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Workday Adaptive Planning
Iedereen maakt plannen. Met Workday wordt dit heel eenvoudig.

Business agility is enorm belangrijk in de snel veranderende 
wereld van planning. Om snel te reageren moeten bedrijven 
een proces voor planning implementeren waarmee ze betere 
beslissingen nemen en snel actie kunnen ondernemen. 
Workday Adaptive Planning biedt een platform voor een actief 
planningsproces waarbij de hele organisatie betrokken is, 
zodat bedrijven zich eenvoudig aan de veranderende 
bedrijfsomstandigheden kunnen aanpassen.

Een nieuwe generatie software voor bedrijfsplanning.

Bedrijven moeten gelijke tred houden met de veranderende wereld. Dit kan alleen als 

ze investeren in een flexibel planningsplatform waarmee ze kunnen profiteren van 

kansen. Bij de meeste organisaties staat een langzaam, handmatig en statisch 

planningsproces weloverwogen en snelle beslissingen in de weg. Dit maakt het 

ingewikkeld om snel van koers te veranderen als de omstandigheden hierom vragen. 

En aangezien gegevens over business drivers zich meestal in meerdere niet-

geïntegreerde systemen bevinden geven bedrijfsmodellen vaak een onvolledig, 

gefragmenteerd beeld van de onderneming.

Met Workday Adaptive Planning krijgt u een holistisch beeld van de business op 

flexibele, schaalbare en gebruikersvriendelijke wijze. Workday Adaptive Planning 

wordt aangedreven door Elastic Hypercube Technology (EHT), onze robuuste in-

memory modelleringsengine die altijd de performance levert die u nodig heeft. Hoe 

gegevensintensief of complex de modellen ook zijn, u kunt plannen voor wat er 

komen gaat. En met het ingebouwde integratieframework kunt u verbinden met data 

uit elk ERP-, HCM-, CRM- of ander transactiesysteem. Dit verloopt via kant-en-klare 

integraties, u heeft geen oplossingen van derden nodig. 

Voor klanten die Workday Financial Management en/of Workday Human Capital 

Management gebruiken en Workday Adaptive Planning uitrollen geldt dat ze in één 

systeem kunnen plannen, uitvoeren en analyseren. Zo onstaat er een gestroomlijnd 

bedrijfsproces met minder knelpunten.

Iedereen maakt plannen. 

Een geslaagde planningsomgeving moet business agility ondersteunen voor alle 

gebruikers, ook die buiten finance om. Met Workday Adaptive Planning breidt u het 

planningsproces uit naar alle afdelingen van een organisatie. Dit vraagt om een platform 

voor bedrijfsplanning waarmee afdelingen en functies hun eigen modellen kunnen 

ontwikkelen met het overall bedrijfsplan als uitgangspunt, wat uiteindelijk overzien 

wordt door finance. Dit biedt executives een holistisch beeld van hun business en 

legt de basis voor een bedrijfsbreed planningsproces dat continu, allesomvattend en 

samenwerkingsgericht is. 

Belangrijkste voordelen

• Snel inspelen op verandering met 
een krachtige modelleringsengine 
gebouwd voor bedrijfsplanning 

• Neem betere beslissingen met een 
gebruiksvriendelijke oplossing die 
snel door de hele organisatie wordt 
geadopteerd

• Bespaar tijd dankzij een 
geautomatiseerd proces, van planning 
tot uitvoering
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Laten we Workday Adaptive Planning nader verkennen.

Financiële planning

Alles wat u nodig heeft voor continue en uitgebreide financiële planning, rapportages en 

analyse. Produceer snel en eenvoudig betrouwbare, nauwkeurige budgetten. Krijg 

sneller meer inzichten. Lever fantastische rapporten in een paar minuten. Werk waar 

u ook bent samen met iedereen via het web, mobiel en Microsoft® Excel.

Personeelsplanning

Til personeelsplanning naar een hoger plan met een snelle, eenvoudige en krachtige 

oplossing. Lever snel dynamische plannen op het gebied van skills en headcount 

die bijdragen aan betere resultaten. Verbeter de samenwerking tussen HR en de 

business door het optimaliseren van personeelsplannen voor strategische doelen.

Salesplanning

Optimaliseer snel salesresources, verbeter de prestaties en de voorspelbaarheid. 

Maak capaciteitsplannen voor salesvertegenwoordigers om uw targets te halen. Stel 

de juiste quota in en creëer evenwichtige regio's. Werk samen aan what-if-scenario's. 

