
Workday Financial Management 
Vandaag de dag concurreren bedrijven in een dynamische, snel veranderende 

en internationale omgeving.  Finance komt steeds meer onder druk te staan. 

Er wordt niet alleen verwacht dat ze de financiële administratie beheren. Hun 

verantwoordelijkheden gaan verder; van accounting, cash, activa en projecten, 

tot processen als consolidate-to-close, contract-to-cash, procure-to-pay en 

planning. En dit terwijl ze internationale groei ondersteunen, strategisch 

adviseren, winst willen realiseren én moeten voldoen aan complexe eisen op 

het gebied van compliance en toezicht.  Traditionele IT-oplossingen handelen 

deze functies meestal in meerdere afzonderlijke systemen af. Dit maakt het 

ingewikkeld om frontline managers de juiste inzichten te geven, laat staan dat 

het mogelijk is om prestaties in realtime te beoordelen om zo te kunnen plannen 

voor de toekomst. 

Door gebruik te maken van in-memory data en een object-georiënteerd 

datamodel biedt Workday één systeem voor transactieverwerking, 

multidimensionale rapportages, consolidatie, planning en compliance. Eén 

systeem met een consistente, gebruikersvriendelijke interface toegankelijk via 

elk gewenst device. 

Workday Financial Management biedt een flexibele basis die internationaal 

opererende organisaties de essentiële financiële managementfunctionaliteiten 

biedt die van een cloudoplossing worden verwacht. Het systeem gaat verder 

dan het beheren van financiële processen. Workday Financial Management biedt 

realtime inzicht, verbetert de financiële consolidatie, reduceert de time-to-close 

en maakt interne controle en audits mogelijk. Zo wordt consistentie bereikt voor 

alle activiteiten. 

Productgebieden 

Applicaties en functies

• Accounting & Finance

• Revenue Management

• Financiële rapportage en consolidatie

• Financiële planning

• Projecten

• Onkosten

• Inkoop

• Voorraad

• Subsidies

• Projectfacturatie

• Audit en interne controles

Belangrijkste voordelen

• Verkrijg een volledig en accuraat, realtime 

beeld van uw bedrijf

• Voorzie executives en business managers 

van relevante, contextuele financiële 

inzichten op elk gewenst device

• Zorg voor de allerbeste, veilige, ‘always on’ 

auditmogelijkheden

• Voer in- en externe veranderingen door 

zonder onderbreking van bedrijfsprocessen

• Bied een consistente, gebruikersvriendelijke 

interface voor alle gebruikers – werknemers, 

managers, executives en auditors
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Toegang tot nieuwe inzichten 

Voorzie managers en executives van de benodigde informatie 

om goed onderbouwde beslissingen voor de business 

te nemen. Workday laat u de details van elke financiële 

transactie vastleggen en traceren, inclusief het wie, wat, waar 

en waarom. Dit transformeert finance tot een strategische 

business partner. Finance is in staat om álle teams te voorzien 

van relevante informatie, en niet slechts de eigen financiële 

afdeling. 

Ontworpen voor verandering 

De innovatieve technologie van Workday biedt de 

mogelijkheid om snel en zonder meerkosten te reageren 

op veranderingen op het gebied van organisatiestructuur, 

bedrijfsprocessen en rapportages, zelfs na de initiële 

implementatie. 

Gemaakt voor finance en business users 

De intuïtieve interface van Workday maakt het voor 

iedereen mogelijk om met minimale training hun eigen weg 

te vinden. Ook executives en lijnmanagers profiteren van de 

gebruikersvriendelijkheid van Workday. Relevante informatie 

van belang voor hun dagelijkse beslissingen is eenvoudig 

inzichtelijk met Workday. 

Planning

Workday Financial Planning maakt gebruik van realtime 

financiële data. Zo wordt het planningsproces gestroomlijnd en 

kan er sneller actie worden ondernomen. Het stelt organisaties 

in staat om financiële ondernemingsplannen efficiënter 

samen te stellen en uit te voeren. Functieoverkoepelende 

teams kunnen met Workday optimaal samenwerken. Het 

maken van budgetten en prognoses is eenvoudig, waarbij het 

niet langer noodzakelijk is om door meerdere systemen te 

navigeren of om data te extraheren en te bewerken.  En als 

bedrijfsdoelstellingen en marktdynamiek veranderen, kunnen 

budgetten en prognoses eenvoudig worden aangepast en 

gedeeld met de belangrijkste betrokkenen in uw organisatie.

Accounting en Finance

Workday Financial Management ondersteunt alle 

boekhoudkundige en financiële functies die internationale 

bedrijven nodig hebben.

