, goedkope assets waar 

zoveel bedrijven tegenwoordig op vertrouwen. Te denken 

valt aan laptops, mobiele telefoons, accounts voor web 

conferencing en overige apparatuur en bedrijfsmiddelen 

voor moderne werknemers. Workday combineert de 

traditioneel gescheiden domeinen van fixed assets en 

voorraad, zodat ook andere, voor het bedrijf belangrijke 

activa zoals mobiele telefoons en securitybadges kunnen 

worden beheerd. Het feit dat deze voorwerpen klein en 

goedkoop zijn, betekent nog niet dat ze onbelangrijk zijn 

voor uw bedrijf.



Financiële rapporten in realtime

De rapporten van Workday Financial Management 

kunnen op elk moment worden uitgevoerd, zodat u altijd 

inzicht krijgt in de huidige situatie van uw bedrijf. U kunt 

realtime consolidatieresultaten bekijken, managers op tijd 

inzicht bieden in financiële rapporten en op elk moment 

proactief aanpassingen uitvoeren. Omdat u directe 

toegang hebt tot de data van bedrijfsgebeurtenissen 

uit het transactiesysteem, kunt u financiële resultaten 

accuraat berekenen. De informatie omvat details die u via 

een drilldown diepgaander kunt analyseren.

Naleving, controle en aanpassing

Workday transformeert het traditionele model van 

aanvullende GRC-systemen (Governance, Risk & 

Compliance) die slechts gedeeltelijk kunnen voldoen aan 

de verschillende vereisten die internationaal gesteld 

worden. Omdat GRC deel uitmaakt van het coresysteem 

kan uw organisatie efficiënt en accuraat voldoen aan alle 

eisen die worden gesteld in de regio's waar u zaken doet.

Het geïntegreerde framework voor bedrijfsprocessen 

beheert elke transactie. Het systeem legt alle vereiste 

informatie vast, verzamelt de juiste goedkeuringen 

en garandeert dat de boekhoudkundige impact van 

elke transactie direct na goedkeuring kan worden 

gecontroleerd.

Organisaties kunnen voldoen aan lokale regelgeving van 

over de hele wereld, het inzicht in de processen vergroten 

en het totale risico verlagen. Uw bedrijfsprocessen, audit 

trails en securitymodellen zijn opgenomen als integraal 

onderdeel van het systeem.

Revenue Management
Configureerbare processen geven u een totaal zicht 

(360-graden, cross-functioneel) op uw klanten. U kunt 

contractbeheer, factuurschema's, revenue recognition en 

de integratie met elk extern CRM-systeem configureren. 

Dit helpt u klanttevredenheid te verbeteren.

Holistisch klant- en contractbeheer

Klanten en klantcontracten aanmaken, goedkeuren en 

volgen om daarmee maximaal inzicht te verkrijgen en 

de risico's voor uw bedrijf te minimaliseren. U kunt alle 

veranderingen die in de looptijd van het contract worden 

aangebracht vastleggen en schema's voor factureringen 

en revenue recognition loskoppelen.

Factureren, incasseren, controleren

Workday ondersteunt verschillende typen facturerings- 

en betalingsvoorwaarden. Organisaties kunnen het 

factureringsproces automatiseren en de juistheid van 

facturen garanderen. Minder handmatige interventie 

en inkomstenderving dankzij het geautomatiseerde, 

configureerbare factureringsproces. Workday levert 

voorspellende analytics die uw incassoteam in staat 

stellen prioriteiten toe te kennen aan klanten en facturen 

op basis van risicoscores.

Revenue recognition automatiseren

Het tijdstip en de omvang voor het bepalen van de 

omzet wordt met steeds meer aandacht bekeken. Met 

Workday kunt u facturering en revenue recognition apart 

beheren, zodat u altijd op het juiste moment het juiste 

omzetbedrag kunt inzien. Configureerbare processen en 

schema's helpen uw organisatie omzet te beheren volgens 

de laatste best practices. Ook kunnen er aanpassingen 

plaatsvinden om nieuwe regels en richtlijnen na te leven.



CRM Integratie

Workday Financial Management Connector for Salesforce 

biedt volledige, accurate inzichten in het gehele quote-to-

cash-proces. Gegevens over opportunitymanagement uit 

Salesforce.com kunnen eenvoudig worden geïntegreerd 

met Workday voor gestroomlijnde, configureerbare 

automatisering van het quote-to-cash-proces.

Workday biedt ook de mogelijkheid tot integratie met 

CRM-oplossingen van derden via Workday Integration 

Cloud.

Management Reporting
Financiën en IT zijn geen knelpunten meer als business 

users de informatie die ze nodig hebben direct kunnen 

ontvangen. Executives en operationele managers kunnen 

via de innovatieve Worktags van Workday nuttige 

business inzichten krijgen. In managementrapporten 

wordt dezelfde transactiedata gebruikt als in financiële 

verslagen, maar in een vorm die relevant is voor die 

delen van het bedrijf waar de manager of executive de 

verantwoording over heeft.

"Het financiële systeem van Workday 

geeft helder inzicht in de actuele 

situatie van onze organisatie en met 

de toekomstige ontwikkeling ervan. 

