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Uit ons wetenschappelijk onderzoek naar de kenmer-
ken van een high performance financiële functie blijkt 
de focus op IT een  belangrijk gegeven te zijn. Het gaat 
daarbij enerzijds om de mate van automatisering van 
de financiële processen, maar ook over de capaciteit 
van de finance functie om de meest recente IT-toe-

passingen te implementeren. 
In het bijzonder is de vraag  of de finance functie op de hoogte is 
van de nieuwste toepassingen en de mogelijkheden van de ver-
schillende tools daarbij van doorslaggevend belang.

Met de redactie van CFO Magazine hebben we een eerste poging 
ondernomen om zoveel mogelijk tools op te lijsten die beschik-
baar zijn om de financiële functie te ondersteunen. We stellen ze 
in deze publicatie aan u voor.

Om het overzichtelijk te maken schetsen we  eerst  het purchase 
to pay en het order to cash proces. Telkens leggen we de link naar 
de rol van finance tijdens  of na deze processen. Per rol hebben 
we een overzicht van de aanbieders gemaakt. U klikt in de te-
kening op de volgende pagina gewoon op het vergrootglas en u 
komt meteen in het overzicht van de belangrijkste spelers in dat 
domein terecht.

Dit document willen we graag up to date houden en steeds beter 
maken. Aarzel niet om ons verbeteringen of nieuwe tools die in 
de markt komen te signaleren.

We wensen je een prettige ontdekkingstocht,

Peter De Roeck
Uitgever

Kennis van nieuwste tools 
cruciaal voor succesvol finance
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ONKOSTENNOTA’S
ACCOUNTING

Abacus
	 Abacus
 www.abacus.com
	 	

	 2013
	 VS
Abacus automatiseert de onkostenrege-
ling voor uw medewerkers, beheert de 
kredietkaarten van uw team en laat u 
toe om een uitgavenregelgeving te im-
plementeren. Het programma signaleert 
uitzonderlijke of frauduleuze uitgaven 
en biedt realtime informatie en dash-
boards.

Apptricity
	 Apptricity
 www.apptricity.com
	 	

	 1999
	 VS
Apptricity Travel & Expense brengt per-
soneelsuitgaven en reiskosten in kaart 
en bevat de nodige notificaties in geval 
van onregelmatigheden. De tool laat 
zich vlot integreren met uw bestaande 
financiële programma’s en ERP-systeem. 
De ontwikkelaar biedt nog andere soft-
ware voor het beheer van uw uitgaves, 
die u onderling kunt verbinden.

Basware
	 Basware
? Travel & Expense Management
 www.basware.com
	 	

	 1985
	 Finland
Deze tool registreert onkosten op het 
moment van uitgave en laat u toe reis-
kosten proactief te beheren. U kunt re-
gels integreren voor dagelijkse onkosten 
en kosten voor voertuiggebruik, waar-
door u fouten voorkomt. Het is mogelijk 
om kosten flexibel en eenvoudig toe te 

wijzen, zodat u ze bij het juiste project 
onderbrengt.

Captio
	 Captio
 www.captio.com
	 	

	 2012
	 Spanje
Captio is een centraal platform voor alle 
reisonkosten. Het slaat de foto’s van uw 
onkostennota’s op in de cloud en gene-
reert automatisch de benodigde data. 
Betalingen met de bedrijfskredietkaart 
zijn automatisch geïmporteerd, zonder 
manuele handelingen. De tool categori-
seert de onkosten en biedt de gebruiker 
de nodige inzichten.

Certify
	 Certify
 www.certify.com 
	 	

	 2007
	 VS
Certify richt zich in hoofdzaak tot klei-
nere ondernemingen. De reizende me-
dewerker kan er zijn onnkostennota’s 
onderweg mee opladen. De onderneming 
beschikt op haar beurt over automa-
tisch gegenereerde rapporten en biedt 
de mogelijkheid om die te vergelijken 
met een benchmark voor uw branche.  

Chrome River
	 Chrome River
 www.chromeriver.com
	 	

	 2007
	 VS
Chrome River focust zich op middelgro-
te tot grote globale spelers. Het is ont-
wikkeld als een mobiele webapplicatie 
dat vanaf elk toestel een vlotte toegang 
biedt. De tool laat de gebruiker toe om 
een eigen speelveld op het vlak van on-

kosten te creëren,. Ze ondersteunt tal 
van munten en talen. Het programma 
maakt het zowel voor de gebruiker als 
het bedrijf gemakkelijk om kosten toe te 
wijzen.

Continia
	 Continia
 www.continia.com
	 	

	 2009
	 Nederland/Denemarken
Met deze Expense Management app 
voor Microsoft Dynamics NAV kunnen 
reizigers hun kostenrapportering onder-
weg in slechts enkele stappen realiseren: 
ze nemen een foto van de bon, vullen 
de vereiste velden in, en verzenden het 
gelijk naar boekhouding. De registratie 
van de afgelegde kilometers gebeurt op 
dezelfde manier. 

Coupa
	 Coupa
 www.coupa.com
	 	

	 2006
	 VS
Coupa omschrijft zich ook wel als 
‘Savings as a Service’. Het brengt alle 
manieren waarop medewerkers geld 
uitgeven binnen de organisatie samen 
in een mobiele app. De toepassing is 
beschikbaar in 150 valuta en 20 talen. 
Rapporten bieden een helikopterview en 
lokaliseren buitensporige uitgaven. 

Expensify
	 Expensify
 www.expensify.com
	 	

	 2008
	 VS
Met Expensify kunt onkostendeclaratie 
online regelen. De smartscan-functie 
‘leest’ de kassabon en voert automatisch 
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de gegevens in. De tool berekent de kilo-
meterkosten aan de hand van de afge-
legde afstand via Google Maps. Onkosten 
invoeren kan onder meer via pc, e-mail 
en mobiele app. Het programma biedt 
koppelingen naar verschillende applica-
ties en programma’s.

Expenzing
	 Expenzing
 www.expenzing.com
	 	

	 1999
	 India
Expenzing verbindt de financiële afde-
ling met het de medewerkers onderweg. 
De onderneming kan kosten goedkeuren 
nog voor de reiziger die maakt, waar-
door u discussies achteraf uitsluit. De 
tool stelt ongewilde kosten vast en is 
vlot te integreren met uw bestaande 
ERP-pakket. Een doorgedreven automa-
tisatie moet resulteren in een kortere 
onkostencyclus. 

Infor
	 Infor
 www.infor.com
	 	

	 2002
	 VS
Infor Expense legt onkostennota’s in 
real time vast. Zo krijgt u volgens de 
ontwikkelaar als bedrijf nauwkeurigere 
rapporten die sneller beschikbaar zijn. 
Infor mikt met deze mobiele oplossing 
op gebruiksgemak en flexibiliteit.

KDS
	 Neo
 www.kds.com
	 	

	 1994
	 Frankrijk
KDS Neo biedt een intuïtieve tijdslijn 
voor het boeken van reisuitgaven en een 
kalenderbeeld van alle uitgaves. De tool 
gaat ook op zoek naar de beste reis- en 
verblijfsopties. Het management krijgt 
in één oogopslag een kijk op de totale 
uitgaven. Dankzij Optical Character 

Recognition (OCR) en gps-data gebeurt 
de invoer van onkostennota’s snel en 
mobiel.

Microsoft
	 Dynamics 365
 www.microsoft.com
	 	

	 1975
	 VS
Microsoft Dynamics 365 for Finance and 
Operations biedt de mogelijkheid om 
informatie over betaalmethodes te be-
waren, uitgaverapporten op te roepen en 
bepaalde limieten in te stellen.  

MobileXpense
	 MobileXpense
 www.mobilexpense.com
	 	

	 2000
	 België
De mobiele app “Spendcatcher” leest be-
talingsbewijzen en maakt automatisch 
een uitgave aan in MobileXpense. Eén 
van de competitieve voordelen van de 
software is de lokale component die het 
aan zijn gebruikers aanbiedt. Een voor-
beeld is de integratie van specifieke nati-
onale wetten en bedrijfsbeleidsregels.

Oracle
	 Oracle
 www.oracle.com
	 	

	 1977
	 VS
Oracle Travel & Expense Management 
automatiseert en stroomlijnt het onkos-
tenproces. Het importeert de krediet-
kaartdata en laat u toe om zelf bepaalde 
krijtlijnen uit te werken. De tool rappor-
teert in real time en biedt de mogelijk-
heid om de resultaten vlot te schalen en 
te exporteren.

Paycom
	 Paycom
 www.paycom.com
	 	

	 1998
	 VS
Payom biedt een volledig payrollpakket, 
met een aparte tool voor het beheer van 
onkosten. Werknemers kunnen hun no-
ta’s onderweg opladen en automatisch 
hun uitgavenstatus oproepen. Onregel-
matige uitgaven zijn automatisch uitge-
licht. De tool berekent ook de afgelegde 
afstand.

Replicon 
	 WebExpense
 www.replicon.com
	 1996
	 Canada
Web Expense is een online trackigsoft-
ware waarmee werknemers hun uitga-
ven op elk moment en vanaf elke locatie 
kunnen opladen. Dat kan ook offline via 
mail wanneer de internetverbinding niet 
beschikbaar is. De gebruiker kan alle 
uitgaven opvolgen en krijgt een gedetail-
leerde kijk op de (on)kosten per project.

.

Rydoo
	 Rydoo
 www.rydoo.com
	 2018
	 België
Rydoo vindt het beheer van beroepskos-
ten opnieuw uit. Het is 100% papierloos, 
maakt komaf met de administratieve 
rompslomp van reis- en onkostenbeheer 
en realiseert zo een grote tijdsbesparing 
voor werknemers. Financiële teams 
profiteren van de geautomatiseerde pro-
cessen die alle informatie doorlinkt naar 
hun bestaande boekhoudpakketten.

Sage
	 Sage
	 2000
	 VK
Sage Enterprise Management beheert 
projecten en werkingskosten. Het 
ERP-pakket maakt het mogelijk om 



kosten aan een bepaald project toe te 
wijzen.

SAP
	 Concur
 www.sap.com 
	 	

	 1993
	 VS 
Het SAP Concur-platform faciliteert 
het beheer van reiskosten conform de 
bedrijfspolicy. SAP Concur-services zijn 
verbonden met reisaanbieders, online 
reisagenten, creditcardbedrijven en le-
veranciers.. De tool omvat het managen 
van uitgaven en declaraties, het auto-
matiseren van factuurverwerking en het 
vereenvoudigen van vereenvoudigen van 
het onkostenproces.

Securex
	 HRonline Xpenses
 www.securex.be
	 België
Uw medewerkers registreren hun per-
soneelsonkosten zelf, waardoor u alles 
perfect kunt opvolgen en de vergoeding 
correct verloopt. De tool omvat onder 
meer een automatische berekening van 
valutaverschillen en van kilometerver-
goedingen (via Google Maps), naast  een 
uitgebreide rapportering van alle kosten, 
per afdeling, per kostensoort, per peri-
ode.

Serko
	 Serko
 www.serko.com
	 	

	 2007
	 Nieuw-Zeeland
Serko omvat zowel een tool voor travel 
management als een toepassing voor 
expense management. Ze biedt krediet-
kaartenbeheer, een overzicht van de af-
gelegde afstand en invoermogelijkheden 
via een mobiele app. Het systeem waar-
schuwt in geval van onregelmatigheden. 

Unit4
	 Travel & Expenses
 www.unit4.com
	 1980
	 Nederland
Unit4 Travel & Expenses maakt het on-
line indienen en beheren van reis- en 
onkosten naar eigen zeggen makkelijk. 
De medewerker voert transacties in en 
uploadt de afbeeldingen van bonnen 
terwijl hij onderweg is. Door de naadloze 
integratie met uw ERP-pakket of financi-
ele programma’s zijn de gegevens altijd 
up-to-dat en voldoet u aan uw bedrijfs-
regels.

Workday
	 Workday
 www.workday.com
	 2005
	 VS
Workday beheerst het proces van het 
vastleggen van kwitanties tot de terug-
betaling en centraliseert alle selfservice-
taken. De software biedt de mogelijkheid 
om onkostennota’s mobiel in te voeren 
en gebruikt geïntegreerde analytics voor 
betere goedkeuringsbeslissingen.
De onderneming kan autorisaties con-
figureren om geplande onkosten vooraf 
goed te keuren.

Yuki
	 Funkytime
 www.yuki.be
	 2008
	 België
Naast de registratie van de gepresteerde 
tijd in het kader van een project, kan 
u met FunkyTime ook uitgaven zoals 
verplaatsingen, materiaalkosten, restau-
rant- en hotelkosten, etc. aan een project 
toevoegen. U kunt die kosten eenvoudig 
factureren door te selecteren welke gere-
gistreerde uitgaven u aan de factuur wil 
toevoegen

Zoho Expense
	 Zoho Expense
 www.zoho.com
	 1996
	 India
Zoho Expense is online software voor het 
declareren van onkosten, zodat bedrij-
ven het declareren en goedkeuren van 
onkosten kunnen automatiseren. Directe 
goedkeuringen en herinneringen voor 
openstaande declaratierapporten ver-
eenvoudigen het onkostenproces.

Zucchetti Group
	 ZTravel
 www.zucchetti.com
	 1978
	 Italië
ZTravel behelst het volledige traject van 
reisplanning tot onkostenvergoedingen.  
Het houdt daarbij rekening met alle 
plaatselijke regels en wetgevingen. De 
tool archiveert alle informatie allemaal 
op één centrale locatie. 



DOCUMENT MANAGEMENT & SCANNING
ACCOUNTING

Alfresco
	 Alfresco Document Management
 www.alfresco.com
	 		 	

	 2005 
	 VS
Als wereldwijd marktleider in Open 
Source Enterprise Content Management 
(ECM) biedt Alfresco ook een gebruiks-
vriendelijke, uitbreidbare oplossing voor 
documentbeheer. Met functies als ver-
siebeheer, in- en uitchecken en beheer 
van metadata laat Alfresco Document 
Management u toe om de volledige 
levenscyclus van uw documenten te 
beheren.

Basware
	 Travel & Expense Management
    www.basware.com
	 		 	

	 1985
	 Finland
Met Basware Travel and Expense Mana-
ger houdt u de reiskosten en het decla-
ratiegedrag van uw organisatie onder 
controle. U beheert de kosten voordat ze 
worden gemaakt. Doordat u het uitbe-
talen van reis- en onkostendeclaraties 
versnelt en vereenvoudigt, vergroot 
u niet alleen de tevredenheid van uw 
werknemers: een snelle acceptatie door 
de eindgebruiker waarborgt ook uw 
processen.

Christiaens
	 BoCount Dynamics
   www.christiaens.net
	 	

	 1982
	 België
BoCount Dynamics is een efficiënt en 
flexibel samenwerkingsplatform voor 
boekhoud- en accountantskantoren en 
hun klanten. De herkenbare, gebruiks-
vriendelijke interface en de krachtige 

technologie van Microsoft Dynamics 365 
Business Central garanderen een snelle 
controle en inzicht. Ook mobiel, want 
voortaan zijn uw data overal raadpleeg-
baar.

ClearFacts
	 Clearfacts
	 

 www.clearfacts.be
	 2014
	 België
ClearFacts presenteert zich als een 
veelzijdige, modulaire toepassing, die 
complementair wil zijn aan uw boek-
houdsoftware. ClearFacts digitaliseert 
en archiveert de volledige instroom van 
documenten en zet de facturen als boe-
kingsvoorstel klaar in uw boekhoudsoft-
ware. Een extra module zorgt voor een 
online terugkoppeling van de boekhou-
ding naar uw klanten. 

Docupilot
	 Docupilot
 www.docupilot.app
	 

	 2018
	 VS
Intuïtieve, flexibele Document Automa-
tion Software (DAS). Dankzij de intelli-
gente sjablonen en data van Docupilot 
maakt u snel documenten en past u ze 
ook makkelijk aan. De gemaakte docu-
menten kan u meteen verzenden via 
e-mail of naar applicaties als Docusign, 
Dropbox of Zapier. Met Docupilot kan u 
ook zelf een volledige workflow van do-
cumenten maken.

eFileCabinet
	 eFileCabinet
 www.efilecabinet.com

	 	

	 2001
	 VS
eFileCabinet biedt u volledig document-
beheer. Met maximaal 3 clicks kunt u 
alle documenten scannen, direct op-
slaan, e-mail archiveren en kritieke do-
cumenten en bestanden beheren in een 
centraal systeem.

FileAgo
	 FileAgo
 www.fileago.com
	 	

	 India
FileAgo is een eenvoudige maar veilige 
webgebaseerde oplossing voor het be-
heren en delen van bestanden, met rijke 
mogelijkheden voor samenwerking in en 
tussen teams en bedrijven. 

InvoiceSharing
	 Invoice Sharing
 www.invoicesharing.com
	 	

	 2013
	 Nederland
InvoiceSharing koppelt alle bestaande 
boekhoudpakketten en facturatieplat-
formen, waardoor facturen in welke 
vorm dan ook digitaal kunnen worden 
verwerkt. Een ‘boekhoudrobot’ zorgt dat 
rekeningen die betaald moeten worden 
automatisch op de juiste code in de 
boekhouding worden verwerkt. 

Kofax
	 Kofax
 www.kofax.com
	 	

	 1985
	 VS
Kofax biedt oplossingen voor document 
scan en capture (OCR) en dient daarmee 
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als invoerbron voor bijvoorbeeld fac-
tuurverwerking. Naast het omzetten van 
pdf-documenten naar databestanden, 
biedt Kofax ook heel veel mogelijkheden 
om data geautomatiseerd te verwerken 
en RPA-oplossingen (Robotic Process 
Automation).

M-Files
	 M-Files
 www.m-files.com
				

	 1987
	 Finland
Met de ECM-oplossing van M-Files behe-
ren organisaties al hun documenten en 
informatie op een eenvoudige, snelle en 
vooral intelligente manier. Informatie 
die in meerdere systemen is opgeslagen, 
kan  worden benaderd en beheerd met 
één enkele, geïntegreerde interface, zon-
der dat daarbij bestaande processen en 
systemen worden verstoord.

Octopus
	 Octopus
 www.octopus.be
	 	

	 2002
	 België
Als compleet pakket voor gedeeld online 
boekhouden, biedt Octopus ook mogelijk-
heden voor het automatisch verwerken 
van bankafschriften, factuurverwerking 
met elektronische facturatie en Digitaal 
Document Management (DDM).

PDFfiller
	 PDFfiller
 www.pdffiller.com
	 	

	 2008
	 VS
Met PDFfiller, dat zich presenteert als 
een complete online suite voor pdf-be-
heer, kunt u zelf formulieren maken 
en documenten bewerken, invullen en 
ondertekenen. U kunt die ook delen met 
anderen en zo direct samenwerken aan 
een pdf.

RACS
	 RACS
 www.racs.be
	 	

	 België
RACS is een best-of-breed softwareop-
lossing voor complex financieel beheer, 
die onder meer ook een module voor 
scanning & integratie bevat. In enter-
prise-omgevingen verwerkt RACS tot 80 
procent van de input en verwerkt ook 
automatisch facturen via scanning.

SAP
	 Concur
 www.sap.com 
	 		

	 1993
	 VS 
Met Concur levert SAP beheersoftware 
voor algemene kosten, reiskosten en 
facturen (TEM, Travel and Expense Ma-
nagement). Het Concur-platform maakt 
het beheer van reiskosten eenvoudig, 
transparant en conform de bedrijfspoli-
cy. Concur-services zijn verbonden met 
reisaanbieders, online reisagenten, cre-
ditcardbedrijven en leveranciers.

Silverfin
	 Silverfin
 www.silverfin.com
	 

	 2013
	 België
Silverfin levert Accounting Automation 
Software voor financiële adviseurs en 
accountants.   Silverfin ondersteunt hun 
hele financiële proces - van werkdossier, 
management rapportering tot jaaraf-
sluiting – en brengt hun volledige work-
flow centraal op één platform.

SmartDocuments
	 SmartDocuments
 www.smartdocuments.eu
	 	

	 1994
	 Nederland

Software voor huisstijl- en sjabloonbe-
heer en geautomatiseerde document-
creatie. Ook digitaal ondertekenen en 
mediacontent toevoegen behoren tot 
de mogelijkheden. De SmartDocuments 
App laat bovendien toe om dat alles lo-
catie- en device-onafhankelijk te doen. 

Templafy
	 Templafy
 www.templafy.com
	 	 
	 2003
	 Denemarken
Alles-in-één oplossing voor document-
beheer. Templafy helpt branding-, 
compliance- en IT-teams om de manier 
te optimaliseren waarop medewerkers 
documenten, presentaties en e-mails 
maken in Microsoft Office- en Office 
365-toepassingen. Zo wordt best-practi-
cecontent toegankelijk op de plaats waar 
werknemers werken.

