
Workday voor financiële diensten
Banken, credit unions, vermogensbeheerders, kredietverstrekkers en 

andere financiële dienstverleners opereren in een sterk concurrerende en 

gereguleerde omgeving. Het bedienen van klanten, het introduceren van 

nieuwe producten en kanalen, het openen van nieuwe markten en het 

hebben van inzicht in leningen, beleggingen en deposito's is van cruciaal 

belang voor uw bottom line. Tegelijkertijd is het kunnen beschikken 

over de juiste mensen een belangrijke basis voor uw toekomst. Workday 

biedt financial management, human capital management en planning/

budgettering in één cloud-based systeem om aan uw behoeften te 

voldoen. Van de noodzakelijke back-officefunctionaliteiten om klanten te 

bedienen tot een eigentijds systeem voor uw personeel om transacties 

te verwerken en de benodigde financiële en managementrapportages te 

bekijken en te analyseren: Workday zorgt ervoor dat bedrijven actief in 

financial services voorop blijven lopen.

Traditioneel verrichtten chief human resources officers (CHRO's) 

en chief financial officers (CFO's) bedrijfsanalyses met data uit 

verschillende systemen, gecreëerd in verschillende perioden en 

verstrekt in verschillende formaten. Deze rapportages, analytics en 

assesments zijn van cruciaal belang voor het succes van elk financieel 

dienstverleningsbedrijf, maar de traditionele aanpak van data en 

rapportage hield dit gescheiden. Met Workday gebruikt iedereen dezelfde 

informatie, wat resulteert in een betere samenwerking en slimmere 

besluitvorming.

Transformatie van de back-office

Transformatie vindt plaats wanneer uw team werkt met realtime 

informatie, altijd en overal toegankelijk. Desktop, laptop, mobiel, op 

kantoor of onderweg - niets zou, in deze snel veranderende wereld, de 

kennisvergaring die nodig is om de business effectief te runnen in de 

weg moeten staan. Succesvol zakendoen in deze moderne wereld mag 

niet worden belemmerd door de beperkingen van legacytechnologie.

Planning

Workday verbetert planning door realtime finance- en HR-data te 

integreren in het planningsproces, wat de noodzaak voor een aparte 

planningstool of complexe, handmatige spreadsheets elimineert. Planning 

in hetzelfde systeem als uw actuele financiële informatie betekent dat 

data niet meer verplaatst hoeft te worden en dat latente, onnauwkeurige 

informatie tot het verleden behoort. 

Belangrijkste functionele 
gebieden

• Financial Management

• Human Capital Management

• Enterprise planning & budgettering

• Financiële consolidaties  

• Managementrapportages met drill-

downs op transactieniveau 

• Accounting: General ledger, accounts 

payable, fixed/business assets

• Travel/expense accounting & 

management

• Inkoop

• Inventory

• Projecten

• Configureerbare analytics/dashboards

• Ingebouwde report writer  

met analytics voor business users

Belangrijkste voordelen

• Een holistische en innovatieve 

benadering van backofficefuncties en 

-diensten

• Business process framework voor het 

sturen van processen en beleid 

• Consistente controle en minder risico 

door de beste internal governance in 

zijn klasse

• Relevante, contextuele financial 

insights beschikbaar vanaf elk device

• Minder complexiteit bij bedrijfsgroei 

met één flexibel en schaalbaar systeem

• Een vollediger en accurater beeld van 

de operatie

• Gebruiksvriendelijk systeem voor 

werknemers, managers, executives en 

auditors

• Geschikt voor mobiel en desktop



Realtime budgetten en planningsmodellen maken 

Workday gebruikt uw reeds bestaande transactionele 

en organisatorische structuren om snel en eenvoudig 

plannen op te stellen en uit te voeren op basis 

van realtime data. U kunt verschillende versies 

van budgetten, scenario's en forecasts maken, 

beheren en analyseren met behulp van krachtige 

modelleringsopties.

Eenvoudig interacteren, analyseren en samenwerken 

Maak bedrijfsplanning iteratief door gebruik te maken 

van een collaboratieve worksheetomgeving die de 

vertrouwdheid van een spreadsheet combineert met 

de structuur, schaal en beveiliging van Workday. En als 

u uw eigen favoriete spreadsheets heeft kan Workday 

deze eenvoudig importeren waardoor uw formules en 

concepten behouden blijven.

Human Resource Management

Workday is marktleider op het gebied van cloud-based 

human capital management en biedt alle tools voor 

human capital management in één systeem, dat werkt 

op alle devices. Met Workday volgt u wereldwijd de 

interne operatie, werknemers die bij klanten actief zijn 

en ondersteunt u de benodigde regionale vereisten.

Learning mogelijk maken 

Uw werknemers hebben een leeromgeving nodig die 

on-demand en on-the-go beschikbaar is. Workday 

Learning combineert on-demand video en social om de 

front- en backoffice optimaal te ondersteunen.

Werk samen aan het beste team

Het snel rekruteren van het beste talent om aan de 

huidige en toekomstige personeelsbehoeften te voldoen 

is van cruciaal belang in het huidige competitieve klimaat. 

Workday bevordert een mobile-first samenwerkingsproces 

voor recruiters en hiring managers om snel actie te 

ondernemen op het gebied van kandidaatprofielen, 

sollicitatiegesprekken en acceptatieprocessen. De business 

vraagt om de juiste mensen in de juiste aantallen, Workday 

biedt de juiste tools.

Continu de employee performance meten  

Workday maakt continue feedback en performance 

management mogelijk. Meetbare doelstellingen vaststellen 

en de voltooiing ervan volgen. Onmiddellijke feedback 

geven over het verrichte werk en de verzamelde feedback 

bekijken tijdens performance reviews.

