Workday voor het bankwezen
moeten een evenwicht zien te vinden tussen dagelijkse bedrijfsbehoeften

Belangrijkste functionele
gebieden

en strenge regelgeving, navigeren in een onstabiel politiek klimaat, omgaan

• Financial Management

met lage rentetarieven en de consolidatie van banken in de gaten houden.

• Human Capital Management

Tegelijkertijd moeten banken hun klanten bedienen, nieuwe producten en

• Enterprise planning & budgettering

kanalen introduceren en nieuwe markten openen.

• Financiële consolidaties

Banken zijn onderhevig aan ongekende en voortdurende veranderingen. Ze

Om de efficiëntie te verbeteren en banken in staat te stellen te schalen in
het veranderende landschap biedt Workday één cloud-based systeem voor
finance management, human capital management, analytics en planning.
Eén systeem dat banken helpt met het uitvoeren van de belangrijkste backofficefuncties en het creëren van een single source of truth.

• Prism Analytics
• Management Reporting
• Accounting: General ledger, accounts
payable, fixed/business assets
• Travel/expense accounting &
management
• Procurement & inventory

Verbeter de operationele prestaties van uw bank
Met één systeem voor finance, HR, analytics, rapportage en planning stelt
Workday u in staat om de kernprocessen te stroomlijnen en de operationele
efficiëntie te verbeteren. Uw teams kunnen beter en productiever
samenwerken om sneller nauwkeurigere beslissingen te nemen.

• Projecten

Belangrijkste voordelen
• Verbeter de operationele prestaties
• Stimuleer verandering, blijf schaalbaar
en groei

Workday houdt uw data, transacties en belangrijkste bedrijfsprocessen

• Stroomlijn en optimaliseer security

geconfigureerd en intact zodat uw bank workflows, approvals en processing

• Minimaliseer risico met always-on

flexibel kan aanpassen. Zo blijft u efficiënt opereren terwijl de business
verandert en groeit.
De mogelijkheid om processen over afdelingen heen te standaardiseren geeft
u de vrijheid om blijvend te voldoen aan de behoeften van de business. U
kunt zakelijke transacties zoals salarisadministratie, crediteuren en vaste
activa eenvoudig managen. Ook is het gemakkelijk om te integreren met uw
klantgerichte systemen. Verhoog de productiviteit in alle functies van de
business met intuïtieve rapportages, met drilldowns vanaf het dashboard naar
de transactie, en flexibele hiërarchieën voor accounts, mensen en organisaties.
Bovendien kunt u spend policies en approval workflows configureren voor een
betere controle over de manier waarop uw personeel wordt betaald.

Stimuleer verandering, blijf schaalbaar en groei
Workday geeft uw bank de kracht en flexibiliteit om zich aan te passen aan
de evoluerende behoeften en de eisen van de markt, zonder intensieve ITondersteuning.
Door het automatiseren van het merendeel van de organisatorische
bedrijfsprocessen geeft Workday u meer tijd om te focussen op strategische
initiatieven en om in te spelen op de steeds veranderende behoeften van
de business.

audit en controlled access
• Neem geïnformeerde beslissingen met
transparant inzicht
• Een divers personeelsbestand werven
en behouden

Door middel van een flexibel business process framework

voor een aparte tool voor planning elimineert. Planning en

stelt Workday banken in staat zich gemakkelijker aan te

resultaten in hetzelfde systeem stroomlijnen de processen,

passen aan organisatorische veranderingen die nodig zijn

waardoor u een beter beeld krijgt van uw operationele

bij het verwerven of consolideren van nieuwe banken

prestaties. Dit maakt een einde aan het verplaatsen van data

binnen hun organisatie.

of het maandelijks vergelijken van rapporten.

Vereenvoudig en verbeter de beveiliging

Bovendien behoort latente of onjuiste informatie tot het

Uw beveiliging vereenvoudigen zonder aan
betrouwbaarheid in te leveren Met het Workday

verleden. Workday biedt u realtime inzicht in de belangrijkste
informatie die u nodig heeft om snel bij te sturen.

Single Security Model wordt al uw financiële en

Onze analyticsfunctionaliteiten zorgen voor een beter beeld

HR-data beschermd op een manier die traditionele

van uw organisatie door het combineren van Workday-data met

softwareleveranciers niet bieden. In elk product

data van derden. Geautomatiseerde en betrouwbare analytics

bouwen we, in elk aspect van onze service, strenge

verkorten de tijd die werknemers besteden aan het opstellen

veiligheidsmaatregelen in die we constant bijwerken. Zo

van rapporten, waardoor ze meer tijd kunnen besteden aan het

zorgen we voor het hoogste beveiligingsniveau.

analyseren van data om uw bedrijf vooruit te helpen.

Minimaliseer risico met always-on audit
en gecontroleerde toegang

Een divers personeelsbestand werven en
behouden

Ontworpen en gecreëerd na Sarbanes-Oxley zorgt Workday

Workday is zich bewust van het belang van het werven

ervoor dat uw bank efficiënt voldoet aan compliance-

en behouden van een divers personeelsbestand dat vele

eisen dankzij onze always-on audit benadering. Als gevolg

generaties omvat, en begrijpt dat hun behoeften verschillen.

hiervan vermindert Workday de tijd en kosten die nodig

Workday bevordert een mobile-first samenwerkingsproces voor

zijn om audits uit te voeren, zodat uw team tijd overhoudt

recruiters en hiring managers om snel actie te ondernemen op

voor strategische werkzaamheden.

het gebied van kandidaatprofielen, sollicitatiegesprekken en

Scheiding van taken (segregation of duties) voegt een extra
beveiligingslaag toe, minimaliseert de risico's en biedt uw
werknemers het juiste informatieniveau. Blijf op de hoogte
van wijzigingen in wet- en regelgeving via het Payroll
Compliance Updates Dashboard en auto-updates via de
cloud. Minimaliseer compliancerisico's door proactief te
identificeren welke toekomstige regelgeving van invloed
is op welke specifieke werknemerspopulatie. Profiteer
ook van always-on audit voordat de salarisadministratie
is voltooid, om problemen eerder te identificeren en het
salarisadministratieproces efficiënter te maken.

Neem geïnformeerde beslissingen met
transparant inzicht
Krijg inzicht in uw HR, finance en salarisadministratie om
beter geïnformeerde beslissingen te nemen, minder tijd te
besteden aan data-aggregatie en de behoeften van de business

acceptatieprocessen. Om u te helpen de beste werknemers te
behouden geeft Workday inzicht in employee performance.
Zo kunt u bepalen wie de beste prestaties leveren, om hen
vervolgens dienovereenkomstig te belonen.

Commitment en continue investering in het
bankwezen
Workday begrijpt dat u één systeem nodig heeft voor
financiële rapportages, human capital resources, backofficetaken, analytics en budgettering. De ingebouwde
actiegerichte analytics zijn volledig auditeer- en
configureerbaar en bieden uw bank het benodigde
aanpassingsvermogen om succesvol te groeien. Door het
koppelen van talentdata met financiële resultaten en het
ervoor zorgen dat banken weer inzicht krijgen in hun eigen
data bereidt Workday banken voor op de toekomst.

“Door HR en finance samen te brengen in

te voorspellen. Workday is ontworpen om de 'plan-to-action'

de cloud hebben we meer inzicht in het

cyclus te verbeteren en te versnellen, wat de noodzaak

bedrijf gekregen, zodat we sneller betere
zakelijke beslissingen kunnen nemen."
—Jan Willem Kohne, Global Head of Human Resources, IMC
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