Winbooks
	 Winbooks
 www.winbooks.be
				

	 2000
	 België
De Virtual Invoice module van Winbooks 
centraliseert, integreert en presenteert 
het geheel van documenten in uw boek-
houddossier. Dankzij zijn herkennings-
service (OCR) wordt de boekhoudkundi-
ge informatie in één klik geboekt.

Wondershare
PDFelement
	 Wondershare PDFelement
 www.wondershare.net
		 

	 2003
	 China
Eenvoudige alles-in-één-oplossing voor 
het creëren, converteren en bewerken 
van pdf-documenten, inclusief OCR en 
beveiliging. 



Aboservice
	 ABO Count
 www.aboservice.be
	 1986
	 België
ABO Count is een volledig boekhoudpak-
ket om uw boekhouding up-to-date te 
houden. De ingebouwde wizard stelt de 
meest logische boeking voor. Het bevat 
meerdere koppelingen.

Adix
	 Adix
 www.adix.be
	 2004
	 België
ADIX is een compleet gamma van soft-
ware voor een optimaal beheer, speciaal 
aangepast voor boekhouders, fiduciai-
res, vennootschappen, vzw’s en zelfstan-
digen. Het heeft onder meer een recht-
streekse band naar de gegevensbanken 
van het Belgisch Staatsblad.

Admisol
	 Admisol
 www.admisol.be
	 	

	 1947
	 België
Admisol koppelt ondernemers en boek-
houd- en accountantkantoren in één 
krachtig online boekhoudpakket. De 
leverancier bewaart alle gegevens simul-
taan in de private cloud in twee Belgi-
sche datacenters.

AFAS
	 AFAS
 www.afas.be
	 	

	 1996
	 Nederland
De accountancysoftware huistvest zowel 
de cliëntautomatisering als de overige 
bedrijfsprocessen. Het accountancypor-
tal geeft u 24/7 inzicht in de cijfers en 
laat u de aangiftes online goedkeuren.

Aktiv
	 Aktiv 
 www.aktivconsulting.be
	 1984
	 België
De software legt de focus op de operati-
onele handelingen binnen een onderne-
ming en signaleert knelpunten waarop 
het management snel kan reageren of 
anticiperen. Aktiv richt zich nadrukkelijk 
op de kmo-markt.

Allegro
	 Allegro
	 Popsy
 www.allegro.be
	 ?België
Het Popsy Accounting gamma is bedoeld 
voor het boekhoudkundig beheer van 
zowel zeer kleine ondernemingen als 
grotere bedrijven die omvangrijkere vo-
lumes beheren. Het bevat verschillende 
hulpmiddelen, zoals de module Excel 
Add-in om uw resultaten op eenvoudige 
wijze te analyseren en te exploiteren.

Aptean
	 Compiere
	 Ross ERP

 www.aptean.com 
	 		

	 1999
	 VS
Aptean Compiere is een geïntegreerde 
open source ERP- en CRM-oplossing om 
financiële, transactionele, verkoops- en 
serviceprocessen te stroomlijnen. De 
software biedt mogelijkheden tot perso-
nalisatie.

Arpson
	 Arpson
 www.arpson.com
	 	

	 1995
	 Frankrijk
Arpson is gespecialiseerd in de kapitaal-
markt en biedt een geïntegreerde en 
modulaire toepassing voor het beheer 
van onder meer markttransacties en 
thesaurie.

Axito
	 Axito
 www.axito.com
	 		

	 1991
	 België
Axito profileert zich als een gebruiks-
vriendelijke toepassing die weinig 
voorkennis vereist. Onder meer de 
functionaliteit ‘Smartkey’ draagt daar 
toe bij, aangezien slechts 1 toetsaanslag 
volstaat om bepaalde handelingen uit te 
voeren. 

Basecone
	 Basecone
 www.basecone.com
	 Nederland
Basecone is gericht op documentver-
werking. Het laat u toe om facturen en 
documenten automatisch, snel en ge-
makkelijk aan te leveren. Door autorisa-

BOEKHOUD- EN ERP SYSTEMEN
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tieflows in te stellen kunt u facturen van 
leveranciers en/of facturen boven een 
bepaald bedrag automatisch toewijzen 
aan de juiste medewerker.

B-Inside
	 Intex
 www.b-inside.be
	 1986
	 België
Intex is een ERP-systeem ontworpen 
voor de textielindustrie en haar subsec-
toren. Het bevat in zijn basisstructuur 
parameters die specifiek zijn voor de 
textielbranche.

Blackline
	 Blackline
 www.blackline.com
	 	

	 2001
	 VS
Blackline spitst zich toe op financial 
closing en financiële controles doorheen 
de boekhoudcyclus. De software is inte-
greerbaar met onder meer SAP, Oracle, 
Netsuite en Microsoft. 

BQE Core
	 BQE Core
 www.bqe.com
	 1995
BQE Core richt zich onder meer op het 
beheer van aankoop- en verkooporders 
en stroomlijnt de workflow met behulp 
van een geïntegreerde boekhoudoplos-
sing. Gestructureerde rapporten genere-
ren een toegevoegde waarde. 

C&C
	 DiAS FIN ERP
 www.cac.be
	 		

	 1987
	 België
• DiAS boekhouding

DiAS Financials beheert op een naar 
eigen zeggen gebruiksvriendelijke en 
snelle manier de financiële administratie 
van uw organisatie. De gebruiker stelt 
een pakket samen uit een brede waaier 
van modules. 

Cashaca
	 Zenfactuur
 www.cashaca.be
	 2012
	 België
De makers ontwikkelden deze boek-
houdsoftware oorspronkelijk voor eigen 
gebruik. Ze rolden het nadien uit omwille 
van de eenvoud en gebruiksvriendelijk-
heid van het pakket.

CCE
	 Lisa
 www.cce.be
 	 1989
	 België
Dit ERP-pakket richt zich met specifieke 
functionaliteiten onder meer op de voe-
dingssector. Het omvat alle modules (o.a. 
Financieel, Aankoop, Productie, Verkoop, 
Voorraad, CRM) om een optimale door-
stroming van informatie te garanderen. 

Centric
	 CS Solutions
 www.centric.be
	 		

	 1992
	 Nederland
Centric Construction Solutions is een ge-
integreerde en brede oplossing voor pro-
jectbeheer. Het omvat drie deelgebieden: 
Project, Finacc en Contact. De software 
is toegespitst op de bouwsector.

Christiaens
	 BoCount Dynamics
			+  webclient
 www.christiaens.net
	 1982
	 België

BoCount Dynamics is een innovatief sa-
menwerkingsplatform voor accountants 
en boekhouders. Het omvat naast de 
analytische boekhouding ook tools voor 
het beheer van vaste activa, aanma-
ningsbeheer, btw-aangifte, Intrastat, e.a.

Ciro
	 WINexpert+
 www.ciro.be
	 		

WINexpert+ Boekhouding claimt door 
middel van eenvoudig boeken grootste 
resultaten neer te zetten. De software 
maakt gebruik van robotic accounting. 
Hoe meer documenten u inboekt/inleest 
hoe meer automatische voorstellen het 
programma doet. De gebruiker kan in 
real-time informatie opvragen.

CodaBox
	 CodaBox
 www.codabox.be
	 2011
	 België
CodaBox zorgt voor het verkrijgen en 
ter beschikking stellen van de bankuit-
treksels voor boekhoudkantoren. De 
fiduciaire wint bijgevolg invoertijd, maak 
minder fouten en verbetert zijn produc-
tiviteit.

EASI
	 Adfinity
 www.easi.net
	 	

	 1999
	 België
Adfinity is een krachtige tool voor finan-
cieel beheer met geavanceerde  analyti-
sche boekhoudfuncties. Ze is gericht op 
een volledig gedigitaliseerde boekhou-
ding met uitgediepte rapporteringsfunc-
ties..



EMAsphere
	 EMAsphere
 www.emasphere.com
	 	

	 2015
	 België
EMAfinance biedt kmo’s online boordta-
bellen waarmee ze financiële en opera-
tionele indicatoren kunnen opvolgen. De 
software bevindt zich in de cloud en valt 
op elk devies te raadplegen. Het maakt 
boekhoudkundige gegevens lees- en in-
terpreteerbaar,

Epicor
	 Epicor
 www.epicor.com
	 		

	 1972
	 VS
Epicor is een ERP-pakket met een mo-
dulaire benadering. Het biedt toegang 
vanaf pc, tablet of smartphone. Schaal-
baarheid en implementatiegemak moe-
ten bijdragen tot een agile businessom-
geving. Epicor ERP is volledig gebaseerd 
op Microsoft technologie.
 

ETS Informatics
	 Admin2Win
 www.ets-informatics.com
	 		

	 1989
	 België
Ets Informatics is ontstaan uit een 
boekhoudkantoor en uitgegroeid tot 
een aanbieder van professionele B2B 
ICT-toepassingen voor kmo’s. De leve-
rancier brengt met Admin2Win een 
modulaire softwareoplossing (ERP) voor 
de ondersteuning van administratieve 
processen.

Eweb Consult
	 Calculo-7
 www.calculo.be
Calculo-7 is een modulair samengesteld 
boekhoudpakket inclusief een eenvoudi-
ge facturatietool. De basismodule biedt 

alle standaardverrichtingen. Daarnaast 
zijn optionele toepassingen verkrijgbaar, 
zoals automatisch betalingsverkeer, 
investeringsbeheer en analytische boek-
houding.

Exact
	 Exact
	 ProAcc
 www.exact.com
	 		

	 1984
	 Nederland
Exact ProAcc is een volledig en modulair 
boekhoud- en commercieel beheerpak-
ket. Het basispakket bevat naast de al-
gemene boekhouding en facturatie ook 
de banking module en de eigen layout 
module. Onder meer managementrap-
portering en aankoop- en voorraad-
beheer behoren tot de geavanceerde 
pakketten. 

Fujitsu Glovia
	 Glovia International
 www.glovia.com
	 	

	 1970
	 VS
Fujitsu Glovia 2 is een ERP-pakket speci-
aal ontwikkeld voor de maakindustrie. 
Het 
werkt ordergestuurd en biedt voor iede-
re werknemer de benodigde informatie, 
van productie tot management. Een 
touchscreen op de werkvloer geeft altijd 
de actuele status weer. 

Horus
	 Horus
 www.horussoftware.be
	 België
Horus biedt boekhoudsoftware die het 
naar eigen zeggen mogelijk maakt om 
uw volledige boekhoudplan binnen 
enkele minuten aan te passen en auto-
matisch rapporten te genereren. Enkele 
klikken zouden moeten volstaan om de 
boekhouding van verschillende bedrij-
ven tegelijkertijd te raadplegen. 

IFS
	 IFS
 www.ifsworld.com
	 	

	 1983
	 Zweden
IFS Applications is één geïntegreerd pro-
duct dat Enterprise Asset Management 
(EAM), Enterprise Resource Planning 
(ERP), Enterprise Project Management 
en Supply Chain Management levert 
aan internationale bedrijven.

iLeo Financials 
	 Synchro Financials
 www.ileofinancials.com
	 1999
	 België
Synchro Financials bevat alle boekhoud-
kundige functies volgens Belgische en/of 
buitenlandse normen; multi-company, 
meerdere valuta, multi-boekjaren … Om 
complexe boekingen te automatiseren 
kan de gebruiker elk invoerscherm apart 
instellen en configureren. De analytische 
en budgettaire boekhouding werkt met 
verschillende niveaus en met gecombi-
neerde balansen en grootboeken.

Infomat
	 Dimasys
 www.infomat.be
	 1997
	 België
Dimasys is een modulair ERP-pakket 
voor de groothandel. Het biedt specifieke 
functionaliteiten voor de  marktseg-
menten elektrotechniek, sanitair & ver-
warming, ijzerwaren & gereedschappen, 
bouw, machines, service & dienst na 
verkoop en retail. 

Infor
	 ERP LN
	 Lawson
 www.infor.com
	 	

	 2002



	 VS
Infor LN is ERP-software voor complexe 
productiebedrijven van diverse grootte. 
U kunt het op de werkvloer en in de hele 
supply chain integreren met financiële 
gegevens, kwaliteits-, service-, orderbe-
heer en zakelijke partners. Infor biedt 
daarnaast nog andere supply chain ap-
plicaties, zoals Lawson Enterprise Finan-
cial Management.

Iptor
	 IBS Enterprise
 www.iptor.com
	 	

	 1978
	 Zweden
Iptor Supply Chain profileert zich als 
specialist van software en diensten voor 
voorraadketenbeheer, planning en logis-
tiek in sectoren met distributiegedreven 
activiteiten.

Isah
	 Isah
 www.isah.com
?Isah biedt een geïntegreerde ERP-oplos-
sing voor engineering, service, project-
management en financiële toepassingen 
in maakbedrijven. Met de Isah Dash-
boards heeft u de mogelijkheid om uw 
organisatie te monitoren.
1987
Nederland

Jeeves
	 Jeeves
 www.jeeveserp.com
	 	

	 1992
	 Zweden
Jeeves is een ERP-applicatie met een 
brede waaier van modules. Jeeves is 
eenvoudig te integreren met andere ap-
plicaties zoals: CAD software, plannings-
software en salarispakketten. 

KashExpert
	 KashExpert
 www.kashexpert.be
	 2008
	 België
KashExpert is een eenvoudig pakket voor 
facturatie en boekhouding, gemaakt 
voor en door zelfstandigen en kleine 
ondernemers. Het bevat onder meer een 
automatische boeking van btw-verde-
ling, resultatenrekening en balansen.

KPD
	 Bouwoffice Solutions
 www.kpd.be
	 		

	 België
BouwOffice is een volledig modulair 
opgebouwd pakket. Het bestaat uit een 
combinatie van back-office ERP, met ap-
p’s en tools voor projectbeheer en moet 
een heldere kijk op het verloop en de ren-
tabiliteit van projecten bieden.

LBRP
	 Accowin
 www.lbrp.be
	 1995
	 België
LBRP ontwikkelt online software voor 
accountants- en boekhoudkantoren en 
hun klanten. Het werkt met één licentie 
per netwerk (en niet per computer of 
gebruiker). Het maakt gebruik van extra 
functietoetsen voor een snelle dataver-
werking.

Microsoft
	 Dynamics NAV
	 Dynamics 365 for Finance and Ope-

rations
	 		 	

 www.microsoft.com
	 1975
	 VS

Microsoft Dynamics NAV  (voorheen 
Microsoft Navision) is een compleet 
ERP-pakket voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Het pakt uit met snelle 
implementaties en de nodige meegroei-
mogelijkheden. Dynamics 365 for Fi-
nance and Operations brengt mondiale 
financiën en activiteiten samen en helpt 
hen volgens de ontwikkelaars om in 
hoog tempo onderbouwde beslissingen 
te nemen.

LS Retail
	 LS Retail
 www.ls-retail.be
	 1982
	 IJsland
LS Retail richt zich tot specifieke re-
tailsectoren als mode en voeding. Het 
ERP-pakket omvat onder meer tools 
voor voorraadbeheer, productmanage-
ment en in-store management. 

Netika
	 Euro Job
 www.eurojob.be
	 		

	 1987
	 België
Netika Business Solutions mikt met zijn 
ERP-pakket op de MARCOM sector. Het 
biedt oplossingen voor zowel de alge-
mene, de analytische als de budgettaire 
boekhouding. Project management, 
voorraadbeheer en media management 
behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Octopus
	 Octopus
 www.octopus.be
	 	

	 2002
	 België
Octopus Boekhouding is gespecialiseerd 
in internetboekhouden, Het pakket 
draait in de cloud.  Door de centralisatie 
van de data is het relatief eenvoudig om 
Octopus te connecteren aan bestaande 
software binnen uw organisatie.



Odoo
	 Odoo
 www.odoo.com
	 		

	 2005
	 België
Met meer dan tienduizend applicaties 
profileert Odoo zich als een totaalleve-
rancier. Er zijn geen koppelingen tussen 
verschillende software nodig. De ap-
plicaties zijn met elkaar geïntegreerd, 
waardoor u uw bedrijfsprocessen kunt 
automatiseren.

Openbravo
	 Openbravo
 www.openbravo.com
	 	

	 2006
	 Spanje
Openbravo ERP is een open source 
software -oplossing die organisaties 
voorziet van de mogelijkheid om alle 
aspecten van de organisatie te beheren, 
van financiële middelen tot verkoop en 
voorraadbeheer. Het pakket richt zich in 
hoofdzaak tot omnichannel retail.

Optimize Group - Just Software 
	 Dave ERP
M-Soft
 www.optimizegroup.be
	 België
Dave ERP biedt volledig geïntegreerde 
bedrijfssoftware voor het beheer van 
financiële en administratieve processen 
in elk type kmo. Het is compatibel met 
macOS (Apple)  én Windows (Microsoft). 
M-Soft ontwikkelt modulaire ERP-soft-
ware specifiek voor productiebedrijven 
en de handel in staal in het bijzonder

Oracle
	 E-Business Suite
JD Edwards
PeopleSoft
 www.oracle.com
	 	

	 1977
	 VS

Oracle E-Business Suite omvat een brede 
waaier van applicaties om de steeds 
veranderende bedrijfsmodellen van van-
daag te ondersteunen, de productiviteit 
te stimuleren en te voldoen  aan de eisen 
van de moderne mobiele gebruiker. JD 
Edwards levert meer dan tachtig ap-
plicatiemodules ter ondersteuning van 
allerlei bedrijfsprocessen en belangrijke 
branchegerichte oplossingen. Met de 
PeopleSoft-toepassingen biedt Oracle 
nog een derde totaaloplossing aan.

Orbis
	 Orbis
 www.orbis.be
	 1995
	 België
Orbis behandelt alle aspecten van het 
financiële beheer van een bedrijf.  De 
software stelt een reeks modules ter 
beschikking: budgetaire boekhouding, 
boekhouding per bestemming, beheer 
van vaste activa, bankverbinding via 
Isabel, Intrastat, enz.

Ordiges
	 Ordiges
 www.ordiges.be
	 	

	 1977
	 België
De softwareontwikkelaar presenteert 
met PIAi boekhoudkundige en financiële 
ERP-software voor overheidsinstellingen 
en de non-profitsector. Daarnaast is 
Ask & Go een tool voor aankoopbeheer, 
die erop is gericht de legitimiteit van 
elke uitgave te waarborgen, de kosten 
in kaart te brengen en de performantie 
van uw aankopen te verhogen. 

Oxaion
	 Oxaion
 www.oxaion.de
	 	

	 2007
	 Duitsland

Oxaion is een Duitse aanbieder van 
ERP-software. Het bevat een uitge-
breid scala aan mogelijkheden, zoals 
voorraad- en productiebeheer, project-
management, CRM, boekhouding en 
controlling.

Organi
	 Ordas
ORAS
 www.organi.be
	 		

	 1977
	 België
ORAS, is een financieel pakket voor de 
financiële afdelingen van middelgrote en 
grote ondernemingen en boekhoudkan-
toren. De leverancier omschrijft het als 
zelflerend voor het semiautomatisch af-
handelen van boekhoudkundige verrich-
tingen. ORDAS is een sectorgebonden 
toepassing voor o.a. de hout-, beton-, 
voedings- en chemische branche. 

Pingwin
	 Pingwin
 www.pingwin5.be
	 	

	 België
Pingwin biedt software voor boekhou-
ding en commercieel beheer. Het omvat 
een pakket aan basisfunctionaliteiten, 
met analytische boekhouding en een 
investerings- en afschrijvingsmodule 
als optie. Voor boekhoudkantoren werd 
speciaal aandacht besteed aan het in-
boeken van documenten met het klavier, 
zodat het inboeken snel en efficiënt kan 
gebeuren. 

QAD
	 Enterprise Applications
  www.qad.com
	 	

	 1979
	 VS
QAD Cloud ERP is een ERP-oplossing 
voor productiebedrijven. De oplossing 
ondersteunt bedrijfsprocessen als pro-
ductie, supply chain, klantbeheer, finan-
ciële gegevens, analyses en integratie.



RACS
	 RACS
 www.racs.be
	 		

	 België
RACS is een best-of-breed softwareoplos-
sing voor complex financieel beheer, met 
modules voor finance, inkoop, rapporte-
ring en scanning & integratie.

RealDolmen
	 Rimses
	 Ritm
 www.realdolmen.com
	 1986
	 België
Rimses biedt onderhoudsdiensten en 
servicebedrijven een krachtige tool om 
de organisatie en de productiviteit van 
de onderhoudswerkzaamheden te mo-
nitoren en te optimaliseren. De  mobiele 
toepassing slaat een brug tussen de on-
line en offline medewerkers. RITM geldt 
als dan weer als een ERP-oplossing voor 
de textielsector.

Ridder Datasystems
	 Ridder iQ
 www.ridderdatasystems.be
	 		

	 1982
	 Nederland
• Maakindustrie
Ridder iQ is een ERP-pakket voor de 
maakindustrie. Dankzij branchesgere-
lateerde templates is het toegespitst op 
uw type bedrijf. Verschillende modules, 
koppelingen en een voor de sector ont-
wikkelde implementatietechniek maken 
de software nog bedrijfsspecifieker..

