
Workday Planning
Het managen van een bedrijf is niet eenvoudig, zeker niet als er voor de 

finance- en HR-planning vertrouwd wordt op verschillende systemen en 

talloze spreadsheets. Helaas is dit de situatie waar veel bedrijven in verkeren. 

In het huidige bedrijfsklimaat moet het planningsproces zijn gebaseerd op 

continue afstemming en altijd up-to-date zijn. 

Daarom hebben wij Workday Planning ontwikkeld. Door het gebruik te 

maken van hetzelfde systeem, waarbij dezelfde realtime data wordt gebruikt 

voor zowel finance- en HR-transacties als voor planning, budgettering en 

forecasting stroomlijnt Workday Planning het planningsproces en kunt u op 

efficiënte wijze waardevolle finance- en HR-plannen maken.

Échte samenwerking

Functieoverschrijdende teams moeten gezamenlijk en in één systeem 

budgetten en forecasts kunnen maken. Het navigeren door meerdere 

systemen of de noodzaak om gegevens te extraheren vertraagt het proces 

en vergroot de foutgevoeligheid.  Daarnaast is het noodzakelijk om de 

plannen en forecasts snel aan te kunnen passen en te kunnen delen met 

de belangrijkste stakeholders wanneer de bedrijfsdoelstellingen of de 

marktomstandigheden veranderen. Workday Planning combineert de look 

& feel van een normale website met de bekende spreadsheetfuncties. Dit 

vergroot de betrokkenheid, met name van business unit managers die 

cruciaal zijn voor het budgetterings- en forecastproces. Tussen de cycli door 

hebben medewerkers die verantwoordelijk zijn voor budgetten en forecasts 

eenvoudig toegang tot scorecards en dashboards die hen een realtime 

overzicht geven van de voortgang en de actuals, zodat ze snel corrigerende 

maatregelen kunnen nemen.

Sneller actie ondernemen

Met traditionele planningsystemen is de data al verouderd op het moment dat 

de budgetterings- en forecastcycli zijn voltooid. Dit levert beperkt inzicht op en 

maakt het moeilijk om effectief actie te ondernemen.  Workday Planning neemt  

dit obstakel weg door gebruik te maken van actuele transactiegegevens uit 

hetzelfde systeem als het systeem voor uw budgetten en forecasts. Als de 

omstandigheden veranderen, kunt u uw plannen aanpassen en snel actie 

ondernemen om doelgerichte resultaten te behalen.

De Bottom Line

Uw bedrijf opereert in een snelle, internationale omgeving. Uw medewerkers 

zijn technisch goed onderlegd.  Het is tijd dat uw systeem voor het plannen 

van finance en HR net zo modern werkt als uw medewerkers. Workday 

Planning is ontworpen voor hoe mensen vandaag de dag werken – 

gezamenlijk, continu en in realtime.

Belangrijkste voordelen

Effectievere planning

• Stroomlijn budgetterings-, plannings- en 

forecastprocessen door het wegnemen van 

traditionele ETL-vereisten.

• Verbeter de nauwkeurigheid door het 

gebruik van realtime gegevens.

• Verkort de planningscyclus, zodat u snel 

over kunt gaan tot actie. 

Gericht op samenwerking

• Plaats opmerkingen voor andere 

betrokkenen direct (in realtime) in de 

worksheets.

• Verbeter de betrokkenheid dankzij 

een intuïtieve, consumentvriendelijke 

gebruikerservaring.

• Krijg ook op mobiele devices snel toegang 

tot rapporten, aanpassingen, opmerkingen en 

meldingen.

Inherente beveiliging en controles

• Gebruik het business process framework 

in Workday om uw planningsproces te 

definiëren, te beheren en te begeleiden.

• Gebruik één centraal role-based 

beveiligingsmodel om compliance te 

garanderen.

• Bewaak alle activiteiten met de control & 

audit history. 
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Enterprise Financial Planning

• Definieer een planningsstructuur die is afgestemd op uw eigen 

fiscale periodes, hiërarchie en rapportagedimensies. 

• Genereer baselines met behulp van native data uit Workday met de 

mogelijkheid deze in realtime te vernieuwen.

• Maak en verspreid configureerbare templates voor planning.

• Bekijk en werk samen aan plannen via een vertrouwde  

gebruikerservaring op basis van spreadsheets.

• Importeer bestaande Microsoft Excel-werkmappen met behoud 

van data, opmaak en formules en koppel deze aan Workday-

transactiedata om modelscenario's te maken.

• Definieer planningshypothesen en beheer en vergelijk verschillende 

hierop gebaseerde scenario’s.

Personeelsplanning

• Maak en werk samen aan dynamische en flexibele 

headcountplannen.

• Plan tot op functieniveau met de mogelijkheid om vervulde, 

onvervulde en vervallen functies op te nemen.

• Leg de planning naast operationele rapporten om uw talent pipeline 

te analyseren.

• Combineer financiële data met actuele gegevens over talent om 

talentstrategieën te optimaliseren.

• Biedt een flexibele modelleringsomgeving en speel in op 

veranderende bedrijfsomstandigheden, bijvoorbeeld door de 

personeelsplanning af te stemmen op de vraag.

• Maak plannen met behulp van een vertrouwde gebruikerservaring 

op basis van spreadsheets met belangrijke dimensies als 

toezichthoudende organisatie, functieprofiel, type medewerker, 

belangrijkste vaardigheid en locatie.

Samenwerking

• Deel worksheets met FP&A, planners en betrokken business units.

• Maak zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde plannings-

processen mogelijk via het business process framework in Workday.

• Bekijk en neem deel aan een feedbackstroom, zodat het 

samenwerkingsproces, de vragen en de definitieve beslissingen 

worden vastgelegd.

• Traceer wijzigingen gemaakt in de worksheets, waarbij is vastgelegd 

welke wijzigingen door wie, wanneer zijn ingevoerd.

• Bepaal met wie u uw worksheets wilt delen en of zij deze kunnen 

bekijken, bewerken of delen

Rapportages en inzicht

• Verkrijg inzicht en onderneem actie via de dashboards, waardoor 

betrokkenen sneller toegang hebben tot essentiële informatie.

• Combineer data over planning en forecasts in scorecards zodat 

managers en executives snel actuele prestaties kunnen bekijken 

én vergelijken met de forecast.

• Voeg essentiële functiegerelateerde kengetallen toe aan 

personeelsplannen voor diepgaande analyses, wat resulteert in 

betere werknemergerelateerde beslissingen.

• Maak gebruik van bestaande Workday report data en combineer 

dit met een krachtige formulebibliotheek à la Microsoft Excel, 

voor ad-hoc rapportages en analyses.  

Eén systeem

• Alle transactiegegevens, zowel voor finance als voor HR bevinden 

zich in hetzelfde systeem als planning, wat risico’s op het gebied 

van integratie, bruikbaarheid of veiligheid tot nul reduceert.

• Met behulp van bestaande data in Workday worden baseline 

plannen gemaakt die op elk moment ververst kunnen worden op 

basis van realtime transacties.  

• Al onze applicaties en al onze klanten bevinden zich in dezelfde 

updatecyclus en beschikken dus altijd over de nieuwste 

functionaliteiten.  

• Voor kostenplaatsen, toezichthoudende organisaties, kalenders 

en rapportagedimensies kunnen bestaande configuraties en 

zogenoemde ‘effective-date’ configuraties worden gebruikt
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