Veel meer dan alleen General Ledger

Workday registreert alle rijke operationele informatie 

over transacties, maar behoudt tegelijkertijd de 

boekhoudkundige informatie die van een algemeen 

grootboek mag worden verwacht. Krijg meer inzicht 

dan slechts inzicht in de traditionele boekhoudkundige 

dimensies en voldoe tegelijkertijd aan de internationale 

vereisten op het gebied van regelgeving en financiële 

rapportages.

In de basis zijn internationale functies ingebouwd ter 

ondersteuning van de huidige en toekomstige eisen van 

multinationals, zoals multicurrency, multilanguage en 

multibook.

Stroomlijn uw boekhoudkundige processen voor snellere 

en accuratere financiële afsluitingen. Workday kan 

meerdere operationele entiteiten, bedrijven of business 

units modelleren om eenvoudig intercompany-transacties, 

eliminaties, toewijzingen, allocaties en geconsolideerde 

rapportage te voltooien.

Automatiseer en optimaliseer uw cashflow

Een systeem dat u realtime kassaldi en transacties toont 

helpt met het effectief beheren van resources en het 

nemen van de juiste beslissingen op het gebied van 

financieren, betalen en incasso's. De verrekeningsengine 

van Workday biedt inzicht in alle transacties: uitgaven, 

inkomsten, financiën en salarisadministratie. Door inzicht 

te krijgen in wat er bij het bedrijf binnenkomt en weer 

uitgaat kunnen toekomstige kasstromen beter voorspeld 

worden. 



Vaste activa – groot en klein

Assets waren vroeger groot, duur en vastgenageld aan de 

vloer. Traditionele systemen kunnen fixed assets prima 

beheren. Maar, deze systemen zijn niet ontworpen voor 

het beheer van de enorme diversiteit aan assets waar 

bedrijven tegenwoordig op vertrouwen. Denk hierbij aan 

laptops, mobiele telefoons, accounts voor web conferencing, 

beveiligingsbadges en overige apparatuur en bedrijfsmiddelen 

voor moderne werknemers. Workday combineert de 

traditioneel gescheiden domeinen van fixed assets en 

voorraad met de mogelijkheid om ook de relatief goedkope, 

maar toch hoogwaardige items te beheren. 

Financiële consolidatie en rapportage in realtime  

Voor het verzamelen van rijke business intelligence legt 

Workday business-dimensies vast bij iedere transactie, 

waarna ze worden behouden in transactionele rapporten, 

managementrapporten en financiële rapporten. Daarnaast 

zorgt de in-memory architectuur van Workday ervoor dat 

boekhoudkundige en financiële rapporten in realtime worden 

gecreëerd en bijgewerkt. Hierdoor is geen batchverwerking 

nodig en wordt de tijd voor reconciliatie aanzienlijk verkort.

Workday vereenvoudigt ook de financiële consolidatie, die 

op elk willekeurig moment dat er een actueel en nauwkeurig 

operationeel en financieel overzicht gewenst is, kan worden 

uitgevoerd.  Workday maakt het afsluitingsproces ook 

eenvoudig te beheren én te bewaken met controlelijsten 

en dashboards die transparante inzichten geven terwijl 

de informatie wordt verzameld, vertaald en gesloten. Dit 

resulteert in optimaal vertrouwen in de cijfers, het proces en 

de rapportage.  

Zodra de gegevens zijn geconsolideerd en beschikbaar zijn 

via operationele en wettelijk verplichte rapporten, kunt 

u met de data werken. Vanuit de rapporten kunt u direct 

inzoomen op gedetailleerde transacties voor verdere analyse 

of om relevante actie te ondernemen. Er worden financiële 

scorecards geconfigureerd voor een accuraat financieel beeld, 

met cijfers die uitgebreide inzichten terugkoppelen naar de 

business. Hierdoor kan de financiële afdeling snel en effectief 

reageren, en de rest van het bedrijf versterken. Dit alles op 

basis van één bron van waarheid.  

Proactieve audit en compliance 

Workday transformeert het traditionele model, waarbij naast 

een legacysysteem aanvullende GRC-systemen (Governance, 

Risk & Compliance) worden gebruikt. Dit traditionele model 

voldoet vaak slechts gedeeltelijk aan de verschillende 

vereisten die internationaal gesteld worden. Het business 

process framework (BPF) is verweven in Workday en vormt 

de hoeksteen voor interne controle en governance. Met het 

BPF kunnen bedrijven interne bedrijfsprocessen, waaronder 

een permanente audit, zonder extra kosten configureren en 

visualiseren. Dit biedt continu inzicht in wie welke actie waar 

wanneer heeft ondernomen en op welk bedrijfsproces dit 

invloed heeft.