Sage
	 Sage 100
	 Sage Bob
	 Sage Enterprise Management
 www.sage.com
	 		

	 2000
	 VK
Sage BOB is boekhoudsoftware voor klei-
ne en middelgrote ondernemingen. Het 
verenigt hulpmiddelen voor het boek-
houdkundige, financiële en commerciële 
beheer van de moderne kmo. Met Sage 
100 kan een kmo gebruikmaken van een 
coherent systeem, gecentraliseerde in-
formatie, tools voor commercieel beheer 
en boekhouding, en beheerfuncties om 
de besluitvorming te vereenvoudigen. 
Sage Business Cloud Enterprise Manage-
ment omvat nder meer het  beheer van 
uw cashflow, voorraad en productie. 

SAP 
	 S/4HANA Finance
	 Business One
 www.sap.com
	 1972
	 Duitsland
• Internationaal
SAP Business One is het ERP-pakket van 
voor kmo’s ontworpen door SAP. Alle 
Belgische fiscale bijzonderheden zijn in 
het pakket verwerkt. 

SDP
	 Robinson 
	 Distripack
 www.sdp.biz
	 1985
	 België
• Retail
SDP Robinson biedt een totaalpakket dat 
de ontwikkelaars in samenwerking met 
elke retailsector hebben ontwikkeld.  U 
beheert zowel de kassa’s als uw volledige 
winkel met dit programma en behoudt 
het overzicht. Distripack is een krachtig 
ERP-pakket voor de groothandel. Per 
bedrijfstak zijn er specifieke modules: 
houthandel, distributie, etc.

Silicon Brain
	 Silicon Master
 www.silicon-brain.com
	 	

	 1998
	 België
Silicon Master is een  modern platform 
voor algemeen ERP-bedrijfsbeheer. De 
software omvat onder meer fabricage-
beheer, projectbeheer, just-in-time plan-
ning, HR-beheer, CRM, multi-warehouse 
management en documentbeheer.Het 
biedt een integratie met MS Office, syn-
chronisatie met MS Exchange, PDF-ma-
nagement, scanning en sortering van 
documenten, toegang tot Google Agenda 
en Google Maps. 

Silvasoft
	 Silvasoft
 www.silvasoft.be
	 2013
	 Nederland
	 	

Silvasoft biedt onbeperkt boekhouden, 
factureren, urenregistratie en meer. Het 
online boekhoudluik bestaat uit onder 
meer inclusief relatiebeheer, btw-aan-
gifte en diverse koppelingen. U kunt uw 
eigen rapportages samenstellen op basis 
van grootboekrekeningen en die groepe-
ren per kwartaal, maand of jaar.

Tip Group
	 Tip Integral
 www.tipgroup.com
	 		

	 1985
	 België
Integral is een modulair en evolutief 
boekhoudprogramma met uitbreidings-
mogelijkheden via modules. Het behelst 
de wetgeving van verschillende andere 
landen, waardoor het inspeelt op in-
ternationaal opererende bedrijven. De 
software richt zich zowel tot publieke als 
private ondernemingen.



Trustteam
	 Zen soft Financieel 
	 Zen soft ERP
  www.trustteam.be
	 	

	 2002
	 België
Zen soft Financieel is een compleet boek-
houdpakket met onder meer algemene 
boekhouding, een analytische boekhou-
ding op drie niveaus, kasboekcontrole en 
simulaties. Door de modulaire opbouw 
is Zen soft ERP geschikt voor een breed 
scala van ondernemingen, ongeacht 
hun grootte.

Unit4
	 Venice
	 Business World
 www.unit4venice.be
	 	

	 1980
Venice Boekhouding richt zich zowel tot 
kleine, middelgrote als grote bedrijven. 
Het presenteert rapporten en overzich-
ten en biedt vlotte exportmogelijkheden. 
De software faciliteert het elektronisch 
indienen van de btw-aangifte, de jaar-
lijkse listing en de intracommunautaire 
opgave. Unit4 Business World helpt u 
aan de wettelijke eisen voor zowel ver-
slaglegging als verslaggeving te voldoen 
en opent de weg naar de nodige financi-
ele inzichten.

Nederland

VanMeijel
	 Metacom+ Financieel
 www.vanmeijel.nl
	 	

	 1987
	 Nederland
Metacom+ Financieel integreert alle 
processen, van projecten tot logistiek en 
service.. Het resultaat is naar verluidt 
een systeem dat voorziet in heldere 
rapportages, analyse en planningsmoge-
lijkheden die het mogelijk maken om een 

onderbouwd financieel beleid te voeren 
in lijn met de strategie van het bedrijf.

VersAccounts
	 VersAccounts
 www.versaccounts.com
	 	

	 2008
	 VS
Cloud-ERP-platform VersAccounts is 
ontwikkeld voor kleine, snel groeiende 
ondernemingen. Het automatiseert en 
optimaliseert volgens de fabrikant hun 
activiteiten, verspreid over meerdere 
bedrijven, landen en munten. Tot de mo-
gelijkheden behoren boekhouding, aan-
koopmanagement, logistiek, productie 
en klantenservice

VIP-Account
	 VIP-Account
 www.vipaccount.be
	 België
Vip-Account is een boekhoudpakket, 
standaard geleverd met een eenvoudig 
facturatieprogramma. De gebruiker kan 
dat uitbreiden met kassabeheer, shop, 
voorraadprogramma , productie, …

Visma
	 AccountView
 www.visma.com
	 	

	 1997
	 Noorwegen
Accountview profileert zich als ge-
bruiksvriendelijke en complete stan-
daardsoftware voor kleine zelfstandig 
ondernemers tot middelgrote organisa-
ties. Afhankelijk van uw wensen kiest u 
initieel voor een basisversie. Groeit uw 
organisatie of hebt u meer functionali-
teit nodig? Dan kunt u naar een andere 
versie overstappen. Visma biedt comple-
te AccountView-uitbreidingen voor de 
financiële processen, handel, project- en 
urenadministratie.

WinBooks
	 WinBooks
 www.winbooks.be
	 2000
	 België
On premise en cloud
WinBooks is een soepele en intuïtieve 
boekhoudoplossing, conform aan de 
meest recente wettelijke voorschriften. 
Tot de functionaliteiten behoren on-
der meer de algemene boekhouding, 
overschrijvingen en het inlezen van CO-
DA-bestanden.

Wings Software
	 Wings Expert
 www.wings.be
	 		

	 2010
	 België
Wings specialiseert zich in de ontwik-
keling van boekhoudpakketten voor 
accountants, kmo’s, vzw’s en scholen. 
Boekhouden in de cloud vergroot vol-
gens Wings uw flexibiliteit, waardoor u 
overal aan elektronische facturatie kunt 
doen. ORC-herkenning stroomlijnt het 
inboekproces van inkoopfacturen.

Winking
	 Winkin’9
 www.winking.be
	 1989
	 België
Winkin’ 9 beheert en registreert de dage-
lijkse taken van de onderneming, zoals 
het maken van facturen en het voeren 
van de boekhouding. Het softwarebedrijf 
belooft een grote overzichtelijkheid en 
efficiënt gebruik.

Wolters Kluwer
	 Briljant Account
	 Vero-Count
	 Vero-Admin
	 Adsolut
	 Expert/M Plus
	 TopAccount



 www.wolterskluwer.be
	 		

	 1987
	 België
Wolters Kluwer biedt verschillende op-
lossingen voor financieel, administratief 
en juridisch beheer. Briljant Account is 
een algemeen budgettair boekhoudpak-
ket. De combinatie van het modulaire 
Vero-Count en Vero-Admin resulteert in 
een oplossing voor het totaalbeheer van 
een onderneming. TopAccunt Enterprise 
omvat onder meer boekhouding, order-
registratie, aankoopbeheer en factura-
tie. Met Expert/ M Plus kunt u eveneens 
veel richtingen uit. 

Workday
	 Workday
 www.workday.com
	 	

	 2005
	 VS
Met één systeem voor finance en HR 
biedt Workday u naar eigen zeggen een 
volledig inzicht, zodat u besluiten neemt 
op basis van actuele data. Door het 
combineren van transacties, accounting, 
analytics en audits in één platform ont-
staan real-time financiële en zakelijke 
inzichten.

Xero
	 Xero
 www.xero.com
	 	

	 2006
	 Nieuw-Zeeland
Xero richt zicht tot kleinere onderne-
mingen met onder meer een real-time 
beeld van uw cashflow via Mac, pc of 
mobiel toestel. Het behelst verder het 
facturatieproces, aankoop- en verkoop-
transacties en uitgavebeheer. Xero 
integreert met meer dan zevenhonderd 
applicaties.

Xperthis
	 Ciges
 www.xperthis.com
	 2011
	 België
Xperthis biedt oplossingen en onder-
steuning aan ziekenhuizen in België en 
Nederland. De onderneming begeleidt 
hen tijdens hun digitaal transformatie-
proces op verschillende vlakken, zoals 
het financiële en logistieke beheer. 

Yoursminc
	 Yoursminc
 www.yoursminc.be
	 2013
	 België
Yoursminc staat voor online boekhou-
ding, facturatieprogramma en een 
CRM-systeem dat speciaal ontwikkeld is 
voor eenmanszaken en kmo’s. Naast het 
voeren van een boekhouding (BTW-aan-
giften, dagboeken, grootboeken, rappor-
tages, bankafschriften, enz.), kunt u met 
Yoursminc ook contacten of een kilome-
teradministratie bijhouden, facturen 
maken en offertes opstellen.

Yuki
	 Yuki
 www.yuki.be
	 	

	 2008
	 België
De kracht van de Yuki software ligt 
in het feit dat alle processen rondom 
de boekhouding ontstaan vanuit één 
centraal punt, namelijk het financieel 
dashboard. Met als basis de geboekte 
documenten in het digitale Yuki archief. 
Alle boekhoud tools, zoals online factu-
reren, CRM, financieel dashboard en het 
archief zijn met elkaar verbonden.

Zoho 
	 Books
 www.zoho.com
	 	

	 1996
	 India
Zoho books is een applicatie voor uw 
complete administratie, van het maken 
van offertes tot het versturen van fac-
turen. Het biedt verschillende opties tot 
personalisatie. Zoho books is daarnaast 
te integreren met veel andere pakketten 
voor bijvoorbeeld het opmaken van jaar-
rekeningen.



RISKMANAGEMENT
TREASURY

Ackinas
	 Ackinas
 www.ackinas.com
	 2002
	 België
Ackinas is een specialist op het vlak van 
Corporate Performance management, 
met als toepassingsgebieden Business 
Process Management, Perfomance Ma-
nagement, Risk & Compliance Manage-
ment en Activity Based Management. 
Het heeft als één van de voornaamste 
partners en gebruikers een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van de software-
tools van het Finse QPR.

Altares – Dun & 
Bradstreet
	 D&B Credit
 www.altares-credit.com
	 	

	 1841
	 VS
Kredietwaardigheid 
Dun & Bradstreet biedt een wereldwijde 
bedrijvendatabase, waarmee u onder 
meer de kredietwaardigheid van pros-
pects en klanten aftoetst. De risico-in-
dicator zorgt voor een snel en duidelijk 
inzicht in het prestatievermogen van 
een onderneming. De informatie is af-
komstig uit 240 landen, in 95 talen en 
181 munteenheden. D&B update de data-
base naar eigen zeggen 1,5 miljoen keer 
per dag.

Calypso
	 Calypso
 www2.calypso.com 
	 		

	 1997
	 VS

Calypso Technology is onder meer ge-
specialiseerd in vermogensbeheer, risk 
management, clearing, Investment Ma-
nagement, Capital Markets en meer. Het 
maakt complexe processen transparant, 
waardoor u inzicht krijgt in problemen 
en kansen. Dat maakt het financiële in-
stellingen mogelijk om processen trans-
parant te maken en risico’s te beheersen 

Capix
	 Capix 
 www.capix.com
	 	

	 1991
	 Australië
Capix Treasury Manager is corporate 
treasurysoftware voor kleine en middel-
grote ondernemingen. Het beschikt over 
geavanceerde mogelijkheden op het vlak 
van cash management en automatiseert 
de vastlegging van transactiegegevens. 
De tool integreert cash flow forecasting 
en ondersteunt diverse tradingplat-
forms.

CashAnalytics
	 CashAnalytics
 www.cashanalytics.com
	 	

	 2013
	 Ierland
CashAnalytics focust zich op cash fo-
recasting en liquiditeitsplanning. De 
software verzamelt en verwerkt data 
van een brede waaier van bronnen en 
vertaalt die data in KPI dashboards, 
statusrapportering en voorspellingen. 
De tool automatiseert de input vanuit 
ERP-systemen, bankrekeningafschriften, 
transacties en andere business units, 
wat resulteert in een centrale visibiliteit. 

Cashforce
	 Cashforce
 www.cashforce.com
	 	

	 2013
	 België
Cashforce ontwikkelt cloudsoftware die 
bedrijven inzicht geeft in hun cashflow, 
voorspelt wat er op financieel vlak staat 
te gebeuren en die aangeeft hoe ze de 
kasstroom optimaliseren. Het platform 
gaat aan de slag met de data uit zowat 
alle mogelijke ERP-systemen en commu-
niceert ook met bankinstellingen.

Cubelogic
	 Treasury Cube, Risk Cubed 
 www.cubelogic.com
	 		

	 2009
	 VK
Treasury Cube biedt krachtige inzichten 
in de liquiditeit en cashpositie van een 
onderneming. Het voorziet daartoe een 
flexibele analyse van zowel de open-
staande schulden als de kapitaalvereis-
ten. De tool houdt rekening op de impact 
van uiteenlopende scenario’s op de liqui-
diteit. De grote transparantie faciliteert 
een vlotte auditering. Een uitgebreide 
historiek laat de financiële afdeling toe 
om gericht beslissingen te nemen.

CreditSafe
	 CreditSafe
 www.creditsafe.com
	 1998
	 Noorwegen
Creditsafe maakt het mogelijk om de 
kredietwaardigheid van elke onderne-
ming met behulp van financiële bedrijfs-
informatie te onderzoeken. Meer dan 
320 miljoen gegevens over bedrijven en 
bestuurders wereldwijd zijn integreer-
baar in uw bestaande software en appli-
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caties. Creditsafe omvat ook een uitge-
breide check op het vlak van compliance. 

Edebex
	 Edebex
 www.edebex.com 
 ?
	 2013
	 België
Edebex is een online marktplaats waar 
ondernemingen hun openstaande factu-
ren direct kunnen verkopen. Op die ma-
nier voorziet u in uw eigen financiering 
zonder persoonlijke borgstelling. Het 
geld staat binnen 72 uur op uw rekening, 
waardoor de onderneming tekorten op 
het vlak van werkkapitaal meteen over-
brugt.

FinancialForce 
	 FinancialForce 
 www.financiaforce.com
	 	

	 2009
	 VS
Het Salesforce platform Financial Force 
stroomlijnt, vereenvoudigt en automati-
seert financiële transacties. De software 
voor financieel management bundelt het 
betalingsproces, een flexibele boekhou-
ding, analyse en rapporting op één cen-
trale plaats, wat moet resulteren in een 
kortere DSO en een snellere closing.   

Financial Sciences
	 Atom
 www.fisci.com
	 	

	 1987
	 VS
ATOM Treasury and Risk bundelt en 
automatiseert treasury processen, 
zoals cash management, forecasting, 
banktransacties, risk en compliance en 
liquiditeitsbeheer in één centrale data-
base. De software omvat verschillende 
modules met afzonderlijke licenties, 
zoals cash & banking of financiële rap-

portering. Ze is zowel geschikt voor één 
bedrijfsentiteit als een volledige holding. 

Finastra
	 Finastra
 www.finastra.com
	 	

	 2017
	 VK
Finastra biedt de gebruiker één centraal 
treasury platform, met uitgebreide ana-
lyse- en rapporteringsmogelijkheden. 
Het automatiseert diverse workflows en 
processen, geheel in lijn met de interne 
spelregels op het vlak van risk manage-
ment. Een vlotte interface geeft op één 
scherm liquiditeit, risk en winstgevend-
heid weer.

Finmetrics
	 Finmetrics
 www.finmetrics.com
	 1998
	 België
FinBoard Treasury vertaalt de meest 
complexe data in een handig totaalover-
zicht. Hierdoor kunt zich verder verdie-
pen in geselecteerde details. De software 
biedt veel mogelijkheden voor segmente-
ring en rapportage, financiële analyses 
en stresstests. Het programma laat zich 
vlot integreren met met alle standaard 
Treasury Management-systemen (TMS). 

FIS
	 FIS
 www.fisglobal.com
	 		

	 1968
	 VS
FIS Treasury Management automati-
seert, centraliseert en beveiligt cruciale 
functies op het vlak van thesaurie en 
risk management. Het biedt een volle-
dige integratie met uw ERP-pakket en 
een connectiviteit met de banken via een 
SWIFT-certificering. Een hoge mate van 
standaardisering, snelle implementatie 
en externe ondersteuning moeten tot 
lagere werkingskosten leiden. 

FXPress Payments
	 FXPress Payments
 www.fxpress-payments.com
	 	

	 VK
Dit krachtige cloudplatform maakt het 
eenvoudiger om betalingen uit te voeren 
en te ontvangen. De gebruiker genereert 
in real time alle wisselkoersen, waardoor 
hij risico’s elimineert. De tool automa-
tiseert het betalingsproces en geeft uw 
klanten controle met een account over 
alle munteenheden heen.

Gambit Financial Institutions
	 Birdee Institutional
 www.birdeeinstitutional.com
	 2007
	 België
Gambit Financial Solutions is een spin-
off van de Université de Liège die het 
portefeuillebeheer automatiseert. Met de 
tool kunnen gebruikers met enkele klik-
ken in één of verschillende portefeuilles 
beleggen, hun rekening raadplegen en de 
prestaties van hun portefeuilles volgen, 
waar en waneer ze dat willen.

Nota: Is dit wel relevant?

iBanFirst
	 iBanFirst
 https://be-nl.ibanfirst.com/
	 2013
	 België
iBanFirst is een beheeroplossing voor de 
internationale betalingen. Het vastleg-
gen van de wisselkoers en de effectieve 
betaling gebeurt gelijktijdig. De techno-
logie van het iBanFirst platform geeft 
u toegang tot een marktenzaal. U ziet 
zowel de wisselkoers op realtime basis 
alsook de door iBanFirst voorgestelde 
koers. De gefactureerde kosten verschij-
nen op het scherm.



IBM
	 Algorithmics (risk management)
Planning Analytics (forecasting)
 www.ibm.com
	 		

	 1911
	 VS
Algorithmics en Risk Management 
ondersteunt ondernemingen bij het 
berekenen van risico’s bij sterk fluctu-
erende marktprijzen. Het programma 
is verkrijgbaar in verschillende versie, 
afgestemd op de specifieke noden van 
de business. Betere inzichten moeten tot 
snellere en betere beslissingen leiden. 

IBS Fintech
	 IBS Fintech
 www.ibsfintech.com
	 2006
	 India
IBSFINtech’s treasury risk management 
reduceert marktrisico’s en helpt de afwe-
ging te maken tussen de mogelijke risi-
co’s en opbrengsten. De tool integreert 
realtime data om complexe beslissingen 
in kaart te brengen en bij te dragen tot 
de performantie van een onderneming.

iCredit
	 iCredit
 www.icredit.be
	 België
iCredit ondersteunt ondernemingen 
op het vlak van credit management, 
accounts payable, accounts receivable 
en treasury. De onderneming biedt haar 
klanten verschillende tijdelijke en per-
manente oplossingen op het vlak van 
detachering, rekrutering en interim ma-
nagement.
NOTA: Het gaat hier om het outsourcen 
van personeel, niet het aanreiken van 
software.,

Infor
	 Infor Treasury Management for Cl-

oudSuite Financials
 www.infor.com
	 	

	 2002
	 VS
Infor Treasury Management for Clouds-
uite Financials is een SaaS-platform dat 
inzicht op uw cashpositie biedt en cash 
en risk management optimaliseert. Het 
stroomlijnt het beheer van werkkapitaal 
en centraliseert alle betaalprocessen. De 
software ondersteunt extern schuld- en 
investeringsmanagement en leningen 
tussen bedrijven om de volledige leven-
scyclus van een transactie in kaart te 
brengen. 

Intellifin
	 Intellifin
 www.intellifin.be
	 2015
	 België
U krijgt met de Ondernemingsradar in 
één oogopslag een accuraat beeld van 
uw financiële situatie én die van uw 
concurrenten, klanten en leveranciers. 
De Intellifin waarde-indicatie geeft 
een volledige waardeberekening weer 
samen met sprekende grafieken en on-
dersteunende tekst. Nieuwsgierig naar 
de waarde van een bepaald bedrijf? Via 
een abonnement krijgt u toegang tot de 
gegevens van 400.000 beschikbare Belgi-
sche ondernemingen. 