Verander net zo snel als de business

Fusies komen in de financiële dienstverlening 

bijna dagelijks voor. Maar uw grootboek en 

organisatiestructuur zijn vaak verouderd met 

hardgecodeerde systeemstructuren. Zo kan een 

verandering vragen om een aangepast ontwerp van 

uw systeem om het rekeningstelsel (COA's) en de 

organisatorische behoeften te ondersteunen, wat het 

managen van veranderingen moeilijk, duur en langdurig 

maakt. De innovatieve Workday-technologie helpt u 

in te spelen op organisatorische, bedrijfsproces- en 

rapportageveranderingen wanneer deze zich voordoen, 

zelfs na implementatie, zonder extra kosten en 

ondersteuning door derden. Deze flexibiliteit maakt 

eenvoudiger om uw organisatie aan te passen aan 

fusies, nieuwe partners of personeelswisselingen.



“Ik heb nu de mogelijkheid om 

met behulp van een tool op 

transactieniveau te analyseren.”

Laurie Meissner 

SVP, Global Controller, Aon

Financial management en accounting

Het traditionele grootboek met de samengevatte data 

van uw COA's is ontworpen om slechts te voorzien in 

het opstellen van financial statements. Workday gaat 

verder dan de mogelijkheden van een traditioneel 

grootboek. Workday biedt u meer data, meer analytics, 

meer informatie en meer van wat u echt nodig heeft: 

actionable insights. Workday heeft de beperkingen 

van traditionele rapportages en COA segmentcodering 

opgelost door het probleem op een nieuwe manier te 

bekijken. We zijn gewoon met een schone lei begonnen. 

Ontwerp

Het Workday-ontwerp maakt de kenmerken en zakelijke 

dimensies van een transactie traceerbaar. Dat betekent 

dat u financial statements kunt aanpassen en door 

middel van drill downs tot in detail kunt analyseren, 

zoals wie welke conferenties heeft bijgewoond, of de 

verbouwing van een kantoor binnen budget is gebleven 

of wat de totale advertentiekosten waren. Management 

kan het wie, wat, wanneer, waarom, en waar achter 

de metrics beantwoorden binnen hetzelfde systeem 

dat back-officetaken uitvoert, zoals handmatige 

journaalposten en afschrijving van vaste activa.

Vaste activa

Traditionele vaste-activasystemen hadden alleen 

betrekking op grote, onbeweeglijke activa. Ze zijn nooit 

ontworpen om bedrijven te helpen bij het beheren 

van de hoogwaardige, maar goedkopere activa waar 

veel mensen binnen financial services dagelijks 

op vertrouwen, zoals laptops, mobiele telefoons, 

webconferencing accounts en andere hulpmiddelen. 

Workday maakt niet alleen de verwachte workflow 

mogelijk voor crediteuren en procurement-tot-

activaregistratie en -afschrijving, maar het combineert 

ook de traditioneel gescheiden domeinen van 

vaste activa en voorraad met de mogelijkheid om 

hoogwaardige, goedkope goederen te beheren 

naast het beheren van afdelings-, filiaal- en andere 

kapitaalgoederen.

Databeveiliging

Data-integriteit en -beveiliging maakt integraal deel 

uit van Workday. Met één beveiligingsmodel zijn 

al uw finance- en HR-data beschermd. Gedeelde 

rapporten stellen een gebruiker alleen in staat om 

de data relevant voor de huidige rol te bekijken. Dat 

betekent dat u maar één rapport hoeft te maken wat 

u vervolgens per interval of ad hoc uitvoert. Als een 

filiaalmanager bijvoorbeeld regiomanager wordt, dan 

zorgt de functiewijziging binnen Workday zelf voor 

de benodigde aanpassingen van alle finance- en HR-

rapportages, dashboards en scorecards, zodat de 

nieuwe regiomanager snel toegang heeft tot wat uw 

beleid toestaat. 

Governance, risico en compliance (GRC)

Naast databeveiliging transformeert Workday 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 

internationale vereisten. Omdat GRC deel uitmaakt 

van het coresysteem van Workday voldoet uw 

organisatie efficiënt en accuraat aan alle eisen die 

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

ingebouwde business process framework 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 wordt gecontroleerd. Met 

deze kerncompetenties beschikken financial services 

organisaties over de tools ter ondersteuning van 

Sarbanes-Oxley en wet- en regelgeving met één back-

officesysteem, waardoor het inzicht in processen wordt 

verbeterd en het algehele risico wordt beperkt.
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Ontworpen voor vandaag en morgen

Workday weet dat u meer nodig heeft dan een 

modernere oplossing voor accounting. U heeft 

één systeem nodig voor al uw financiële en 

managementrapportages, human capital resources, 

back-officetaken en -functies, analytics en budgettering. 

Workday biedt één systeem dat dit allemaal doet.

Nu kunnen financiële dienstverleningsbedrijven 

zich aanpassen en ontplooien door verandering te 

ondersteunen met volledige configureerbaarheid, 

ingebouwde actiegerichte analytics en complete 

auditeerbaarheid met een beveiligingsmodel. 

Door het koppelen van talentdata met financiële 

resultaten en het ervoor zorgen dat financiële 

instellingen weer inzicht krijgen in hun eigen data 

en bereidt Workday deze organisaties voor op de 

toekomst.

"Workday biedt ons een 

geavanceerde manier om 

na te denken over onze 

organisatie, opvolgingsplanning, 

talentmanagement en onze 

doelstellingen."

Andrew Laing 

Deputy Chief Executive, Aberdeen Asset Management

http://workday.com/nl