Het ingebouwde business process framework beheert 

elke transactie, legt alle vereiste informatie vast, volgt 

de geconfigureerde goedkeuringen en garandeert dat de 

boekhoudkundige impact van elke transactie direct na 

goedkeuring kan worden geauditeerd.  Auditorrapporten en 

-dashboards zijn vooraf geconfigureerd voor het bewaken 

van activiteiten en compliance. Ook is het eenvoudig om in 

realtime trends te ontdekken, zoals een toenemend aantal 

onkosten zonder nota. Vanuit deze dashboards kunt u 

inzoomen om verdere actie te ondernemen. 

Organisaties kunnen voldoen aan de verschillende lokale 

regelgevingen, het inzicht in de processen vergroten en 

hun risico verlagen. Alle bedrijfsprocessen, audit trails en 

securitymodellen zijn ingebouwd in Workday, zodat er geen 

additionele systemen noodzakelijk zijn. 



Revenue Management 

Configureerbare processen bieden 360-graden inzichten 

in uw klanten.  U kunt integreren met elk CRM-systeem. 

Contractbeheer, facturatieschema's en omzetverantwoording 

zijn eenvoudig te configureren. Zo optimaliseert u de 

winstgevendheid én de klanttevredenheid. 

Beheer van klanten en contracten 

Creëer en volg klanten en klantcontracten voor maximaal 

inzicht en minimaal risico.  U kunt alle veranderingen die in 

de looptijd van het contract worden aangebracht vastleggen 

en schema's voor factureringen en revenue recognition 

loskoppelen.

CRM integratie 

De Workday Financial Management Connector for Salesforce 

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

cash-proces. Data over opportunitymanagement uit salesforce.

com kan eenvoudig worden geïntegreerd met Workday voor 

gestroomlijnde, configureerbare automatisering van het quote-

to-cash-proces.

Factureren, incasseren, controleren

Workday ondersteunt verschillende typen facturatie- en 

betalingsvoorwaarden. Het helpt uw organisatie met de 

automatisering van het facturatieproces en het verbeteren 

van de accuraatheid.  Verminder handmatige interventie en 

minimaliseer inkomstenderving dankzij geautomatiseerde, 

configureerbare facturatieprocessen. 

Klantincasso's

Dankzij een enkele informatiebron kunt u shared services 

centers organiseren op basis van gedrag, behoeften en 

bijdragen van klanten. Workday levert predictive analytics die 

uw incassoteam in staat stellen prioriteiten toe te kennen aan 

klanten en facturen op basis van risicoscores. Dit risico wordt 

gemarkeerd op een dashboard voor klantincasso's, zodat u 

beter kunt prioriteren welke facturen een incassoprocedure 

vereisen.  

Voldoe altijd aan de GAAP- en IFRS-vereisten  

Controle over wanneer en hoeveel omzet erkend kan worden 

neemt toe nu de nieuwe ASC 606- en IFRS 15-vereisten 

van kracht worden. Beursgenoteerde bedrijven moeten in 

2018 zijn overgestapt en particuliere bedrijven in 2019. 

Met Workday kunt u eenvoudig omzetgebeurtenissen 

vastleggen, fair-value analyses uitvoeren, contracten koppelen 

en omzet toewijzen en verantwoorden van alle soorten 

regelingen.  U kunt facturering en omzetverantwoording 

apart beheren, zodat u altijd op elk gewenst moment het 

juiste omzetbedrag kunt identificeren.  En tijdens de transitie 

naar nieuwe vereisten kunt u alternatieve contracten 

maken en what-if-scenario’s modelleren om de impact van 

verschillende strategieën voor omzetverantwoording te 

analyseren. Met het inzetten van alternatieve contract- en 

rapportagemogelijkheden maakt Workday het aanzienlijk 

eenvoudiger om te voldoen aan dubbele rapportage- en 

openbaarmakingsvereisten.



Spend Management

Met Workday kunt u uw bottomline  

verbeteren dankzij effectieve controle en effectief beheer 

van zakelijke uitgaven en materiële activa. Workday biedt, in 

tegenstelling tot traditionele  

individuele oplossingen, die vaak gefragmenteerd en 

ingewikkeld zijn, een praktische, internationale oplossing 

voor uitgavenbeheer in één systeem met Workday Financial 

Management en Workday Human Capital Management (HCM).

Workday Expenses

Met Workday Expenses kunnen werknemers via telefoon, iPad 

of desktop declaraties vastleggen, indienen en goedkeuren. Dit 

resulteert in lagere kosten, een nauwkeurigere boekhouding 

en snellere terugbetalingen.   

Workday Procurement 

Workday adresseert de unieke vereisten die nodig zijn 

om zowel uitgaven aan goederen als diensten te beheren.  

Workday Procurement biedt volledige procure-to-pay 

functionaliteit binnen één enkel systeem, van bestelaanvraag 

tot betaling.