Kyriba
	 Kyriba
 www.kyriba.com
	 	

	 2000
	 VS
Kyriba optimaliseert de globale visibi-
liteit inzake cash management, wat de 
weg opent naar strategische beslissin-
gen. Het maakt daartoe gebruik van een 
visualisatie in de cloud en claimt een 

grotere productiviteit dankzij gestroom-
lijnde betalingen, een gecentraliseerde 
supply chain finance en geoptimaliseer-
de risk management. 

Look & Fin
	 Look & Fin
 www.lookandfin.com
	 2012
	 België
Look&Fin specialiseert zich in crowdlen-
ding. Dat is een methode voor participa-
tieve financiering waarmee bedrijven die 
op zoek zijn naar vers geld snel recht-
streekse leningen kunnen aangaan bij 
(al dan niet particuliere) investeerders. 
Die investeren een relatief kleine som 
waardoor het bedrijf zijn financiering 
binnenhaalt. 

Lucanet
	 Lucanet
 www.lucanet.com
	 	

	 1999
	 Duitsland
LucaNet.Financial Consolidation gene-
reert geconsolideerde financiële rappor-
tages en maakt planning en controlling 
mogelijk op basis van een centraal gege-
vensmodel met uniforme gebruikersin-
terface. De tool houdt rekening met alle 
nationale en internationale richtlijnen 
en bedrijfsspecifieke behoeften. Ieder 
(deel) concern genereert specifieke enkel-
voudige en geconsolideerde informatie.

Milliman 
	 MillimanGRC
 www.be.milliman.com
	 1947
	 VS
Milliman is één van de grootste advies-
bureaus ter wereld op het gebied van 
actuariële en gerelateerde producten 
en diensten. De onderneming biedt een 
volledige range aan operationele, strate-
gische en financiële risicomanagemen-
toplossingen en -tools, waaronder MG-
Hedge en Dynamic Financial Analysis, 
dat de specfieke bedrijfsomstandigheden 



van uw organisatie combineert met be-
staande modellen. 

Onguard
	 Onguard
 www.onguard.com
	 	

	 2002
	 Nederland
Onguard zorgt ervoor dat alle processen 
in de order to cash keten optimaal op 
elkaar zijn aangesloten en kritische data 
deelbaar is. Het hanteert een geautoma-
tiseerd proces op één platform. Dat stelt 
de organisatie in staat om het volledige 
proces van een klantorder tot de beta-
ling van de factuur efficiënt en effectief 
te laten verlopen: van risicomanage-
ment naar facturatie, betalingsverwer-
king, debiteurenbeheer en incasso tot de 
overdracht aan de deurwaarder toe.

$

Openlink
	 Openlink
 www.openlink.com
	 	

	 1992
	 VS
Openlink omvat een geïntegreerd 
platform met een kijk op de handel in 
grondstoffen, thesaurie en risk ma-
nagement. Het omvat het gehele cash 
management, biedt transparantie en 
faciliteert cash forecasts en het beheer 
van liquiditeit. 

Oracle
	 Orale Treasury
www.oracle.com 
	 	

	 1977
	 VS
Oracle Treasury monitort proactief 
munt- en rentekoersen en past die aan 
in de volledige bedrijfsvoering, geheel in 
lijn met het interne risicomanagement.  
De software automatiseert en vereen-
voudigt de administratie bij deals, zoals 
investeringen, buitenlandse handel, 
equities en afgeleiden.  De applicatie 
houdt rekening met en versterkt de con-

troles op het vlak van veiligheid en de 
controle van limieten.

Reval
	 Reval
 www.reval.com
	 	

Reval staat voor een schaalbare 
SaaS-oplossing die helpt om cash, liqui-
diteit, financiële risico’s en hedge-ac-
tiviteiten te beheren. Het integreert 
automatisch alle financiële data van 
verkooptransacties, over bankafschrif-
ten, tot betalingen, wat resulteert in één 
versie van de waarheid.

SAP
	 S/4HANA for Finance
 www.sap.com 
	 		

	 1972
	 Duitsland
De treasurysoftware van SAP beheert 
betalingen, bankverrichtingen en finan-
ciële risico’s. Een realtime totaalbeeld, 
analyse en compliance rapportering hel-
pen om uw processen te optimaliseren 
en efficiënt te sturen. 

SAS
	 SAS
 www.sas.com
	 

	 1976
	 VS
De risk management tool van SAS opti-
maliseert de analyse van kredietrisico’s 
en toetst het effect van uw beslissingen 
binnen diverse bedrijfsgeledingen toe-
komstgericht af. De software integreert 
bestaande risicomodellen en data 
hiërarchisch in een geüniformiseerde 
infrastructuur. 

Treasury Line
	 Treasury Line
 www.treasury-line.com
	 1985
	 Frankrijk
The TMS Treasury Line biedt een uitge-
breid scala aan tools, voor zowel front 
office als back office, die bijdragen tot 
een efficiënt cash management. Het ver-
zamelt daartoe automatisch informatie. 
De software moet het mogelijk maken 
om liquiditeitsrisico’s beter in te schat-
ten en houdt rekening met de actuele 
rentevoeten en wisselkoersen. 

TreasuryXpress
	 C2Treasury
 www.treasuryxpress.com
	 	

	 2007
	 Frankrijk
C2Treasury beschouwt datavisibiliteit 
en cash forecasts als belangrijke instru-
menten voor een geoptimaliseerde cash 
management. Een grote connectiviteit 
met de financiële instellingen faciliteert 
een realtime overzicht van de cashflows 
over alle banken, landen en afdelingen 
heen.

Virteo
Virteo
		 www.virteo.com
	 2013
	 België
Virteo is een online community-platform 
waarmee bedrijven de vordering van on-
betaalde facturen kunnen versnellen en 
vereenvoudigen. Gebruikers kunnen op 
het platform hun creditdossiers beheren 
en ze waar nodig toewijzen aan een van 
de aangesloten partijen, zoals advocaten 
en gerechtsdeurwaarders. 



Visma Software
	 AccountView 
 www.accountsofware.nl
	 

	 1996
	 Noorwegen
Visma reikt diverse toepassingen op het 
vlak van cash management aan. Het 
debiteurenbeheer geeft de gebruiker 
dagelijks of wekelijks inzicht in de open-
staande posten waarvoor directe actie 
noodzakelijk is. Daarnaast behoren ook 
automatische incasso en de integratie 
van bankmutaties in uw adminsitratie 
tot de mogelijkheden.

Wolters Kluwer
	 Eva Online Plus
 www.wolterskluwer.be 
	 	

	 1990
	 België
Financiële dashboards geven u een hel-
der zicht op de belangrijkste kerncijfers 
van uw bedrijf: omzet, topklanten, be-
talingsachterstand, … Uw data is vanop 
verschillende locaties beschikbaar wat 
de samenwerking met uw boekhouder 
vereenvoudigt.



CASHMANAGEMENT
TREASURY

AccessPay
	 BankSense
 www.accesspay.com
	 	

	 2012
	 VK
BankSense, een tool voor real-time 
cashmanagement en analyses, biedt 
treasurers van internationale bedrijven 
één toegangspunt voor al hun bankre-
laties, en laat hen toe om geldstromen 
over meerdere rekeningen te beheren en 
de waarde van hun bedrijfskapitaal te 
optimaliseren.

Bill.com 
	 Bill.com
 www.bill.com
	 	

	 2006
	 VS
Bill.com is een cloudplatform voor kleine 
en middelgrote ondernemingen dat het 
betalingsproces automatiseert, stroom-
lijnt en beheert.

Chargeover
	 Chargeover
 www.chargeover.com 
	 	

	 2011
	 VS
ChargeOver automatiseert de factu-
rering, de betalingsacceptatie en meer 
voor elk bedrijf: van traditionele kleine 
bedrijven tot grote ondernemingen, van 
e-commerce- tot SaaS-bedrijven en vele 
andere. Met ChargeOver kan je terug-
kerende facturen en eenmalige kosten 
combineren.

EMAsphere
	 EMAsphere
 www.emasphere.com
	 	

	 2015
	 België
Emasphere ontwikkelt sturings- en be-
heerinstrumenten voor kmo-bedrijfslei-
ders, zoals EMAfinance, EMAforecast en 
EMAenterprise. Daarmee krijgen klanten 
een duidelijk en compleet beeld van hun 
cashflow met up-to-date te ontvangen 
en te betalen rekeningen. Op basis van 
financiële bewegingen en flows kunnen 
zij ook hun kasstroomprognoses opstel-
len.

FinancialForce 
	 FinancialForce
 www.financialforce.com 
	 	

	 2009
	 VS
FinancialForce Billing biedt op gebruik 
gebaseerde modellen, evenals abonne-
menten en productfacturering vanaf 
één platform. Als je flexibele prijsstruc-
turen hebt, is dit de tool waar je naar 
wilt kijken. Zelfs als je verschillende apps 
gebruikt, kan je alle factureringsgege-
vens samen met deze tool verbinden. 

`
Fusebill
	 Fusebill
 www.fusebill.com
	 	

	 2011
	 Canada 
Fusebill automatiseert het hele proces 
van het accepteren van betalingen en 
vereenvoudigt ook het abonnement- en 
facturatiebeheer voor op abonnementen 
gebaseerde bedrijven.

Ingenico
	 Ingenico
 www.ingenico.be
	 		

	 1980
	 Frankrijk
Ingenico biedt zowel betaaloplossingen 
voor winkels als voor online en mobiele 
betalingen. Met Ingenico One combi-
neert Ingenico het beste van beide we-
relden tot één oplossing voor winkeliers, 
ontworpen om de groei over alle kanalen 
te stimuleren.

Invoicely
	 Invoicely
 www.invoicely.com
	 	

	 2012
	 Oostenrijk
Invoicely is een simpele maar effectieve 
factuurgenerator, waarmee je snel een 
nieuwe factuur maakt en verstuurt. De 
dienst maakt gebruik van een standaard 
template, die je helemaal naar wens kan 
aanpassen. Het aantal facturen dat je 
mag aanmaken is onbeperkt. Invoicely is 
gratis te gebruiken, maar heeft nog drie 
betaalde varianten met meer mogelijk-
heden.

Onguard
	 Onguard
 www.onguard.com
	 	

	 2002
	 Nederland
Onguard biedt een geïntegreerd plat-
form van software oplossingen die 
ervoor zorgen dat je Order-to-Cash 
(O2C) proces efficiënter en effectiever is 
én bijdraagt aan een duurzame relatie 
met je klanten. Het Onguard-platform 
zorgt ervoor dat alle processen in de 
order-to-cashketen optimaal op elkaar 
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zijn aangesloten en kritische data kan 
gedeeld worden.

Paypal
	 Paypal
 www.paypal.com
	 		

	 1998
	 VS 
Wereldwijd online betalingssysteem dat 
online geldtransfers ondersteunt en als 
elektronisch alternatief dient voor tradi-
tionele papiermethoden, zoals cheques 
en postwissels. Het bedrijf opereert als 
een betalingsverwerker voor online ver-
kopers, veilingsites en andere commerci-
ele gebruikers.

PwC
	 BankLab
 www.pwc.be
	 	

	 2018
	 België
BankLab is een online analytics-oplos-
sing om je cashmanagament te optima-
liseren in 150 landen. Voortdurend bijge-
werkt door banken en het PwC-netwerk, 
heb je met BankLab altijd toegang tot de 
nieuwste informatie over wat mogelijk is 
in cashmanagement,

Sage
	 Sage Bob
	 Sage 100
	 Sage XRT Treasury
	 		

	 2000
	 VK
Sage XRT Treasury is een modulaire op-
lossing voor treasury- en cashmanage-
ment, die interoperabiliteit biedt met 
alle ERP-systemen. Elke module kan zelf-
standig of als onderdeel van de complete 
oplossing gebruikt worden, en omvat 
alle basis- en essentiële functies van het 
kasstroombeheer.

Sign2Pay
	 Sign2Pay
 www.sign2pay.com
	 2014
	 België
Sign2Pay biedt een veilige en handige 
mobiele betaalmethode waarmee consu-
menten hun touchscreen-apparaat kun-
nen gebruiken om te betalen met hun 
bankrekeningnummer en persoonlijke 
handtekening. De software achter de 
handtekeningherkenning biedt hetzelfde 
niveau van beveiliging als vingerafdruk-
ken of gezichtsherkenning.

SoftCo
	 SoftCo
www.softco.com
	 		

	 2000
	 UK
SoftCo levert een Smart Automation-op-
lossing die organisaties in staat stelt 
om hun procure-to-pay-proces snel en 
gemakkelijk te automatiseren. SoftCo 
Procure-to-Pay automatiseert het hele 
financieringsproces: van aankoop, fac-
turering en het boeken van betalingen 
tot en met het financiële of ERP-systeem 
van de organisatie.

Software Business Systems
	 Software Business Systems
 www.sbsweb.com
	 		

	 1980
	 VS
De SBS Financials Suite biedt boek-
houdfunctionaliteit aan grote onder-
nemingen. Een uitgebreid cashma-
nagementsysteem zorgt ervoor dat 
de uitbetalingen efficiënt beheerd en 
gestroomlijnd worden.

Sutisoft
	 SutiAP
 www.sutiap.com
	 	

	 2006 
	 VS
De online Accounts Payable (AP) soft-
ware van SutiAP stroomlijnt het hele 
proces van het verzamelen, indienen, 
goedkeuren en betalen van facturen.

Tipalti
	 Tipalti
 www.tipalti.com
	 	

	 2010
	 VS 
Tipalti is een leverancier van financiële 
technologie en met name boekhoudsoft-
ware die voorziet in geconsolideerde cre-
diteurenadministratie en betalingsdien-
sten voor bedrijven die hun leveranciers 
moeten betalen.

Twikey
	 Twikey
 www.twikey.com
	 	

	 2013
	 België
Twikey maakt het starten met incasso’s 
eenvoudig en snel voor alle partijen. Als 
‘mandate service provider’ werkt Twikey 
samen met banken, ERP- & CRM-soft-
wareleveranciers om incassomachtigen 
mogelijk te maken. Het beantwoordt 
daarbij aan de meest strikte bancaire 
veiligheidsnormen.

WinBooks
	 WinBooks
 www.winbooks.be
	 		

	 2000
	 België
WinBooks biedt een complete set tools 
om de boekhouding te optimaliseren.



Xledger
	 Xledger
 www.xledger.com 
	 	

	 2000 
	 VS/Noorwegen
De cash- en betalingsbeheerfunctionali-
teit van Xledger biedt uitgebreide tools 
voor het beheren van bankrekeningen, 
betalingen, deposito’s en andere geld-
middelen. Vanuit Xledger Cloud ERP kan 
je alle banktransacties bekijken en ver-
werken, inclusief betalingsautorisatie en 
goedkeuring, geautomatiseerde import 
van overzichtsgegevens, bankafstem-
ming en geautomatiseerde boeking.

Yuki
	 Yuki
 www.yuki.be
	 	

	 2008
	 België
Online boekhoudplatform waarbij alle 
administratieve taken op een slimme 
manier worden uitbesteed. Op dat plat-
form staat het document in digitaal ar-
chief in de Cloud centraal. En niet meer 
de journaalpost.

 



RAPPORTERING
CONTROLLING

A3 Solutions
	 A3 Modeling
 www.a3solutions.com 
	 

	 1988
	 VS
A3 is een tool voor financiële planning 
en analyse die het mogelijk maakt om 
binnen een Excel-interface op een snelle 
manier dashboards te genereren en 
KPI’s op te volgen.

Aguilonius
	 XBRL Factory-SE 
 www.aguilonius.com
	 		

	 2007
	 België
XBRL Factory-SE is een flexibele tool om 
rapportingsdata te verzamelen en die te 
valideren in zowel XBRL- als XML-taal. 
Dat in hoofdzaak voor de rapportering 
van FINREP, COREP en solvabiliteit door 
diverse financiële instellingen. XBRL 
Factory-SE ondersteunt databases zoals 
Oracle and MSSQL Server.

Analys.io
	 Analys.io
 https://analys.io
	 Nederland
Analys.io analyseert data vanuit  uw 
boekhoudpakket, gericht op een snelle 
periodieke afsluiting, beoordeling van 
fiscale risico’s en signalering van advies-
kansen. De leverancier biedt inzicht via 
dashboards en notificaties.

Board
	 Board
 www.board.com 
	 	

	 1994
	 Zwitserland
Door BI, corporate performance ma-
nagement en voorspellende analyses in 
één product te integreren, biedt BOARD 
een platform dat de volledige organisa-
tie helpt bij het nemen van beslissingen. 
BOARD maakt het naar eigen zeggen 
mogelijk om met een minimum aan 
IT-ondersteuning modellen te simuleren. 

Bright Analytics
	 Bright Analytics
 www.brightanalytics.eu
	 	 
	 2014
	 België

Bright Analytics integreert al uw boek-
houdsystemen op één centraal platform 
en geeft inzicht in uw p&l, balans sheet 
en cashflow statement. De tool brengt 
uw cijfers tot leven met interactieve 
dashboards, grafieken en scorecards. 

CaseWare
	 CaseWare
 www.caseware.be
	 	

	 1988
	 Canada
Caseware genereert een financiële rap-
portering volgens de regelgeving op 
het vlak van IFRS, (US) GAAP en ande-
re standaarden. Gebruiksvriendelijke 
tools en templates laten u toe om snel 
de gewenste rapporten op te roepen. 
Caseware verlicht naar eigen zeggen de 
workload en verzekert continuïteit. 

Centage
	 Centage
 www.centage.com/reporting-analy-

tics
	 	

	 2001
	 VS
Centage integreert data van onder meer 
CRM, payroll, ERP en GL voor een brede 
waaier van visuele dashboards. Rappor-
tering per product, verkoper, regio, klant 
en andere variabelen behoort tot de 
mogelijkheden. CFO’s en andere stake-
holders kunnen de prestaties monitoren 
op het vlak van onder meer cash flow, 
P&L op een maandelijkse of zelfs weke-
lijkse basis.  

Christiaens
	 Product: BoCount Dynamics
 www.christiaens.net
	 		 web client
	 1982
	 België
BoCount Dynamics richt zich tot boek-
houd- en accountantskantoren. De tool 
is gebouwd met Microsoft technologie, 
wat resulteert in een herkenbare en 
veilige omgeving. Geïntegreerde rappor-
ten en dashboards creëren het nodige 
inzicht.

Databasics
	 Databasics
 www.data-basics.com
	 	

	 1983
	 VS
De rapporteringsoftware van Databasics 
maakt onder meer gebruik van ‘drag en 
drop’ om rapporten eenvoudig samen 
te stellen. De tool verzamelt interactieve 
verslagen, externe webcontent en statis-
tieken op één plaats om u een helikop-
terview aan te reiken. 
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Delio
	 Delio
 www.deliowealth.com
	 		

	 2015
	 Wales
Delio benadert vooral financiële instel-
lingen en verenigt rapporteringsdata op 
het vlak van onder meer private equity 
en investeringsfondsen. De tool heeft on-
der meer tot doel de klanten een gecon-
solideerde kijk op uw portfolio te bieden.

Domo
	 Domo
 www.domo.com 
	 	

	 2010
	 VS
Domo laat spreadsheets en andere da-
tasets in realtime samenwerken, wat 
het mogelijk maakt om snel actie te 
ondernemen. De tool moet de financiële 
afdeling in staat stellen om zowel het 
algemene beeld als de details op te roe-
pen. Domo connecteert onder meer met 
Salesforce, SAP, Excel en Netsuite. 

Dynac
	 Dynac
 www.dynac.com
	 2002
	 Canada
Dynac rapporteert nagenoeg in real 
time, gebaseerd op de laatste synchro-
nisatie met de boekhoudapplicatie. Het 
kolom- en rijmodel laat een brede waaier 
aan variabelen toe. Dynac integreert ook 
bestaande Excel-rapporten en grafieken..

EMAsphere
	 EMAsphere
 www.emasphere.com
	 	

	 2015
	 België
EMAsphere biedt de vrijheid om de fi-
nanciële en operationele indicatoren die 
u nodig hebt op te roepen of te ontwer-

pen: omzet, voorraad, EBITDA, ARPU, 
gepresteerde dagen, brutomarge... 
EMAsphere connecteert met CRM, ERP, 
PoS, accounting ...

FYIsoft
	 FYIsoft
 www.fyisoft.com
	 

	 2012
	 VS
FYIsoft maakt zich sterk de rapporte-
ringstijd met vijftig procent te reduce-
ren, zelfs in complexe omgevingen. De 
cloud software moet het mogelijk maken 
om rapporten op te stellen zonder de 
nood aan IT-ondersteuning. De integra-
tie van data uit verschillende bronnen, 
vanop andere locaties en in andere 
munten is mogelijk.  