Krijg één bron van de waarheid door het koppelen van uw sales- en financiële 

plannen.

Operationele planning

Nu kunt u elk scenario flexibel modelleren, ongeacht uw functie, branche of locatie. 

Operationele capaciteitsplanning, marketing demand generation, projectgerichte 

planning: u kunt het allemaal modelleren. Het is bedrijfsbrede planning zonder 

grenzen, met realtime toegang tot meer operationele data dan ooit tevoren.

Krachtige modellering, rapportages en analytics.

Dankzij de ingebouwde mogelijkheden voor rapportages en analytics kunt u plannen, 

prestaties volgen en analyseren, scenario's testen om tijdig van koers te veranderen 

en verslag uitbrengen over uw resultaten bij interne en externe stakeholders. Elastic 

Hypercube Technologie zorgt voor ongeziene mogelijkheden, schaalbaarheid en 

prestaties waarmee bedrijven van elke omvang op eenvoudige wijze de complexiteit 

van de business modelleren, hun resultaten analyseren en er verslag over uitbrengen.

De Elastic Hypercube Technology laat bedrijven grote gegevensintensieve modellen 

beheren met een engine die is ontwikkeld voor:

• Flexibiliteit: u kunt modelleren op een manier die zinvol is voor uw business, 

met gegevens die relevant zijn voor uw behoeften.

• Schaalbaarheid: voegt geheugen en rekenkracht naar behoefte toe zodat 

gebruikers kunnen plannen met een vrijwel onbeperkt aantal dimensies en 

versies

• Volledigheid: end-to-end-planning voor elke functie, van omzet en cashflow tot 

modellering, rapportage en analytics. Alle afdelingen en functies krijgen 

toegang tot hun eigen planningsmodellen, zonder het hogere bedrijfsplan uit 

het oog te verliezen  
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En dankzij dynamische plannings- en analyseprocessen met actieve dashboards ziet 

iedereen direct hoe hun bijdrage het bedrijf beïnvloedt. Workday Adaptive Planning is 

ontwikkeld voor zakelijke gebruikers en biedt de mogelijkheid om rechtstreeks in de 

dashboards te werken. Zo kan iedereen inzoomen op bepaalde data of veranderingen 

aanbrengen die in het hele systeem worden doorgevoerd. Inzichten komen snel naar 

boven. Dit helpt mensen focussen op strategische activiteiten in plaats van het 

verzamelen en filteren van data. Bovendien kunnen ook executives buiten het 

financeteam om moeiteloos participeren in het planningsproces, met een 

gebruiksvriendelijke interface.

Het modelleren van what-if-scenario's.

Business agility wordt pas mogelijk als u kunt plannen voor verschillende scenario's 

en als u waar nodig van koers kunt veranderen. Met krachtige oplossingen voor 

scenarioplanning krijgt u een blauwdruk voor de impact van een verandering op de 

verschillende gebieden van uw business. 

Stel vragen zoals:

• Wat als we onze aanstellingsdata drie weken uitstellen? 

• Hoe beïnvloedt dat de verkoopopbrengsten? 

• Als we dit doen, welke aanpassingen moeten we dan doorvoeren in onze 

regioplanning? 

• Wat is de impact hiervan op onze financiële positie aan het einde van het 

kwartaal?

Plan voor verschillende scenario's en vergelijk de mogelijke uitkomsten.

Als elke afdeling scenario's test voor specifieke bedrijfsonderdelen kan de 

organisatie als geheel de beste scenario's in haar plannen opnemen en de bredere 

bedrijfsstrategie optimaliseren.
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Word een strategische partner.

Of u nu in finance, sales, HR of op een andere afdeling werkt, actief deelnemen aan 

het planningsproces maakt u een strategischere partner. Laat u niet tegenhouden 

door inefficiënte planningsprocessen op basis van spreadsheets. Besteed juist meer 

tijd aan belangenbehartiging voor uw business, doe datagedreven aanbevelingen en 

lever inzichten aan het executive management.

En dankzij de vooruitgang op het gebied van intelligente planning kunt u 

gebruikmaken van de snelheid en overvloed van computerresources en 

technologieën zoals machine learning. Laat het zware werk aan geavanceerde 

algoritmen over zodat fouten in de plannen snel opgespoord worden. Met Workday 

Adaptive Planning wordt organisatorische agilility werkelijkheid.

http://workday.nl