Workday Inventory

Workday biedt een end-to-end oplossing voor het beheren 

van alle aspecten van het materiaalmanagementproces voor 

uw interne supply chain.  Naast de inkoop en ontvangst van 

goederen in Workday Procurement biedt Workday Inventory 

de flexibiliteit om voorraadartikelen op te slaan en te 

beheren, het gebruik bij te houden en de replenishment te 

automatiseren. 

Projecten

Met Workday Projects kunt u zich concentreren op cruciale 

componenten die uw bedrijf succesvol maken: mensen, 

resources en werkzaamheden. Door deze componenten samen 

te brengen in een suite van enterpriseapplicaties verkrijgt 

u inzicht in de succesfactoren van een team of project, op 

welke terreinen het bedrijf wat minder presteert en hoe de 

effectiviteit van de organisatie kan worden verbeterd. In 

tegenstelling tot de traditionele, invididuele systemen voor 

project- of workmanagement werkt Workday Projects in 

combinatie met Workday Financial Management, Workday 

Human Capital Management en Workday Time Tracking. 

Hierdoor kunt u projecten, talent en resultaten gedurende de 

hele projectcyclus efficiënt plannen, volgen en analyseren.

Projectfacturatie

De projectfacturatie in Workday is ontwikkeld voor 

organisaties die factureerbare projecten managen en 

uitvoeren. Financiële- en factureringsspecialisten beschikken 

hiermee over één veilige en betrouwbare informatiebron met 

project-, factuur- en financiële data op basis waarvan actie 

kan worden ondernomen. Project Billing zorgt in combinatie 

met Workday Financial Management voor een nauwkeurigere 

klantfacturatie, omzetverantwoording, marge- en winstanalyse 

en financiële rapportages. Met Workday kunnen kosten op 

tijd en met minimale inspanningen door uw facturatie- en 

boekhoudteams worden verantwoord.
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Accounting & Finance

Core Financials

• GL, AP en AR

• Allocaties

• Internationale consolidatie en reconciliatie in realtime

• Intercompany transacties

• Checklists voor periodeafsluiting, voor soft en hard close

• Budgetcontrole en commitment accounting

• Ondersteuning voor transactionele, functionele en 

omrekeningsvaluta's

Banking en cash

• Beheer en reconciliatie van bankrekeningen

• Single settlement engine

• Realtime forecasting en inzicht in cash balances

• Automatische afschrijvingen, klantcreditcards, cheques, 

elektronische transacties en geverifieerde betalingen

Business Assets

• Materiële en immateriële activa

• Multibook 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

• Separation of duties

• Volledige audittrail van alle transacties

• Configureerbare uitzonderingsrapporten en waarschuwingen

Financiële rapportages en analyses

• Enkelvoudige en geconsolideerde financiële verslagen

• Realtime consolidatie, eliminatie en valutaomrekening

• Analyses ingebouwd in de bedrijfsprocessen

• Multidimensionale rapportage (worktags)

• Op rollen gebaseerde dashboards

• Operationele rapportage en winstgevendheidsanalyse

• Financiële scorecards

• Voorspellende en verklarende analyses

Planning

• Budgetteren, plannen en forecasten

• Financiële planning

• Personeelsplanning

Revenue Management

Contracten

• Contract- en klantbeheer

• Wijzigingsbeheer en auditeerbaarheid

• CRM integratie met Salesforce

Billing

• Geautomatiseerde facturatie

• Creditcard- en debetbetalingen

• Facturering op basis van tijd en onkosten van projecten

• Configureerbare regels voor factureringstarieven

• Rapportage inclusief tijdsduur, DSO en betalingsgeschiedenis

Omzetverantwoording

• Rapportages en forecasts van inkomsten en opgeschorte 

inkomsten

• Tools voor revenue recognition schema's, accounting en 

scenario's

• Verantwoording op basis van milestone, schema of percentage

Spend Management

• Workday Expenses

• Workday Procurement

• Workday Inventory

Projecten

• Talentmanagement 

• Workforce Planning & Analytics 

• Projectmanagement

• Resourcemanagement

• Werkt met Workday Time Tracking en Workday Expenses 

Projectfacturatie

• Multidimensionale, flexibele projectfacturatie

• Incorporeert kortingen, kostenlimieten en tijdsbeperkingen

• Facturatie op basis van een transactie, milestone of termijn

• Projectkostenmanagement en marge- en 

winstgevenheidsanalyses

Global Financial Foundations

• Door Workday geleverde, landspecifieke configuraties

• Vertalingen

• Wereldwijde belasting-engine (BTW, GST, Sales en Use Tax, 

inhoudingen)

• Multi-GAAP/multibook

• Multi-rekeningoverzicht

• Internationale betalingsformaten en bankafschriften

• Afschrijving lokale belastingvorderingen

• Internationale consolidaties

Gerelateerde financiële applicaties

• Workday Financial Performance Management

• Workday Grants Management

• Workday Integration Cloud Platform
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