FinancialForce 
	 FinancialForce
 www.financialforce.com
	 2009
	 VS
	 	

FinancialForce profileert zich in de eer-
ste plaats als analysetool, maar biedt 
ook rapporteringsfunctionaliteit. De tool 
verenigt verschillende bedrijfsactivitei-
ten in zijn rapportering en zet die om in 
verslagen en dashboards, beschikbaar 
op mobiele dragers.

Holon
	 P&L by Destination
 www.holon.be
	 2012
	 België
“P&L by Destination” heeft betrekking op 
de financiële managementrapportering 
binnen bedrijven. Ze implementeert een 
nieuwe, technische werkmethode voor 
het registreren en rapporteren van com-
plexe financiële bedrijfsinformatie, met 
onder meer oog voor het tijdsinterval 
tussen kosten en opbrengsten in diverse 
rapporteringen.

IBM
	 Cognos Analytics
 www.ibm.com
	 		

	 1911
	 VS
Door het intuïtieve manier van deze tool 
kunnen business users, zonder hulp van 
de IT-afdeling, dashboards en rappor-
ten samenstellen en personaliseren. Op 
haar beurt beschikt de IT-afdeling over 
een schaalbare oplossing die ze zowel 
on-premise als in de cloud implemen-
teert.

HannaHLissa
	 HannaHLissa
 www.idsoft.be
	 		

	 1989 
	 België 
In een model bundelt u zowel de cijfers 
van de Nationale bank, als de gege-
vens van de boekhouding. U kunt ook 
niet-boekhoudkundige gegevens of input 
van verschillende bedrijven eenvoudig  
toevoegen. De grafische voorstelling ver-
hoogt de leesbaarheid. 

Intellifin
	 Intellifin
? Ondernemingsradar
 www.intellifin.be
	 	

	 2015
	 België
De Ondernemingsradar claimt uren 
aan voorbereiding (ratio’s uitrekenen, 
grafiekjes bouwen, enz) te besparen. De 
gebruiker koppelt de tool aan zijn boek-
houdpakket, importeert interne data of 
vertrekt vanaf de gepubliceerde jaarre-
keningen. De rapportering is verrijkt met 
interactieve tools (o.a. cashflowoptimali-
satie, omzetwijziging, …).



Invantive
	 Invantive Query Tool
 www.invantive.nl
	 1994
	 Nederland
Invantive stelt u in staat om operatio-
nele data uit verschillende systemen te 
bewerken, op compliance regels te con-
troleren en realtime regulatory rappor-
ten te creëren. De tool spitst zich toe op 
rapportering in functie van de wet- en 
regelgeving. Dat voor de vastgoed, finan-
ciële, bancaire, groenbeheer, technologie 
en ICT-sector.

Invoice Meister
	 Invoice Meister
 www.invoicemeister.com 
	 	

	 2017
	 VK
Invoice Meister bezorgt u gedetailleerde 
analysemogelijkheden om uw financiële 
prestaties op te volgen. De rapportering 
biedt u een overzicht van de prestaties 
op het vlak van onder meer P&L, ac-
counts payable en accounts receivable. 

MoData
	 MoData
 www.mo-data.com
	 	SaaS, web
	 2016
	 VS 
MoData focust zich op gepersonaliseer-
de rapportering, met een brede waaier 
van af te toetsen KPI’s. De tool biedt de 
salesafdeling een kijk op de meest waar-
devolle klanten, het klantenbereik en de 
opportuniteiten. 

Microsoft 
	 Power BI
	 Excel
	 Dynamics
 www.microsoft.com 
	 		

	 1975
	 VS

Microsoft presenteert een breed sca-
la van rapporteringstools. Dynamics 
beoogt een CFO-werkomgeving met 
een mondiaal inzicht in de financiële 
gezondheid aan de hand van essentiële 
KPI’s, grafieken en financiële parameters. 
Power BI maakt Business Intelligence (BI) 
en rapportage toegankelijk en perfor-
mant. MS-Excel is misschien wel de po-
pulairste tool               om financiële gege-
vens uit verschillende bronnen samente 
brengen en vlotter te analyseren.

Octopus
	 Octopus
 www.octopus.be
	 

	2002
	 België

Het Octopus RealTime dashboard geeft 
de kerncijfers van uw boekhouding gra-
fisch weer op tablet of smartphone. U 
kunt rapporten opslaan als PDF-docu-
ment maar ook exporteren naar Micro-
soft Excel.

Odoo
	 Odoo
 www.odoo.com
	 		

	 2005
	 België
Odoo omvat applicaties voor verschil-
lende bedrijfsafdelingen, zoals verkoop, 
marketing en finance. Naast de rap-
portering per afdeling is ook een heli-
kopterview mogelijk met dynamische 
rapporten over alle afdelingen heen. Die 
omvatten o.a. P&L, cashflow, tax en gene-
ral ledger. 

Oracle
	 Netsuite
	 Hyperion
 www.netsuite.com
	 		 datacenter
	 1977
	 VS
NetSuite voorziet een financiële analyse 
in realtime en modelleert die op maat 
van elke businessafdeling. De multidi-

mensionale blik resulteert in een single 
version of truth. 
Hyperion Financial Reporting genereert 
financiële en managementrapportering 
volgens de GAAP-standaarden. De tool 
past de rapporteren aan voor een breed 
publiek. De data kan van uiteenlopende 
bronnen afkomstig zijn. 

Qlik
	 Qlik
 www.qlik.com
	 1993
	 Zweden
	 	

Deze tool focust zich in hoofdzaak op 
data-analyse. De software vertaalt 
complexe data in aanschouwelijke rap-
porteren om het beslissingsproces te 
vereenvoudigen. 

RACS
	 RACS
 www.racs.be
	 		

	 België
RACS is een best-of-breed softwareoplos-
sing voor complex financieel beheer, met 
modules voor finance, inkoop, rapporte-
ring en scanning & integratie.

Sage
	 Bob 
	 Sage 100
? Enterprise Management
 www.sage.com
	 		

	 2000
	 VK
Sage is gespecialiseerd in boekhoudkun-
dige software voor kmo’s. De onderne-
ming maakt het mogelijk om in realtime 
de boekhouding en financiën alsook 
de rapportering en de publicatie van 
financiële resultaten en verslagen op te 
volgen.



Sigma Conso
	 Sigma Conso
 www.sigmaconso.com 
	 		 SaaS 
	 2002
	 België
Sigma Conso heeft een efficiënte groeps-
rapportering voor ogen. Dat door middel 
van uitgebreide visualisatiefunctiona-
liteiten en een automatische integratie 
van gegevens naar presentaties voor de 
algemene directie. Tot de mogelijkheden 
behoren onder meer een consolidatie 
van gegevens van verschillende oor-
sprong en de opsplitsing volgens analy-
tische dimensies.

Silvasoft
	 Silvasoft
 www.silvasoft.be
	 	

	 2013
	 Nederland 
Silvasoft koppelt de facturatie automa-
tisch met de boekhouding voor een hel-
dere rapportering. 

Silverfin
	 Silverfin
 www.silverfin.com
	 		

	 2013
	 België
Silverfin bouwt performante tools voor 
finance professionals. Krachtige API’s 
zorgen ervoor dat de afsluiting, rappor-
tering, interne en externe communicatie 
op één centraal platform gebeuren, 
waardoor het werkproces zo efficiënt 

mogelijk loopt.

Tableau
	 Tableau
 www.tableau.com
	 		

	 2003
	 VS
Deze data visualisatie tool genereert 
interactieve dashboards. De tool maakt 
gebruikt van eigen geïmporteerde data 
en haalt data uit externe bronnen, 

waaronder Google Analytics automa-
tisch op. Tableau koppelt die databron-
nen met elkaar om bijvoorbeeld targets 
te vergelijken met real-time data en die 
in een rapport te gieten.

Vena Solutions
	 Vena Solutions
 www.venasolutions.com
	 		

	 2011
	 Canada
Vena Solutions profileert zich als een 
leverancier die u in staat stelt om op 
enkele minuten tijd gepolijste rapporten 
op te roepen. Dat van ad-hoc tot op een 
diep niveau. De onderliggende databa-
se faciliteert geüpdatete rapporten op 
basis van de actuele data. Exportmoge-
lijkheden via Excel, PDF, PowerPoint en 
Word + automatische verspreiding rich-
ting relevante stakeholders. 

Winbooks
	 Winbooks
 www.winbooks.be
	 	

	 2000
	 België
Dankzij de interactieve onlinerapporte-
ring van WinBooks, communiceert de 
fiduciaire de cijfers van haar klanten op 
een overzichtelijke manier. De rappor-
tering omvat vier hoofdsecties:  gobaal 
overzicht van de activiteiten, kosten-ba-
tenanalyse, balans met zijn rubrieken en 
gedetailleerde statistieken van de activi-
teiten van klanten en leveranciers.

Wolters Kluwer
	 Accon Plus, CCH Tagetik
 www.taasoftware.wolterskluwer.be
	 		

	 1987
	 België
Wolters Kluwer heeft verschillende rap-
porteringsmogelijkheden in zijn port-
folio. U beschikt over financiële dash-
boards waarmee u in één oogopslag de 
financiële gezondheid van uw bedrijf 
vaststelt. Alle data exporteert u trou-

wens eenvoudig naar Excel zodat u ook 
uw eigen rapporten kunt samenstellen.

Workday
	 Workday
 www.workday.com
	 	

	 2005
	 VS
Workday biedt de mogelijkheid om te 
rapporteren tot op microniveau. De tool 
richt zich op verschillende activiteiten, 
zoals finance, HR en payroll. De gebrui-
ker kan zelf notities toevoegen of be-
paalde aspecten extra in de verf zetten. 

Workiva
	 Product: Wdesk
 www.workiva.com
	 	

	 2008
	 VS
Workiva verenigt en connecteert ge-
structureerde data en ongestructureer-
de data van uiteenlopende bronnen, 
afkomstig uit de cloud of on premise. Die 
data resulteert in een rijke rapportering 
voor interne en externe doeleinden, zo-
wel jaarlijks, prestatiegericht als om aan 
de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Xledger
	 Xledger
www.xledger.com
 	 	

	 2000 
	 VS/Noorwegen
De dashboards van Xledger omvatten 
een resem standaardindicatoren, zoals 
P&L, balans en cashflow. Daarnaast kan 
de gebruiker de variabelen personalise-
ren. De eenvoudige drag-and-drop inter-
face draagt bij tot de gebruiksvriende-
lijkheid. Eenvoudige export naar Excel. 

Yuki
	 Comandi dashboard
 www.yuki.nl
	 2007
	 Nederland



De koppeling haalt financiële data volle-
dig automatisch uit het Yuki-boekhoud-
pakket. U besteedt dus geen tijd meer 
aan het verzamelen van data of het op-
stellen van rapportages. Door informatie 
uit verschillende bronnen te combineren 
in één overzichtelijk dashboard ontstaat 
een volledig beeld van uw bedrijfspres-
taties.



CONSOLIDATIE
CONTROLLING

A3 Solutions
	 A3 Modeling
 www.a3solutions.com
	 	

	 1988
	 VS
A3 Modeling biedt één tool over alle be-
drijfsentiteiten heen. Het houdt daarbij 
rekening met de munteenheden en an-
dere variabelen. De software integreert 
data afkomstig van ERP, MRP (Manufac-
turing Resources Planning) en operatio-
nale systemen in een Excel-weergave. A3 
Modeling respecteert daarbij de interne 
bedrijfsregels. 

Adaptive insights
	 Adaptive insights
 https://www.adaptiveinsights.com/anz
	 	

	 2003
	 VS
Een intuïtieve interface in Excel-stijl 
stroomlijnt eliminaties, journaalposten 
en zoveel meer. Het programma verre-
kent automatisch de door de gebruiker 
gedefinieerde minderheidsbelangen en 
eigenaarspercentages. De tool voorziet 
ook een wisselkoersomzetting en houdt 
rekening met de winsten en verliezen die 
ze met zich meebrengen. 

Anaplan
	 Anaplan
 https://www.anaplan.com/
	 	

	 2006
	 VS
Anaplan is een 100%- cloud-oplossing 
die planning, budgeting, forecasting en 
consolidatie mogelijkheden biedt aan 
haar klanten. Het zet sterk in op een ge-

connecteerde workflow die alle bedrijfs-
geledingen verbindt. (Her)berekeningen, 
consolidaties en aggregaties passen zich 
in real time aan, maar de app voorziet 
ook in de mogelijkheid om historische 
aanpassingen op te roepen.

Blackline
	 BlackLine Consolidation Integrity 
Manager
 https://www.blackline.com/
	 	

	 2001
	 VS
BlackLine Consolidation Integrity Mana-
ger centraliseert data en faciliteert een 
automatische workflow. De tool lokali-
seert onregelmatigheden en vervangt de 
manuele vergelijking van de verschillen-
de boekhoudingen. Realtime dashboards 
en uitvoerige rapporteringen geven u 
een kijk op alle aanpassingen. 

              

Board
	 Board FC
 https://www.board.com/en
	 		

	 1994
	 Zwitserland
Board Financial Consolidation (Board 
FC) verenigt de legal en management 
consolidatie in één omgeving. Het biedt 
op die manier een diepe kijk op de finan-
ciële en operationele resultaten. 

Bright Analytics
	 Bright Analytics
 www.brightanalytics.eu
	 	 
	 2014
	 België

Bright Analytics integreert al uw boek-
houdsystemen op één centraal platform 

en geeft inzicht in uw p&l, balans sheet 
en cashflow statement. De tool brengt 
uw cijfers tot leven met interactieve 
dashboards, grafieken en scorecards. 

Corporate Planning
	 Corporate Planner Cons
 www.corporate-planning.com
	 		

	 1989
	 Duitsland
Corporate Planner Cons biedt de ge-
bruiker een financieel totaalbeeld over 
alle entiteiten heen. De software houdt 
onder meer rekening met wisselkoersen, 
investeringen en uitgaven binnen een 
groep. De tool voorziet een weergave 
volgens standaarden als GAAP en IFRS. 
Corporate Planning Cons beschikt over 
diverse rapporteringsmogelijkheden. 

Dynac
	 Dynac Consolidator
 www.dynac.com
	 		

	 2002
	 Canada
Dynac Consolidator faciliteert een volle-
dige consolidatie om aan alle noden en 
eisen inzake statutaire verslaggeving te 
voldoen. De software automatiseert de 
rapportering, in functie van het audit-
proces, de belastingaangifte of interne 
doeleinden.

   

EMAsphere
	 EMAsphere
 www.emasphere.com
	 	

	 2015
	 België
EMAsphere gebruikt de ruwe gegevens 
die voortvloeien uit uw software-sys-
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temen (ERP, CRM, Accounting…) om u 
onmiddellijk nauwkeurige inzichten 
over uw activiteiten te bieden. De soft-
ware verzamelt de data-flows, accounts, 
prognoses en andere informatie van en 
over uw verschillende entiteiten. Dit pro-
gramma werkt met uniforme weergaves, 
ook bij verschillende valuta.

Epicor 
	 Epicor
 https://www.epicor.com/
	 	

	 1972
	 VS
Epicor ERP genereert rapporten,dash-
boards en opvolgtools om activiteiten 
binnen een totale onderneming te be-
grijpen. Het maakt gebruik van realtime 
query’s en een drag-and-drop functio-
naliteit. 

FloQast
	 FloQast
 https://floqast.com/
	 	

	 2013
	 VS
FloQast biedt closing software in de 
cloud. Het process van closing is gestan-
dardiseerd en gedocumenteerd, wat de 
foutenlast reduceert en meer tijd vrij 
maakt voor het nemen van strategische 
beslissingen. U krijgt ook een duidelijke 
kijk op de efficiëntie van uw teams.

Host Analytics
	 Host Analytics
 https://hostanalytics.com/
	 	

	 2001
	 VS
Host Analytics stroomlijnt het consolida-
tieproces voor kleine tot grote interna-
tionaal opererende ondernemingen. Het 
maakt gebruik van op rollen gebaseerde 
processen. Centraal staat één versie van 
de waarheid die de nauwkeurigheid, de 
consistentie en het vertrouwen moet 
bevorderen.

IBM 
	 Cognos Controller
 https://www.ibm.com/be-en/
	 	

	 1911
IBM Cognos Controller automatiseert en 
versnelt het closingproces met een mi-
nimale nood aan IT-ondersteuning. Het 
helpt financiële teams om informatieve 
rapporten te ontwikkelen en de CFO een 
totale kijk op de belangrijkste financiële 
ratio’s te geven. IBM Cognos Controller is 
naar wens congifureerbaar en biedt de 
mogelijkheid om processen te automa-
tiseren.

iLeo Financials 
	 Product: Synchro Financials
 www.ileofinancials.com
 1999
	 België
iLeo Financials verenigt meerdere boek-
houdplannen en rapporten met betrek-
king tot uw algemene boekhouding en 
analytische boekhouding. De tool inte-
greert die informatie voor het genereren 
van consolidaties. Synchro Financials 
communiceert met uw huidige beheer 
tools om u in real time te voorzien van 
betrouwbare informatie.

Konsolidator
	 Konsolidator
 https://www.konsolidator.com/
	 	

	 2014
	 Denemarken 
Konsolidator stroomlijnt het consolida-
tie- en rapporteringsproces in de cloud, 
waardoor het de financiële afdeling 
mogelijk maakt om data strategischer 
in te zetten. De tool zet in op groep- en 
subgroepconsolidatie met cashflow over-
zichten op elk niveau. De applicatie is 
ook mobiel toegankelijk.

LucaNet

	 LucaNet
https://www.lucanet.com/nl/
	 	

	 1992
	 Duitsland
LucaNet.Financial Consolidation bege-
leidt met een geïntegreerde workflow 
alle betrokkenen stap voorstap door 
het consolidatieproces. Het biedt een 
onbeperkt aantal sub-consolidaties en 
geautomatiseerde eliminaties, inclusief 
check reports. De software maakt ook 
concern planning en control mogelijk op 
basis van hetzelfde gegevensmodel en 
met dezelfde gebruikersinterface.
.

Onestream software
Onestream software
 https://www.onestreamsoftware.

com/
	 		 	

	 2012
	 VS
Onestream Software staat garant voor 
de financiële closing en consolidatie. Het 
komt daarbij tegemoet aan alle wereld-
wijde vereisten en standaarden op het 
vlak van boekhouding en rapportering. 
De gebruiker verwerft snel inzichten in 
de financiële en operationele resultaten. 

Oracle 
	 FCCC en Hyperion
www.oracle.com
	 		

	 1977
	 VS
HFM (Oracle Hyperion Financial Ma-
nagement) vereenvoudigt de consolida-
tie- en (externe) rapportageprocessen 
binnen een organisatie. Het zet in op een 
snellere financiële closing en maakt het 
eenvoudiger om consistente multi-GAAP 
en IFRS rapportages te maken.  U krijgt 
meer inzicht in de oorsprong van gege-
vens en beschikt over één versie van de 
waarheid.

Sage 
	 Enterprise Management
	 		

	 2000



	 VK
Sage XRT Treasury vermindert met de 
module Netting het aantal internationa-
le interne betalingen dankzij de elimina-
tie of de consolidatie van geldmiddelen 
in verschillende munten. Uw kasbeheer-
ders beschikken op die manier over de 
mogelijkheid om die essentiële functie te 

optimaliseren.

SAP 
	 BPC
	 SEM-BCS
 https://www.sap.com/
	 		

	 1972
	 Duitsland
De consolidatiesoftware van SAP BPC 
werkt met twee consolidatiehiërarchie-
en. Dat maakt het eenvoudiger om te 
consolideren, bijvoorbeeld voor manage-
ment- of legal rapportages. Het toe-
voegen van verschillende geografische 
consolidaties of verschillende processen 
voor de week-, maand-, kwartaal- en 
jaarrapportages gebeurt gebruiksvrien-
delijk.

Sigma Conso
	 Sigma Conso
 https://www.sigmaconso.com/nl
	 2002
	 België
Sigma Conso bundelt consolidatie en 
rapportering. Het voorziet de consolida-
tie van budgetten en forecasts, meertalig 
en in verschillende munteenheden en 
boekhoudkundige standaarden. De tool 
pakt uit met een geautomatiseerde im-
port en export van data. De gebruiker 
kan de consolidatiekring wijzigen, munt-
eenheden toevoegen en rekeningssche-
ma’s aanpassen.

Software Business Systems
	 Sftware Business Systems
 www.sbsweb.com
	 1980
	 VS
Software Business Systems gebruikt één 
central platform om de volledige financi-
ele stromen van een holding te beheren. 

De onderneming kan werken op het ni-
veau van een departement, divisie of de 
gehele organisatie. De tool reikt daartoe 
alle nodige variabelen en eenheden aan.

Talentia 
	 Talentia
 https://www.talentia-software.

co.uk/
	 1988
	 Frankrijk
Talentia’s Consolidation software is 
een intuïtieve tool voor consolidatie die 
manuele processen reduceert en de fout-
marge verkleint. De software verzamelt 
data van uiteenlopende bronnen en 
automatiseert onder meer de omzetting 
van munteenheden en eliminaties. Ze 
biedt de mogelijkheid om KPI’s aan de 
hand van rapporten af te toetsen.  