Hierdoor kunnen we ons focussen op 

die programma's die meer omzet 

genereren en de verdere groei van 

ons bedrijf stimuleren."

—J.B. Hunt Transport Services

Projects
Met Workday Projects kunt u zich concentreren op 

cruciale componenten die een bedrijf succesvol maken: 

mensen, resources en alle werkzaamheden. Door deze 

elementen samen te brengen in een geünificeerde suite 

van enterprisetoepassingen kunt u inzicht krijgen in 

wat een team of project zo succesvol maakt, op welke 

terreinen het bedrijf wat minder presteert en hoe de 

effectiviteit van de organisatie kan worden verbeterd. 

In tegenstelling tot de traditionele bolt-on systemen voor 

project- of workmanagement sluit Workday Projects 

naadloos aan op Workday Human Capital Management, 

Financial Management, Spend Management en Time 

Tracking. Hierdoor kunt u projecten, talent en resultaten 

tijdens de hele projectcyclus efficiënt plannen, bijhouden 

en analyseren.

Project Billing
Workday Project Billing is ontwikkeld voor organisaties 

die factureerbare projecten managen en uitvoeren. 

Financiële- en factureringsspecialisten beschikken 

hiermee over een veilige en betrouwbare informatiebron 

met project, factuur en financiële gegevens op basis 

waarvan actie kan worden ondernomen. Project 

Billing sluit naadloos aan op Workday Financial 

Management voor een nauwkeurigere klantfacturering, 

omzetverantwoording, marge- en winstanalyse en 

financiële rapportage. Met Workday kunnen kosten op tijd 

en met minimale inspanningen van uw facturerings- en 

accountingteams, worden verantwoord.
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Accounting en financiële rapportage

Core Financials

• GL, AP en AR

• Internationale consolidatie en afstemming in realtime

• Intercompany transacties

• Checklists voor periodeafsluiting, voor soft en hard close

• Budgetcontrole en verplichtingenboekhouding

• Ondersteuning voor transactionele, functionele en 

omrekeningsvaluta's

Banking en cash

• Beheer en afstemming van bankrekeningen

• Enkele, unified verrekeningsengine

• Realtime prognoses en inzicht in kassaldi

• Automatische afschrijvingen, klantcreditcards, papieren 

cheques, elektronische transacties en geverifieerde 

betalingen

Business Assets

• Materiële en immateriële activa

• Multi-book activa-administratie en -afschrijving

• Activa-afstoting en -overdrachten

• Samengestelde activa

• Rechtenbeheer voor activa

Audit en interne controle

• Centrale configuratie van bedrijfsprocessen

• Ondersteuning voor internationale procesaanpassingen

• Configureerbaar beleid voor toegangsbeveiliging

• Toegang tot beveiligde gegevens

• Scheiding van taken

• Volledige audit trail van alle transacties

• Configureerbare uitzonderingsrapporten en 

waarschuwingen

Financial Reporting en Analysis

• Enkelvoudige en geconsolideerde financiële verslagen

• Realtime consolidatie, eliminatie en valutaomrekening

• Analyses ingesloten in bedrijfsprocessen

• Multidimensionale rapportage (Worktags)

• Dashboards op basis van rollen

• Operationele rapportage en winstgevendheidsanalyse

• Financiële scorecards

• Voorspellende en verklarende analyses

Spend Management

• Workday Expenses

• Workday Procurement

• Workday Inventory

• Leverancierscontracten

• Leveranciersportal

Revenue Management

Contracts

• Contract- en klantbeheer

• Wijzigingsbeheer en audits

• CRM integratie met Salesforce

Billing

• Geautomatiseerde facturering

• Creditcard- en debetbetalingen

• Facturering op basis van tijd en onkosten van projecten

• Configureerbare regels voor factureringstarieven

• Rapportage, inclusief tijdsduur uitstaande facturen,  

en betalingsgeschiedenis

Revenue Recognition

• Rapportage en prognose van inkomsten en opgeschorte 

inkomsten

• Tools voor revenue recognition schema's, accounting en 

scenario's

• Verantwoording op basis van mijlpaal, schema of 

percentage

Projects

• Talentmanagement 

• Workforce Planning en Analytics 

• Projectmanagement

• Resourcemanagement

• Unified met urenregistratie en onkostenbeheer

Project Billing

• Multidimensionale, flexibele projectfacturering

• Houd rekening met kortingen, kostenlimieten en 

tijdsbeperkingen

• Facturering op basis van een transactie, mijlpaal of termijn

• Projectkostenbeheer, en marge- en winstgevenheidsanalyses

Global Financial Foundations

• Door Workday geleverde, landspecifieke configuraties

• Vertalingen

• Wereldwijde belastingen (BTW, GST, Sales and Use Tax, 

inhoudingen)

• Multi-GAAP/multi-book

• Multi-rekeningoverzicht

• Wereldwijde betalingsformaten en bankafschriften

• Afschrijving lokale belastingvorderingen

• Wereldwijde consolidaties

Gerelateerde financiële applicaties

• Workday Expenses

• Workday Procurement

• Workday Inventory

• Workday Grants Management

• Workday Integration Cloud
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