Trintech
	 Trintech
 https://www.trintech.com/
	 	

	 1987
	 US
Trintech vereenvoudigt de workflows 
tussen bedrijven om de nauwkeurigheid, 
efficiëntie en visibiliteit te bevorderen. 
Het biedt aan ondernemingen met een 
complexe structuur de mogelijkheid om 
de financiële stromen centraal te behe-
ren. 

Unit4
	 Prevero
 www.unit4.com
	 		

	 1980
	 Nederland
Unit 4 biedt consolidatiesoftware voor 
een gestroomlijnde, slimmere groep-
sconsolidatie en rapportage van financi-
ele resultaten. Het groepeert het financi-
ele luik in één gebundeld grootboek Voor 
multidimensional boekhouden. Unit 4 
pakt uit met selfservice voor realtime 
inzicht.

Wolters Kluwer
	 CCH Tagetik 
 www.wolterskluwer.be
	 	

	 1990
	 België
Het prestatiebeheer van CCH Tagetik 
stroomlijnt de financiële consolidatie 
door een robuuste automatisatie, pro-
cesgedreven workflows, strikte contro-
lemechanismen en gedetailleerde audit-
logs. CCH Tagetik versnelt op die manier 
het rapporterings- en closingproces.

Workday
	 Workday
 www.workday.com
	 	

	 2005
	 VS
Workday vereenvoudigt de financiële 
consolidate en closing. Het geeft meer 
inzicht in de financiële resultaten. Work-
day importeert data uit de algemene 
boekhouding en automatiseert elimina-
ties en omzettingen voor een consolida-
tie in real time. 

Workiva
	 Workiva
 https://www.workiva.com/en-nl
	 	

	 2008
	 VS
Workiva vervangt manuele processen 
en elimineert de risico’s van standaard 
spraedsheets in het financiële rapporte-
ringsproces. De software bouwt verschil-
lende controlemechanismen in. Vooraf 
geconfigureerde instellingen faciliteren 
de import van gestructureerde data uit 
meerdere boekhoudingen en financiële 
systemen. 



PLANNING & BUDGETTERING
CONTROLLING

A3 Solutions
	 A3 Modeling
 www.a3solutions.com
	 	

	 1988
	 VS
De ontwikkelaars claimen dat A3 Mode-
ling Excel transformeert in een krach-
tige machine voor forecasting en bud-
gettering. De tool verwerkt de datasets 
uit ERP- en boekhoudpakketten in een 
private cloud. De applicatie faciliteert 
onder meer analyses, voorwaardelijke 
testen, KPI-monitoring en het creëren 
van dashboards.

Adaptive Insights
	 Adaptive Insights
 www.adaptiveinsights.com
	 	

	 2003
	 VS
Spreadsheets met een Excel-weergave 
stroomlijnen het plannings- en buget-
teringsproces. Ze laten de gebruiker toe 
om hun data beter te begrijpen. De tool 
biedt heel wat mogelijkheden naar een 
persoonlijke configuratie en aangepaste 
berekeningen toe. 

Anaplan
	 Anaplan
 www.anaplan.com
	 	

	 2006
	 VS
Anaplan biedt een business planning en 
performance management platform in 
de cloud. Het reikt oplossingen aan voor 
allesomvattende planningstaken die tot 
voor kort vooral via Excel gebeurden. 

Anaplan zet in op een geconnecteerde 
planning door verschillende functies 
binnen bedrijven met elkaar te ver-
binden. Dat bevordert de onderlinge 
samenwerking, met behoud van flexibi-
liteit.

Argeüs
	 Argeüs
 www.argeus.be
	 België
Argeüs biedt praktijkgerichte experti-
sesoftware voor de financiële, notariële 
en juridische sector. Het doet daartoe 
beroep op een eigen eenvoudige, krachti-
ge en efficiënte berekenings- en rappor-
tagetool. 

Board 
	 Board
 www.board.com 
	 	

	 1994
	 Zwitserland
Het Board platform is een geïntegreerde 
oplossing voor business intelligence, 
corporate performance management 
en analytics. Het biedt een end-to-end 
oplossing voor smart finance, lokaal of 
in de cloud. Het omvat een financiële 
planning met ‘wat als‘-scenario’s en 
voorspelbare modellen.

Bright Analytics
	 Bright Analytics
 www.brightanalytics.eu
	 	 
	 2014
	 België

Bright Analytics integreert al uw boek-
houdsystemen op één centraal platform 
en geeft inzicht in uw p&l, balans sheet 
en cashflow statement. De tool brengt 
uw cijfers tot leven met interactieve 
dashboards, grafieken en scorecards. 

Camms
	 Camms
 www.cammsgroup.com
	 	

	 1996
	 Australië
Cammsstrategy alligneert de doelstel-
lingen, strategieën, acties en opdrachten 
op elk organisatieniveau. Het gebruikt 
configureerbare frameworks en tem-
plates voor een efficiënte planning. De 
software biedt de nodige handvaten om 
doelen af te toetsen aan de hand van 
KPI’s, vertaald in scorecards, grafieken 
en dashboards. 

Centage
	 Budget Maestro
 www.centage.com
	 	

	 2001
	 VS
Budget Maestro biedt bedrijven een be-
trouwbare manier om te plannen en te 
budgetteren. De software automatiseert 
tijdrovende en foutgevoelige taken, die 
gepaard gaan met traditionele spreads-
heets. De tool werkt vanuit een centrale 
database en genereert data uit uw boek-
houding. Ze biedt de mogelijkheid om de 
impact van bepaalde beslissingen vooraf 
vrijblijvend af te toetsen. 
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Corporate Planning
	 Corporate Planning
 www.corporate-planning.com
	 		

	 1989
	 Duitsland
Corporate Planner Finance is een oplos-
sing voor een transparente financiële 
planning. Of het nu gaat om een simu-
latie of een rolling forecast, de software 
linkt de implicaties automatisch aan de 
P&L, de balans en cash flow. Dat moet 
het mogelijk maken om toekomstgericht 
te handelen en de financiële gezondheid 
altijd voorop te stellen. 

Coupa
	 Coupa
 www.coupa.com
	 	

	 2006
	 VS
Coupa Spend Analysis biedt een enkel-
voudige kijk op uw uitgaven. Met behulp 
van AI krijgt u inzichten in uw prestaties 
en suggesties om die te versterken. KPI’s 
en uitgavemanagement laten u toe om 
doelen voorop te stellen en die via een 
accurate planning na te streven.

Deltek
	 Deltek Vision
 www.deltek.com
	 	

	 1983
	 VS
Deltek genereert een volledig inzicht 
in de opportuniteiten in de hele onder-
neming. Dat moet leiden tot analyses 
om betere operationele beslissingen te 
nemen. Complete budgettering, plan-
ning en projectmanagement helpen om 
projecten op tijd en binnen budget uit te 
voeren De tool is ontworpen als kant-en-
klare oplossing voor de behoeften van 
projectorganisaties die de totale project-
levenscyclus willen beheren.

EY 
	 EY Finance Navigator
 www.eynovation.be
	 	

	 2018
	 België
De EY Finance Navigator is een online 
tool voor financiële planning, ontworpen 
voor startups en scaleups. De software 
helpt snelgroeiende bedrijven duidelijke 
financiële prognoses te maken die hen 
helpt bij het sturen van hun onderne-
ming en het overtuigen van potentiële 
investeerders.

Host Analytics
	 Host Analytics
 www.hostanalytics.com 
	 	

	 2001
	 VS
Host Analytics biedt enterprise perfor-
mance management (EPM) software in 
de cloud, dat planning, rapportering en 
consolidatie automatiseert en versnelt. 
De ontwikkelaar claimt dat gebruikers 
minder tijd spenderen aan spreadsheets, 
maar via een dynamische planning met 
rolling forecasts beter strategische be-
slissingen kunnen nemen. 

IBM
	 IBM Planning Analytics
 www.ibm.com
	 	

	 1911
	 VS
IBM Planning Analytics is BI en 
EPM-software waarmee u snel en een-
voudig data kunt visualiseren en plan-
nen De kracht van het voormalige IBM 
Cognos TM1 schuilt naar eigen zeggen in 
de combinatie van solide rapportages, 
centraal beheer en krachtige visualisa-
tie- en analysemogelijkheden. De tool 
is combineerbaar met de AI van IBM 
Watson Analytics, om met hulp vanuit 

de IBM-cloud antwoorden te vinden in 
uw data.

ID-Soft
	 HannaH
 www.idsoft.be
	 		

	 1989
	 België
HannaH simuleert de financiële gevol-
gen van elke verandering en meet de 
verschillen tussen planning en realiteit. 
Het biedt de mogelijkheid om uw strate-
gie bij te sturen en de effecten ervan na 
te gaan. Het telt daartoe verschillende 
dossiers op, onderzoekt de marge per 
product of actualiseert een bestaande 
situatie aan de hand van een expertmo-
dule. De tool biedt uitgebreide import-
mogelijkheden (boekhouding, Excel).

Jedox
	 Jedox
 www.jedox.com 
	 		

	 2002
	 Duitsland
Jedox is een geïntegreerd BI en 
EPM-platform. De gebruiker zet het in 
voor het inlezen van brongegevens tot 
en met dashboarding en handmatige 
invoer op het web of mobiel. Het is ook 
complementair met uw huidige datawa-
rehouse, uw huidige BI tools, Excel, Word, 
Powerpoint websites en apps.

Axiom Software
	 KaufmanHall
 www.kaufmanhall.com
	 	

	 2006 (KaufmanHall 1985)
	 VS
Axiom begeleidt financiële professionals 
zowel op korte als op lange termijn door 
het integreren van de strategische lan-
ge-termijn planning, de budgetten, de 
prognoses tot en met de rapportering en 
analyse in één enkel platform. De gebrui-
kersinterfaces zijn zowel spreadsheet- 
als web-compatibel,  met de vertrouwde 



spreadsheet lay-outs en formules tot 
gesofistikeerde interactieve web dash-
boards voor diepgaande rapporterings- 
en analysemogelijkheden.

Kepion
	 Kepion
 www.kepion.com
	 		

	 2009
	 VS
Kepion biedt applicaties voor de finan-
ciële afdeling, sales en operations. Core 
Financial Planning linkt de planning met 
de belangrijkste financiële statements, 
zoals P&L, de balans en              cash flow. 
Het voorziet finance van ‘wat als’-scena-
rio’s die de impact van toekomstige be-
slissingen inschatten.  

Longview
	 Longview
 www.longview.com 
	 		

	 1994
	 Canada
Longview bundelt de planning met alle 
gewenste variabelen in één weergave. De 
gebruiker ontdekt meteen het effect van 
bepaalde acties op die variabelen.  De 
software bevat uitgebreide analaysetools 
en brengt de verschillende processen in 
kaart, in lijn met de toegewezen autori-
saties binnen het team. 

Infor 
	 ION
 https://www.infor.com/products/

ion
	 	

	 2010
	 VS
Infor Intelligent Open Network (ION) 
laat verschillende (interne en externe) 
bedrijfssystemen samenwerken. De soft-

ware creëert workflows en houdt u op de 
hoogte van alle aandachtspunten, waar-
door u de business centraal monitort.

Intellifin
	 Intellifin
 www.intellifin.be
	 2015
	 België
Met de module ‘Mijn Plan’ start u van-
uit de laatste financiële gegevens en 
bouwt u een toekomstplan op. In enkele 
stappen kent u de impact van nieuwe 
investeringen, omzetwijzigingen loonin-
dexeringen, leningen, kostenverhoging/
verlaging en nog veel meer. 
‘Mijn Plan’ geeft u een overzicht van de 
vier volgende boekjaren. 

LucaNet
	 LucaNet
 www.lucanet.com 
	 		

	 1999
	 Duitsland
LucaNet profileert zich als een alterna-
tief voor Excel. Met behulp van een geïn-
tegreerde workflow kunt u eenvoudig uit 
verschillende bronnen data verzamelen, 
aggregeren en laten doorrekenen. Luca-
Net zorgt op die manier voor transpa-
rantie en een flinke tijdwinst.

Odoo
	 Odoo
 www.odoo.com
	 		

	 2005
	 België
Odoo integreert een compleet pakket 
van zakelijke toepassingen, van e-com-
merce en CRM tot productie, voorraad-
beheer en boekhouding, in één ERP Sys-
teem. Het biedt een webbased oplossing 
voor middelgrote ondernemingen. 

Spendwise
	 Spendwise
 www.spendwise.com
?
	 2012
	 VS
Spendwise stroomlijnt het aankooppro-
ces. Het creëert, bevestigt en verstuurt 
aankooporders in enkele seconden en 
laat u toe om facturen  en uitgaven elek-
tronisch goed te keuren. De tool maakt 
het mogelijk om een budget op te stellen 
en traceert overschrijdingen ervan.     
           

OneStream Software
	 OneStream Software
	 		

	 2012
	 VS
OneStream groepeert strategische, 
financiële en operationele planning 
in één uniforme oplossing. Het onder-
steunt strikte compliance vereisten en 
faciliteert toegankelijke auditcontroles 
op data, metadata en processen. De 
weergave in Excel-stijl bevordert het ge-
bruiksgemak. U gaat met deze software 
onder meer het effect van organische 
groei en overnames na. 

Oracle
	 Oracle Planning and Budgeting 

Cloud Service (PBCS), Oracle Enter-
prise Planning and Budgeting Cloud 
Service (EPBCS)

 www.oracle.com 
	 	

	 1977
	 VS
Oracle Planning and Budgeting Cloud is 
een complete oplossing voor planning, 
budgettering en prognoses. U kunt zowel 
kleine als grote planningsapplicaties in-
voeren en de impact ervan voorspellen. 
De tool biedt een overzichtelijke, op rol-
len gebaseerde interface.

Prophix
 www.prophix.com 
	 		

	 1987



Prophix helpt u met een multi-user op-
lossing voor budgettering, planning, fo-
recasting, rapportage, consolidatie, per-
soneelsplanning en meer. Het koppelt 
volgens de ontwikkelaars  een lage TCO 
(Total Cost of Ownership) aan een snel-
le implementatie en vervangt de vele 
spreadsheets door één robuust system.

Sage
	 Enterprise Management 
	 Sage 100
 www.sage.com
	 		

	 2000
	 VK
Met Sage 100 kan een KMO gebruik-
maken van een coherent systeem, 
gecentraliseerde informatie, tools voor 
commercieel beheer en boekhouding, en 
beheerfuncties om de besluitvorming te 
vereenvoudigen. Opties op maat, zoals 
budgetbeheer en een berekening van de 
aankoopbehoeften zorgen voor een ge-
personaliseerde werkomgeving.

SAP
	 SAP BPC (Business Planning and 

Consolidation), SAP Analytics Cl-
oud, SAP Concur and SAP Digital 
Boardroom

 www.sap.com 
	 	

	 1972
	 Duitsland
SAP BPC biedt een realtime, geïnte-
greerde planning voor het hele (supply 
chain) proces binnen uw organisatie. 
Het combineert de planning van uw 
sales, operations en supply chain tot 
één overzichtelijk geheel. Die inzichten 
deelt u bovendien gemakkelijk met de 
gebruikers via realtime dashboards. De 
planningsoplossing benut daarbij SAP 
HANA.

Sigma Conso
	 Sigma Conso
 www.sigmaconso.com
	 		

	 2002

	 België
Sigma Conso Planning biedt software 
voor budgettering en strategische plan-
ning met geavanceerde mogelijkheden 
voor performantie-analyse, business 
intelligence en forecasting. Het heeft als 
troeven onder meer een snelle en ge-
makkelijke dataverzameling, een vlotte 
integratie met bestaande ERP-systemen 
en spreadsheets en realtime visie van 
het budgetteringsproces. Simulaties en 
scenario’s (optimistisch, pessimistisch, 
basishypotheses) dragen bij tot de effici-
entie van een onderneming.

Unit4
	 Prevero
 www.unit4.com
	 	

	 1980
	 Nederland
De Prevero Suite bestaat uit een aantal 
geïntegreerde CPM en BI oplossingen die 
uw verschillende financiële processen 
ondersteunen. Het vergroot de impact 
van uw strategie door actuele progno-
ses, strategieën, bedrijfsplannen en bud-
getten op elkaar af te stemmen.

Vena Solutions
	 Vena Solutions
 www.venasolutions.com
	 	

	 2011
	 Canada
Vena Solutions heeft Excel als ge-
bruikersomgeving en verlaagt op die 
manier de drempel in een financiële of 
zakelijke omgeving. Het versterkt het 
programma in de vorm van een centra-
le databank. Daar kunt u over het hele 
bedrijf budgetten samenbrengen zonder 
deintegriteit van de data uit het oog te 
verliezen. Vanuit die centrale database 
kunnen bedrijven op Excel gebaseerde 
sjablonen en rapporten creëren.

Wolters Kluwer
	 CCH Tagetik
	 		

 www.wolterskluwer.be

	 1990
	 België
CCH Tagetik bundelt corporate perfor-
mance management en BI voor onder 
andere budgettering, forecasting, con-
solidatie en disclosure management. 
De software connecteert de financiële 
afdeling met operations voor een onder-
bouwde planning en verruimde blik, die 
de gebruiker moet toelaten om beter in 
te spelen op toekomstige veranderingen.

Xledger
 www.xledger.com
	 	

		 2000 
	 VS/Noorwegen
Xledger is een ERP-systeem in de cloud 
voor ambitieuze organisaties. Het wil 
zijn klanten automatisatie, inzicht in 
data en schaalbaarheid aanreiken. De 
automatisatie situeert zich onder meer 
op het gebied van workflows en factura-
tie. De schaalbaarheid maakt het moge-
lijk om nieuwe entiteiten en variabalen 
te integreren. 



BI/ANALYTICS
CONTROLLING

Adaptive Insights
	 Adaptive Insights
 www.adaptiveinsights.com
	 

	 2003
	 VS
Adaptive Insights biedt de gebruiker een 
brede waaier van dashboards, visualisa-
ties en lijsten om de business en de pres-
taties te monitoren. De tools maken het 
mogelijk om variabelen te lokaliseren en 
de variabelen naar wens te configure-
ren. De inzichten moeten leiden tot een 
betere inschatting van de opportunitei-
ten en valkuilen.

Alteryx Business Intelligence
	 Alteryx Business Intelligence
 www.alteryx.com
	 		

	 1997
	 VS
Alteryx helpt gebruikers in taks, audit en 
finance om minder tijd te verliezen met 
het handmatig verzamelen van gege-
vens, met het combineren van zakelijke 
en juridische entiteiten en met het gene-
reren van interne en wettelijke rappor-
tage. Zo kunnen medewerkers hun focus 
verleggen van spreadsheetgestuurde 
dataverwerking naar collaboratieve 
analyse, om sneller antwoord te geven 
aan de business.

AnswerRocket
	 AnswerRocket
 www.answerrocket.com
	 		 	

	 2013
	 VS
• Installatie door vendor
• Onderhoud door vendor

Het platform van AnswerRocket combi-
neert machine learning met natuurlijke 
taalgeneratie om zakelijke vragen te 
beantwoorden. Met duidelijke informatie 
bij de hand kan finance performantie-
problemen aanpakken en de groei van 
de business ondersteunen.

Axiom Software
	 KaufmanHall
 www.kaufmanhall.com
	 	

	 2006 (KaufmanHall 1985)
	 VS
Axiom begeleidt financiële professio-
nals zowel op korte als op lange termijn 
door het integreren van de strategische 
lange-termijn planning, de budgetten, 
de prognoses tot en met de rapporte-
ring en analyse in één enkel platform. 
De gebruikersinterfaces zijn zowel 
spreadsheet- als web-compatibel,  met 
de vertrouwde spreadsheet lay-outs en 
formules tot gesofistikeerde interactieve 
web dashboards voor diepgaande rap-
porterings- en analysemogelijkheden.

Bime Analytics
	 Bime Analytics
 www.bimeanalytics.com
	 		

	 2009
	 Frankrijk
BIME stelt klanten in staat om data 
vanuit diverse bronnen op dezelfde plek 
te verbinden. BIME laat toe makkelijk 
query’s uit te voeren en dashboards te 
maken, met behulp van een geavanceer-
de interfacefunctie.

Birst 
	 Birst
 www.birst.com

	 	

	 2004
	 VS
Birst is een Enterprise BI-platform dat 
de hele organisatie verbindt via een net-
werk van gevirtualiseerde BI-instanties 
op een gemeenschappelijke, analytische 
structuur. Birst Enterprise BI brengt 
snelheid, selfservice en flexibiliteit van 
de medewerkers, en beantwoordt de 
vraag om schaalbaarheid, beveiliging en 
controle van het bedrijf. 

Board
	 Board
 www.board.com
	 	

	 1994
	 Zwitserland
Door Business Intelligence, CPM en 
Predictive Analytics in één product te 
integreren, biedt Board het finance de-
partement een platform om besluitvor-
mingsprocessen in de hele organisatie te 
stimuleren en een bedrijfsbrede kijk op 
prestaties te realiseren. Board is wend-
baar en volledige aanpasbaar aan elk 
bedrijfsproces. 

Bright Analytics 
	 Bright Analytics
 www.brightanalytics.eu
	 

	 2014
	 België
Realtime dashboards en P&L rapporten 
geven management en stakeholders 
helder inzicht in de financiële prestaties 
van de organisatie. U kunt high-level 
verkennen of in de details duiken en 
tijdig bijsturen waar nodig. En meest 
voornaam: iedereen werkt samen op één 
enkele, actuele versie van de waarheid.
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Centage
	 Analytics Maestro
 www.centage.com/products/  

analytics-maestro/
	 	

	 2001
	 VS
Analytics Maestro biedt een accurate en 
betrouwbare grafische weergave van uw 
financiële data. De naadloze integratie 
met de algemene boekhouding betekent 
dat u gemakkelijk waardevolle gegevens 
genereert om er bruikbare rapporteren 
mee op te roepen. Realtime dashboards 
zorgen voor een actueel beeld.

Clear Analytics
	 Clear Analytics
 www.clearanalyticsbi.com
	 

	 1992
	 VS
Clear Analytics biedt gebruikers self-
service-bedrijfsinformatie via Excel, 
waarbij externe hulp niet nodig is om 
waardevolle, bruikbare inzichten uit 
data te distilleren. Clear Analytics maakt 
van de gemiddelde gebruiker een echte 
data-analist door aan bestaande plat-
formen zoals Excel meer mogelijkheden 
te koppelen.

ClicData
	 ClicData
 www.clicdata.com
	 

	 2008
	 Frankrijk
ClicData is een cloudbased business in-
telligence-platform dat data vanuit ver-
schillende bronnen met elkaar verbindt 
en waarmee gebruikers binnen enkele 
minuten aangepaste dashboards kun-
nen maken. Veel bedrijven slaan data op 
in verschillende systemen. Met ClicData 
kunnen gebruikers alle gegevens samen-
voegen in een enkel data warehouse en 
van daaruit aangepaste dashboards 
maken.

ClickBase
	 ClickBase
 www.clickbase.com
	 	

	 1997
	 VS
De BI-oplossing van Clickbase is ontwor-
pen om data uit meerdere bronnen te 
integreren en in realtime te presenteren. 
Gebruikers hoeven geen programmeer-
kennis te hebben. 

Databasics
	 Databasics
 www.data-basics.com
?
	 1983
	  VS
Databasics gaat na hoeveel tijd een be-
paalde actie in beslag neemt en wat de 
kostprijs ervan is. De onderneming kan 
op die manier de efficiëntie van haar 
processen en teams nagaan. De software 
biedt ook de mogelijkheid om onkosten 
mobiel in te geven en sneller te verwer-
ken.             

Datapine
	 Datapine
 www.datapine.com
	 	

	 2012
	 Duitsland
Als u meerdere databases, gegevens die 
zijn opgeslagen in externe applicaties 
of een onbeperkt aantal spreadsheets 
heeft, biedt Datapine mogelijk een ant-
woord. De tool helpt om al uw gegevens 
te combineren en te begrijpen. Het 
maakt daartoe gebruik van een eenvou-
dige gegevensintegratie.

Decisionpoint
	 Decisionpoint
 www.insightsoftware.com
	 	

	 2007
	 UK
Met DecisionPoint kunt uisualisaties 
maken van financiële en operationele 

gegevens afkomstig uit uw ERP- en 
andere bedrijfssystemen. Zo is de be-
drijfsinformatie voor iedereen in uw 
organisatie toegankelijk en begrijpbaar. 
Beleidsmakers beschikken dankzij deze 
tool over duidelijke, accurate en actuele 
informatie om kosten te beheersen, tijd 
te besparen en betere beslissingen te 
nemen.

Delio
	 Delio
 www.deliowealth.com
	 2015
	 VK
Delio richt zich vooral tot (potentiële)  
investeerders die in één beeld een over-
zicht krijgen van hun portfolio en rende-
menten. De software bevat uitgebreide 
rapporteringstools met de nodige KPI’s.

Domo
	 Domo
 www.domo.com
	 

	 2010
	 VS
Domo biedt gebruikers toegang tot ana-
lyses en laat toe die te rapporteren vanaf 
eenzelfde platform. Domo is beschikbaar 
voor alle zakelijke gebruikers, ongeacht 
hun technische expertise, om hen te 
helpen betere zakelijke beslissingen te 
nemen.

Dimensional Insight
	 Driver Platform
 www.dimins.com/bi-tools/
 diver-platform
	 	

	 1989
	  VS
De Driver oplossing van Dimensional In-
sight biedt de flexibiliteit die nodig is om 
Business Intelligence in een organisatie 
te implementeren. De tool biedt rijke 
datavisualisatie, mogelijkheden voor ge-
gevensintegratie en een grote verschei-
denheid aan toegang tot gegevens aan 
gebruikers van alle niveaus. 
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Dundas BI
	 Dundas BI
 www.dundas.com
	 	

	 2014
	 Canada
Dundas BI combineert BI met een analy-
setool tot één platform dat u afzonder-
lijk kunt aanwenden. Het is integreer-
baar met andere systemen. De flexibele 
en schaalbare oplossing heeft een sterke 
focus op zelfbediening, wat betekent dat 
elke gebruiker gegevens kan analyseren 
en dashboards kan maken, ongeacht de 
functie of technische BI-vaardigheden.

ECQ

ECQ
	 Build Software
 www.buildsoftware.be
	 	

	  1997
	 België
ECQ richt zicht tot de bouwsector. U 
volgt de kosten van uw werven op via 
een kostenbeheer dat de gegevens van-
uit de tijdregistratie, het materieel- en 
voorraadbeheer, alsook de inkomende 
facturen verzamelt. Aan de hand van 
dashboards weet u meteen of de projec-
ten goed verlopen. Het biedt werfleiders 
ook de mogelijkheid om inkomende fac-
turen te visualiseren, af te drukken en 
goed te keuren.

Efficy
	 Efficy
 www.efficy.be
	 	

	  2005
	 België
Efficy’s Qlik rapporten geven u een inte-
graal overzicht van uw resultaten in real 
time. Dat moet resulteren in een nauw-
keuriger beslissingsproces. De software 
richt zich onder meer tot de banken, 
verzekeraars, federaties, IT, gezondheid 
en distributiesector.

Exact Insights
	 Exact Insights
 www.exact.com/benl/software/

technologie/exact-insights/
	 	

	 1984
	 Nederland	
Exact Insights is speciaal ontwikkeld 
voor het Exact software platform Globe 
Next. Het stelt u in staat om met Qlik-
View al uw financiële, logistieke en ver-
koop gegevens te ontsluiten en Business 
Intelligence rapportages en analyses te 
ontvangen.

Exago BI
	 Exago BI
 www.exagoinc.com
	 	

	 2006
	 VS
Exago BI is een geïntegreerde BI-op-
lossing voor softwarebedrijven en hun 
klanten/eindgebruikers om analyses en 
rapporten op te nemen in hun bedrijf-
stoepassingen. Het is browsergebaseerd 
en vereist geen downloads voor volledige 
functionaliteit.

FinancialForce 
	 FinancialForce
 www.financialforce.com
	 

	 2009
	 VS
Financial Force beheert, lokaliseert en 
voorspelt inkomsten in één centrale 
applicatie. Het overkoepelt alle inko-
mensstromen, producten, contracten en 
services. Die verenigde data en geauto-
matiseerde berekeningen zorgen voor 
nauwkeurige rapporteringen, geheel 
volgens de courante standaarden.

GoodData
	 GoodData
 www.gooddata.com
	 

	 2007
	 VS
GoodData biedt een open analyseplat-
form dat data goverance voor IT combi-

neert met autonomie voor gebruikers. IT 
krijgt controle over de werkzaamheden 
achter de schermen (zoals het onder-
houd van infrastructuur en beveiliging), 
terwijl gebruikers autonoom dash-
boards en rapporten kunnen maken.

Grow
	 Grow
 www.grow.com
	 

	 2014
	 VS
Grow richt zich voornamelijk naar klei-
ne en middelgrote ondernemingen. Het 
maakt dynamische dashboards, rap-
porten en analyses en centraliseert uw 
gegevens. U kunt de prestaties duidelijk 
opvolgen en binnen uw organisatie de-
len.

IBM 
	 Cognos Analytics en Watson Data 

Platform
 www.ibm.com/products/
 cognos-analytics
	 	

	 1911
	 VS
IBM Cognos Analytics is een business 
intelligence pakket waarmee gebruikers 
snel en eenvoudig data kunnen analy-
seren en visualiseren. Cognos Analytics 
werkt intuïtief en beheert rapportages 
en data centraal. De kracht van IBM 
Cognos Analytics zit hem in de combi-
natie van solide rapportages, centraal 
beheer en krachtige visualisatie- en 
analysemogelijkheden. Met Watson Data 
Platform kunnen datagedreven professi-
onals gemakkelijker samenwerken zodat 
ze snel nieuwe en onverwachte inzichten 
ontdekken. Het geïntegreerde platform 
bevat gebruikersspecifieke tools en de 
bijbehorende data- en analytics-services 
in de IBM Cloud.

iDashboards
	 iDashboards
 www.idashboards.com
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	 2003
	 VS
•  Licenseformaat
iDashboards Enterprise Suite is een 
dashboard-oplossing die inzichten biedt 
met slechts een paar klikken. Het moet 
gefundeerde beslissingen faciliteren. 
De ontwikkelaars zetten de software in 
de markt als gemakkelijk te installeren, 
zonder de noodzaak van te  programme-
ren of coderen.

ID-Soft
	 HannahLisa
 www.idsoft.be
	 		

	 1989
	 België
Naast de klassieke financiële analyse, 
definieert u met HannahLisa eigen kern-
cijfers. Zo kunt u bijvoorbeeld alle auto-
kosten samen bundelen in een rubriek 
of een specifieke ratio zoals de gemid-
delde omzet per klant opbouwen. Ook 
niet-boekhoudkundige gegevens kunt u 
makkelijk toevoegen. De grafische voor-
stelling verhoogt de leesbaarheid.

InetSoft
	 InetSoft
 www.inetsoft.com
	 		

	 1996
	 VS
InetSoft’s data intelligentie combineert 
business intelligence en machine learn-
ing om maximale toegevoegde waarde 
uit uw gegevens te halen. De oplossing 
van InetSoft is in de eerste plaats een 
BI-app, aangedreven door flexibele data-
technologie. Ze maakt het mogelijk om 
dashboards en rapporten te combineren 
met machinegegenereerde data.

Infor
	 Birst
 www.infor.com/products/birst
	 			

	 2010
	 VS

Met de Infor ION-diensten kunnen 
bedrijven beter profiteren van drie ge-
avanceerde toevoegingen die eenvoudig 
te gebruiken zijn: integratie van applica-
ties, business process management en 
shared data reporting. Door het auto-
matiseren van de meest moeilijke taken 
kunnen gebruikers makkelijker informa-
tie verzamelen uit de gehele organisatie, 
analyseren en gezamenlijk verwerken.

Intellifront BI
	 Intellifront BI
 go.christiansteven.com
	 	

	 2002
	 VS
IntelliFront BI is een alles-in-één cloudge-
baseerd dataportaal. De oplossing gene-
reert en distribueert rapporten. Het is in 
de eerste plaats een hub voor gebruikers 
van self-service business intelligence om 
Key Performance Indicators (KPI’s) in te 
stellen, dashboards te maken en analyti-
sche inzichten flexibel te delen.

Interactive Edge
	 Interactive Edge
 www.interactiveedge.com
	 		

	 1996
	 VS
Met Interactive Edge kunnen professio-
nals gegevens analyseren en presenteren 
via een vertrouwde gebruikersinterface. 
De oplossing zo is gebouwd om naadloos 
te integreren met Microsoft-producten 
PowerPoint en Excel.

Jaspersoft
	 Jaspersoft
 www.jaspersoft.com
	 		

	 1997
	 VS
Jaspersoft Business Intelligence-soft-
ware biedt organisaties snelle en een-
voudige inzichten in een groot aantal 
platforms, toepassingen en infrastruc-

tuuromgevingen. Jaspersoft heeft een 
schaalbaar, modulair, standaard ont-
werp dat de nodige flexibiliteit biedt voor 
een groot aantal verschillende imple-
mentaties.

Jreport
	 Jreport
 www.jinfonet.com/product
	 			

	 1998
	 VS
JReport is een flexibel embedded BI-plat-
form waarmee ontwikkelaars en gebrui-
kers eenvoudig rapporten, dashboards 
en analyses kunnen samenstellen, aan-
passen en insluiten in bedrijfstoepassin-
gen. De schaalbare oplossing is volledig 
in Java geschreven en kan meegroeien 
met het bedrijf.

Knowi
	 Knowi
 www.knowi.com
	 		

	 2014
	 VS
Knowi vereenvoudigt data-architecturen 
door data-engineers te laten werken bin-
nen een enkel platform, dat vrijwel alle 
extra stappen en hulpmiddelen voor da-
tavoorbereiding overbodig moet maken. 

Logi Analytics
	 Logi Analytics
 www.logianalytics.com
	 			

	 2000
	 VS
Logi biedt een manier om rapporten en 
dashboards zonder codering naar elk 
platform te leveren. Het laat je toe om 
analyses te integreren met de bestaande 
gebruikersinterface en voorziet de nodi-
ge plug-ins en standaardvisualisaties. 

Longview Analytics
	 Longview Analytics
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 www.longview.com/analytics
	 		

	 1994
	 Canada
Longview Analytics is een schaalbare 
BI-oplossing. Hiermee kunnen gebrui-
kers gegevens van veel verschillende 
bronnen (zoals ERP, OLAP, SAP, Oracle, 
IBM, enz.) integreren in het rapport of 
dashboard. Het platform is zelf ook in-
tegreerbaar in bestaande IT-hardware 
zonder de noodzaak van extra infra-
structuur. 

Looker Data Platform
	 Looker Data Platform
 looker.com
	 	

	 2012
	 VS
Looker Data Platform is een platform 
dat bedrijven helpt bij het nemen van 
betere zakelijke beslissingen door middel 
van realtime toegang tot gegevens. Het 
analyseert daartoe gegevens, ongeacht 
de grootte.  Looker is integreerbaar met 
elke SQL-database of datawarehouse, 
zoals Amazon Athena, Greenplum en 
Microsoft Azure SQL Data Warehouse.

Microsoft Power BI
	 Microsoft Power BI
 powerbi.microsoft.com/en-us/
	 	

	 1975
	  VS
Microsoft Power BI is een interactieve 
tool voor het visualiseren van data. Het 
doel is om business intelligence beschik-
baar te maken voor de eindgebruiker. 
Met Microsoft Power BI kan de gebruiker           
verschillende soorten data combine-
ren, om die in een visueel dashboard 
managementinformatie weer te geven. 
Power BI is beschikbaar als Software as 
a Service (SaaS) en als onderdeel van de 
Microsoft Office 365-suite.

Microstrategy

	 Microstrategy
 www.microstrategy.com/us
	 	

	 1989
	 VS
Het MicroStrategy Analytics Platform 
brengt business intelligence in handen 
van elke gebruiker - wat betekent dat de 
gebruiker niet hoeft te vertrouwen op 
IT om analyses en rapporten te leveren. 
Het platform biedt de eindgebruiker ook 
flexibele inzetmogelijkheden: hosting 
gebeurt op de site of in de cloud. 

Necto 
	 Necto
 www.panorama.com
	 	

	 1993
	 Canada
De Panorama Necto-software maakt 
gebruik van wat Panorama “beyond 
Business Intelligence 3.0” noemt, een 
self-service, collaboratieve data-detec-
tiemethode met visuele infographics. 

OpenText
	 OpenText
 www.opentext.com
	 	

	 1991
	 Canada
OpenText stuwt digitale transformaties 
om de intelligente en verbonden onder-
neming te versterken. Door bedrijven 
in staat te stellen processen en toeleve-
ringsketens te digitaliseren en waarde 
te ontdekken in hun informatie met 
analytics en Artificial Intelligence, biedt 
OpenText meer zakelijk inzicht om bete-
re datagedreven beslissingen te maken.

OBIEE en OBICS
	 Oracle
 www.oracle.com/be-nl
	 	

	 1977
	 VS
Oracle Business Intelligent Enterpri-
se Edition (OBIEE) en Oracle Business 
Intelligence Cloud Service (OBICS) zijn 
BI-oplossingen van databaseleveran-

cier Oracle. Wie al gebruik maakt van 
Oracle applicaties, krijgt direct toegang 
tot honderden voorgeprogrammeerde 
rapportages en dashboards . Maar ook 
met SAP of andere bronsystemen kunt u 
gebruik maken van de BI Apps. 

OneStream Software
	 OneStream Software
 www.onestreamsoftware.com
	 	

	 2012
	 VS
OneStream Software biedt inzichten 
op de impact van wisselkoersen op de 
totale balans en volgt bewegingen op 
het vlak van cashflow nauwgezet op. Een 
doorgedreven automatisatie moet resul-
teren in een hogere efficiëntie.

Pentaho
	 Pentaho
 www.hitachivantara.com/go/
 pentaho.html
	 	

	 2004
	 VS
Pentaho combineert gegevensintegratie 
met analytische verwerking. Het omvat 
een reeks geavanceerde analyses, van 
voorspellende modellering tot eenvou-
dige rapportage. De tool is speciaal ont-
worpen om te combineren met mobiele 
platforms en is ook  gebruiksvriendelijk 
op smartphones en tablets.

Phocas
	 Phocas
 www.phocassoftware.com
	 	

	 UK
	 1994
Phocas Software is een oplossing voor 
het vinden van gemakkelijk bruikbare 
gegevens. Het is flexibel en schaalbaar. 
Bedrijven kunnen kiezen uit drie inze-
topties: op locatie, gehost door Phocas 
Private Cloud en SaaS.
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Profitbase suite
	 Profitbase suite
 www.profitbase.com
	 	

	 2000
	 Noorwegen
Profitbase biedt moderne BI-oplossing 
die relevant zijn voor sectoren als pro-
ductie, detailhandel en distributie. Met 
de Profitbase-suite kunnen bedrijfslei-
ders en niet-IT-gebruikers gemakkelijk 
informatie uit meerdere gegevensbron-
nen samenvoegen en snel belangrijke 
inzichten ontdekken.

Prognoz Platform
	 Prognoz Platform
 www.prognoz.com/platform
	 	

	 1991
	 Rusland
Prognoz Platform is een volledig geïnte-
greerde business intelligence-oplossing 
die intuïtieve tools biedt met uitgebreide 
analytische mogelijkheden. Gebruikers 
kunnen een OLAP-analyse uitvoeren met 
dashboardingfuncties zoals grafieken, 
kaarten, meters en tabellen. Ze kunnen 
ook rapporten maken en verzenden, 
tijdreeksen, modellen en prognoses ana-
lyseren en scorecards maken.

PwC
	 Explore.GL
 www.pwc.be
	 	

	 2018
	 België
GL.ai is een robot die met kunstmatige 
intelligentie in staat is miljarden ver-
schillende gegevenspunten in seconden 
te analyseren bij het beoordelen van af-
wijkingen in grootboektransacties. Hoe 
vaker de gebruiker GL.ai toepast, hoe 
slimmer de tool.

Pyramid Analytics
	 Pyramid Analytics
 www.pyramidanalytics.com/

 analytics-os
	 	

	 2009
	 Nederland
Pyramid 2018 is een platformonafhan-
kelijke zelfbedieningsoplossing die is ont-
worpen voor elke gebruiker, ongeacht 
technische expertise. De oplossing helpt 
bij het elimineren van gegevenssilo’s, 
wat betekent dat gebruikers toegang 
hebben tot overkoepelende data.

Qlik Sense
	 Qlik Sense
 www.qlik.com/us
	 	

	 1993
	 VS
Qlik Sense is een revolutionaire, selfser-
vice applicatie voor datavisualisatie en 
exploratie ontwikkeld voor individuen, 
groepen en organisaties. Qlik Sense stelt 
u in staat om snel weergaves te maken, 
data tot in de kleinste details te analyse-
ren, direct nieuwe verbindingen tussen 
de data te leggen en kansen vanuit ver-
schillende hoeken te belichten.

Salient Management
	 Salient Management 
 www.salient.com
	 	

	 1986
	 VS
Salient Management omvat alle vor-
men van business intelligence - van het 
extraheren van gegevens en het analy-
seren van informatie tot het maken van 
dashboards, het delen van rapporten en 
het samenwerken met andere mensen. 
Salient heeft het platform naar eigen 
zeggen gebruiksvriendelijk, schaalbaar 
en beschikbaar gemaakt voor alle ge-
bruikers binnen een bedrijf.

Sage
	 Enterprise Intelligence
	 Sage Bob
	 Sage 100
 www.sage.com
	 		

	 2000
	 VK

Sage Advanced Business Intelligence is 
een krachtige business intelligence-op-
lossing om gebruikers en analisten te 
helpen bij het analyseren en rapporte-
ren en zo sneller betere beslissingen te 
nemen. Met een toegewijd dataware-
house en de automatische creatie van 
gegevenskubussen, is Sage Advanced 
Business Intelligence een uitgebreide 
Business Intelligence-oplossing voor En-
terprise Management.

SAP Business Objects
	 SAP Business Objects
 www.sap.com/products/
 bi-platform.html
	 	

	 1972
	 Duitsland
SAP Business Objects biedt zakelijke 
gebruikers informatie die direct klaar is 
voor besluitvorming. U  krijgt realtime 
bedrijfsinformatie uit al uw data, ver-
groot de gebruikerszelfstandigheid door 
data herkenbaar te maken en profiteert 
van een flexibele en schaalbare informa-
tie-infrastructuur. 

SAS Visual Analytics
	 SAS Visual Analytics
 https://www.sas.com/en_us/
 software/visual-analytics.html
	 			

	 1976
	 VS
SAS Visual Analytics biedt gebruikers de 
mogelijkheid om interactieve rapporten 
en dashboards te maken door gegevens 
uit meerdere bronnen te groeperen. Het 
bevat eenvoudig te gebruiken voorspel-
lende analytische mogelijkheden om snel 
resultaten te beoordelen voor betere, 
datagedreven beslissingen.

Sisense
	 Sisense
 www.sisense.com
	 	

	 2004
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	 VS
Sisense is software voor gegevensana-
lyse die financiële managers helpt met 
het het verzamelen van financiële en 
operationele gegevens, waardoor meer 
tijd rest voor het modelleren van scena-
rio’s en het voorspellen van resultaten. 
De financiële bedrijfsinformatie geeft 
een 360-graden beeld van het hele be-
drijf, zodat leidinggevenden dagelijks de 
cijfers van elke klant, elk product en elk 
proces kunnen begrijpen.

Tableau
	 Tableau
 www.tableau.com
	 		

	 2003
	 VS
Tableau is een krachtige en intuïtieve 
tool om aan business intelligence te 
doen. Het maakt complexe verzamelin-
gen van data, opgeslagen in databases 
en spreadsheets verstaanbaar voor een 
breed publiek. Aan de hand van grafie-
ken, tabellen, landkaarten en andere 
schematische voorstellingen creëert u 
interactieve dashboards. 

Targit
	 Targit
 www.targit.com/en
	 			

	 1986
	 Denemarken
Targit Decision Suite biedt binnen één 
geïntegreerde omgeving een rijk palet 
aan mogelijkheden voor de Microsoft 
Dynamics-gebruiker. Iedereen kan vi-
suele analyses maken en naar behoefte 
aanpassen via dashboards..

Thoughtspot
	 Thoughtspot
 www.thoughtspot.com
	 	

	 2012
	 VS	
ThoughtSpot is een analytisch platform, 
aangedreven door een relationele zoek-
machine. Door termen in een zoekvak 

typen krijgen de gebruikers direct ant-
woord op hun vragen over gegevens en 
kunnen ze eenvoudig gegevens analy-
seren, rapporten maken en dashboards 
bouwen zonder afhankelijk te zijn van 
IT. ThoughtSpot combineert on-premise, 
cloud, big data en desktop-gegevens-
bronnen.

Unit4
	Prevero
 www.unit4.com
	 		

	 1980
	 Nederland
De Prevero Suite bestaat uit een aantal 
geïntegreerde CPM en BI oplossingen die 
uw verschillende financiële processen 
ondersteunen. Het vergroot de impact 
van uw strategie door actuele progno-
ses, strategieën, bedrijfsplannen en bud-
getten op elkaar af te stemmen.

Vena Solutions
	 Vena Solutions
 www.venasolutions.com
	 	

	 2011
	 Canada
Het CPM-platform van Vena is een 
krachtige combinatie van Excel met o.a. 
een centrale database, workflow, audit 
trails, autorisatie en integratie met ERP 
en financiële databronnen. De gebrui-
kersinterface blijft het vertrouwde Excel. 
De software biedt uitgebreide rappor-
teringsmogelijkheden die een financiële 
afdeling moeten verrijken…………….

Webfocus
	 Webfocus
 www.informationbuilders.com/nl/

home
	 			

	 1975
	 VS
Het WebFOCUS business intelligence (BI) 
en analytics platform helpt bedrijven 
om data strategischer te gebruiken, zo-
wel binnen als buiten de onderneming. 
Het zet data om in bruikbare inzichten 
voor echte bedrijfsresultaten. 

Winbooks
Winbooks
 www.winbooks.be
	 	

	 2000
	 België
Dankzij de interactieve onlinerapporte-
ring van WinBooks, communiceert de 
fiduciaire de cijfers van haar klanten op 
een overzichtelijke manier. WinBooks 
biedt een overzicht van de gezondheid 
van de activiteiten van elke onderne-
ming. WinBooks View fungeert op die 
manier als een echte assistent, zowel 
voor de fiduciaire als voor de onderne-
mers

Workday
	 Workday
 www.workday.com
	 

	 2005
	 VS
Met Workday Prism Analytics kunt uit 
elke bron en vanuit elke invalshoek data 
voorbereiden, bekijken, analyseren en 
veilig delen met uw organisatie. U krijgt 
alle inzichten die u nodig heeft om bete-
re bedrijfsresultaten te behalen.

Wolters Kluwer
	 Wolters Kluwer
 www.wolterskluwer.be
	 	

	 1990
	 België
Geavanceerde en overzichtelijke ana-
lyse- en rapportagetools helpen u tot 
de juiste conclusies te komen. Wolters 
Kluwer voorziet de nodige dashboards, 
waarmee u eenvoudig tendensen spot en 
rechtstreeks toegang hebt tot de meest 
recente cijfers van de boekhouding.

Yellowfin
	 Yellowfin
 www.yellowfinbi.com
	 			

	 2003
	 Australië
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Yellowfin Analytics Suite biedt een ge-
automatiseerde oplossing voor zowel 
analyse en samenwerking. Gebruikers 
kunnen gegevens voorbereiden, bruik-
bare inzichten ontdekken en gegevens 
delen met collega’s in de vorm van sto-
rytelling.

Xledger
	 Xledger
 www.xledger.com
	 	

	 2000 
	 VS/Noorwegen
Xledger maakt gebruik van vooraf ge-
definieerde query’s, maar biedt ook de 
mogelijkheid om uw rapportering te 
configureren. De tool laat u toe om de 
data op alle niveaus te doorgronden en 
te interpreteren. De weergave kan zowl 
met pivottabellen als via drag en drop.

Xpower
	 Xpower
 www.xpower.be
?
	 1993
	 België
Xpower genereert visuele rapporten met 
concrete cijfers, brengt uw bedrijfskri-
tische factoren in kaart en maakt rap-
porten deelbaar met uw departements-
hoofden. Die rapporten ondersteunen de 
gebruiker in het nemen van toekomstige 
beslissingen. Drag en drop de verschil-
lende componenten die u wil zien en 
vergelijken. Omcirkel welke data u van 
dichterbij wil bekijken. Op die manier 
past u eenvoudig rapporten aan.
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DATAMANAGEMENT
CONTROLLING

Akeneo
	 Akeneo
 www.akeneo.com
	 	

	 2013
	 Frankrijk
De Product Informatie Management 
(PIM)-software bundelt alle product-
informatie in één platform. De tool 
synchroniseert alle productinformatie 
en biedt een uitgebreide en gebruiks-
vriendelijke toolbox voor het beheren, 
verrijken, en distribueren van uw data 
via elk kanaal.

Alation
	 Alation
 www.alation.com
	 	

	 2012
	 VS
Alation is een datacatalogus die zoveel 
mogelijk informatie groepeert. De soft-
ware organiseert de data automatisch 
volgens bron en gebruikt machine learn-
ing om die beter te identificeren.

Altares Dun & Bradstreet
	 Altares Dun & Bradstreet
 www.altares.be
	 1841
	 VS
De database van Altares Dun & Brad-
street bevat informatie over meer dan 
driehonderd miljoen ondernemingen 
wereldwijd. Het is naar eigen zeggen een 
onuitputtelijke bron van raadpleegbare 
data om een totaalbeeld van uw zake-
lijke relaties op te roepen en die in uw 
systemen te integreren.

Alteryx
	 Alteryx
 www.alteryx.com

	 		

	 1997
	 VS
Alterys specialiseert zich in data-analyse 
aan de hand van een platform dat u 
toelaat om data voor te bereiden, uit-
rollen en delen voor diepere inzichten. 
De leverancier belooft een grote verwer-
kingssnelheid. 

Aprimo
	 Aprimo DAM
 www.aprimo.com
	 		 hosted
	 1998
	 VS
Aprimo Digital Asset Management 
(DAM) helpt bedrijven om hun data 
te inventariseren, met het oog op een 
gepersonaliseerde klantenervaring. De 
oplossing omhelst video, tekstdocumen-
ten en digitale media. Ze moet een on-
derneming in staat om gericht het juiste 
publiek te bereiken.

Play
	 Ataccama One
 www.ataccama.com 
	 		

	 2007
	 Canada
Dit platform zet in op het managen, 
monitoren en aanleveren van data. 
Het maakt gebruik van artificiële intel-
ligentie om metadata te deteceren en 
projecten te configureren en analyseren. 
Machine learning helpt corrupte data te 
detecteren.

Collibra
	 Collibra
 www.collibra.com
	 		

	 2008
	 België

Collibra, initieel een spin-off van de Vrije 
Universiteit Brussel, levert software 
aan bedrijven om data te beheren en 
stroomlijnen doorheen de organisatie. 
Tot de wereldwijde klanten behoren 
overheden, banken, financiële instellin-
gen en farmaceutische bedrijven 

Datum
	 Datum
 www.datumstrategy.com
	 		 	

	 2006
	 VS
Datum vereenvoudigt complexe da-
taprojecten, met het oog om data te 
exploreren, te begrijpen, connecteren en 
meten. Het moet bedrijven toelaten om 
de juiste data aan te wenden en er de 
aangewezen beslissingen uit af te leiden.

Delio
	 Delio
 www.deliowealth.com
	 	 (IaaS)
	 2015
	 VK
Delio richt zich in eerste instantie tot de 
banksector. De firma levert datagerela-
teerde technologie voor de verhandeling 
van privaat vermogen, private schulden, 
vastgoed en fondsen. 

Enterworks
	 Enterworks
 www.enterworks.com 
	 		

	 1998
	 VS
Enterworks specialiseert zich in het 
beheer van productinformatie als mas-
terdata. De technologie gidst de flow van 
data doorheen de bedrijfsapplicaties. Ze 
omvat ook tools om de datakwaliteit te 
verbeteren en aan de richtlijnen op het 
vlak van data governance te voldoen.
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Erwin
	 Erwin
 www.erwin.com
	 	 (PaaS)
	 1992
	 VS
Erwin omhelst een brede waaier van 
tools voor datamanagement. Naast de 
voorbereiding, het modelleren en aftoet-
sen van de data biedt het ook een totaal-
beeld, dat u toelaat om de consistentie, 
kwaliteit en de mogelijkheden ervan na 
te gaan. 

Human Inference
	 Human Inference
 www.humaninference.com
	 		

	 1986
	 Nederland
Human Inference is een tool om de kwa-
liteit van contactgegevens optimaliseren 
en daarmee de interactie tussen organi-
saties en hun klanten te verbeteren. De 
oplossingen zijn gebaseerd op het princi-
pe van natuurlijke taalverwerking (NLP).

IBM
	 Db2
 www.ibm.com
	 		

	 1911
	 VS
IBM Db2 is een database voor bedrijfs-
brede oplossingen. IBM zet het in de 
markt als een performante toepassing 
tegen lage kosten. Het dataplatform is 
onbegrensd en schaalbaar, geschikt voor 
transactionele en analytische workloads, 

IHS Markit
	 IHS Markit
 www.ihsmarkit.com 
	 	 + Data center
	 1959
	 UK
IHS Markit 
IHS Markit profileert zich als een single 
source of the truth voor bedrijfsdata, 
over verschillende systemen, applicaties 
en processen heen. Het opent de weg 

naar risicoanalyses en rapportering op 
basis van kwalitatieve data. 

Informatica
	 Informatica
 www.informatica.com
	 		

	 1993
	 VS
Informatica biedt een databeheeroplos-
sing die de onderneming zowel on pre-
mise als in de cloud uitrolt. De tool is ge-
schikt voor zowel traditionele dataloads 
als big data. De leverancier benadrukt 
zijn aandacht voor data governance, 
compliance en GDPR.

Information Builders
	 Information Builders
	 		

	 1975
	 VS
Dit datamanagementplatform zet sterk 
in op API-management en applica-
tie-integratie. Het combineert gegevens 
uit diverse bronnen voor een complete 
weergave en nieuwe inzichten. 
Zakelijke gebruikers en IT kunnen sa-
menwerken aan data quality- en gover-
nance-projecten.

InRiver
	 InRiver
 www.inriver.com
	 		

	 2007
	 Zweden
InRiver is aanbieder van Product In-
formation Management (PIM). De tool 
heeft tot doel om omnichannel orga-
nisaties complete en juiste product- en 
marktinginformatie te laten creëren. 
De software richt zich zowel tot B2B- als 
B2C-spelers. 

Intix
	 Intix
 www.intix.eu 
	 2011
	 België

Het modulaire INTIX-softwarepakket, 
in de eerste plaats ontwikkeld voor de 
banksector en corporate treasury, geeft 
financiële instellingen met één enkel ven-
ster een kijk op al hun financiële messa-
ging data, in welke format of standaard 
die ook zijn opgesteld.

Keyrus
	 Keyrus
 www.keyrus.com
	 		

	 1996
	 Frankrijk
Keyrus helpt klanten met de het struc-
tureren en beheren van hun data. Het 
wendt tools aan om de dataprocessen te 
stroomlijnen, te rationaliseren, te meten 
en er kostencontrole op uit te voeren. 
Data management maakt voor Keyrus 
meestal deel uit van grote transforma-
tieprojecten.

Microsoft 
	 SharePoint
 www.microsoft.com 
	 	

	 1975
	 VS
SharePoint profileert zich als een veilige 
locatie voor het opslaan, organiseren, 
delen en gebruiken van data vanaf elk 
apparaat. Met Sharepoint Online en 
Sharepoint Server biedt Microsoft zowel 
een on premise-oplossing als een toe-
passing in de cloud. De tool nodigt ook 
uit tot gedeelte toegang, interactie en 
samenwerking. 

Oracle
	 Enterprise Data Quality, Oracle SQL
 www.oracle.com
	 		

	 1977
	 VS
Oracle Enterprise Data Quality voorziet 
in een uitgebreide datamanagement 
omgeving, met de doelstelling om data 
te begrijpen, verbeteren, beschermen en 
beheren. De software opent de weg naar 
data governance, data-integratie, BI en 
datamigratie. De tool moet de kwaliteit 



in het CRM-pakket, andere applicaties 
en de cloud een boost geven. 

Profisee
	 Profisee
 www.profisee.com
	 		 	

	 2007
	 VS
Profisee wil voor bedrijven van elke om-
vang een betrouwbare gegevensbasis 
garanderen. Het is compatibel met elke 
applicatie en toestel. Door gebruik te 
maken van Microsoft-technologie levert 
Profisee Microsoft MDM-oplossingen 
on-premise, in de Azure-cloud of via de 
Azure Marketplace. 

PwC
	 RoboVAT
 www.pwc.be
	 2018
	 België
PwC extraheert btw-nummers uit (klan-
ten)data met behulp van robotic pro-
cess automation (RPA). De validatie en 
automatische periodieke controle van 
die data moeten uw organisatie tijd en 
inspanningen besparen.

Qlik 
	 Data Catalyst
 www.qlik.com/us
	 		

	 1993
	 VS 
Qlik Data Catalyst bundelt alle data op 
één platform, met het oog op doorgedre-
ven analyses. Een krachtige, geautoma-
tiseerde datavoorbereiding en metadata 
tools stroomlijnen en structureren de 
ruwe data. 

Reltio
	 Reltio
 www.reltio.com
	 	

	 2011
	 VS

Reltio brengt master data en big data 
van zowel interne als externe (Data 
as a Service) bronnen samen. De tool 
integreert een ongelimiteerd aantal 
variabelen om onderlinge relaties bloot 
te leggen en maakt daarbij gebruik van 
analysetools en machine learning.       

Riversand
	 Riversand
 www.riversand.comµ
	 		 	

	 2001
	 VS
Riversand biedt datamanagement en 
productinformatie in real-time. De soft-
wareontwikkelaar presenteert een een 
universeel platform dat toegankelijk is 
over verschillende afdelingen, met als 
doel miscommunicatie en inefficiënte 
processen te verminderen en een betere 
gebruikservaring te realiseren.

Sage
	 Enterprise Management
 www.sagex3.com
	 	

	 2000
	 UK
Enterprise Management Data & Ana-
lytics belooft gebruikers een centrale 
plaats voor het beheer van gegevens 
uit verschillende bronnen. Bovendien 
beschikt de oplossing over vooraf inge-
stelde rapportmodellen. 

SAP
	 Information Steward
	 Customer Experience
	 Master Data Governance
 www.sap.com
	 		

	 1972
	 Duitsland
Master Data Governance consolideert 
en (be)stuurt de levenscyclus van mas-
terdata vanaf een central platform om 
de kwaliteit en consistentie van infor-
matie te verbeteren. Eén betrouwbaar 
overzicht van uw data vormt de basis 
voor digitale, analytische en operatione-
le processen. 

SAS 
	 SAS
 www.sas.com
	 		

	 1976
	 VS
Het SAS-platform claimt de integratie 
van data aanzienlijk te versnellen. Het 
heeft in zijn portfolio tools voor analyse, 
optimalisatie, visualisatie en datavoor-
bereiding. SAS richt zich ook op organi-
saties waar verschillende teams samen 
met de data aan de slag kunnen gaan.

Semarchy
	 Intelligent Data Hub
 www.semarchy.com
	 		

	 2011
	 VS
De Intelligent Data Hub brengt informa-
tie van verschillende bronnen samen, 
om er operationale, voorspellende en 
traditionele analyses op los te laten. De 
combinatie van masterdata en referen-
tiedata moet resulteren in een dataca-
talogus die de business een toegevoegde 
waarde brengt.

Stibo
	 Stibo
 www.stibo.com
	 		

	 1794
	 Denemarken
Stibo richt zich zowel op masterdata, 
productdata, klantendata, lifecycle ma-
nagement en de integratie met retailers. 
De leverancier spitst zich onder meer 
toe op de organisatie van de data, data 
governance, stroomlijning en de kwali-
teit van de data. 

Tableau
	 Tableau
 www.tableau.com
	 		

	 2003
	 VS



Tableau Data Management helpt u om 
uw analyseomgeving beter beheren, 
zodat besluitvorming altijd is gebaseerd 
op betrouwbare en up-to-date data. Dat 
omhelst zowel het voorbereiden tot het 
catalogiseren, zoeken en aanwenden van 
die data. 

Talend
	 Talend
 www.talend.com
	 		

	 2005
	 VS
Talend biedt softwareoplossingen voor 
cloud en big data integratie. Ze helpen 
organisaties om data strategisch in te 
zetten voor real-time inzichten over hun 
organisatie, klanten, partners en bran-
che. 

TIBCO Software
	 TIBCO Software
 www.tibco.com
	 		

	 1997
	 VS
Tibco wil databeheer vereenvoudigen 
door datasilo’s te elimineren en alle info 
centraal te bundelen. Databeheer en 
datazuivering moet een betrouwbaar, 
volledig en actueel beeld van alle be-
drijfsdata oproepen.

Syncsort
	 Syncsort
 www.syncsort.com
	 		

	 1968
	 VS
Syncsort ontwikkelt software die orga-
nisaties naar eigen zeggen toelaat om 
meer data op kortere tijd te verzamelen, 
integreren, ordenen en verspreiden. De 
onderneming reikt daarnaast ook ver-
schillende analysetools aan.

Winbooks
	 Winbooks
 www.winbooks.be
	 	

	 2000
	 België
Winbooks, leverancier van boek-
houdsoftware, biedt een tool voor voor-
raadbeheer. De module laat de gebruiker 
toe om op elk moment de voorraadsi-
tuatie van de artikelen te kennen en de 
inventaris te valoriseren volgens de ge-
bruikelijke methodes.



DIVERSE
ALLERLEI

BrightKnight
	 RPA
	 		

 www.brightknight.eu 
	 2017
	 België
BrightKnight bundelt technologie en 
expertise in Robotic Process Automation 
(RPA) met technologieën zoals OCR en 
NLP om bedrijfsprocessen te automati-
seren. BrightKnight spitst zich daarbij 
toe op de integratie van virtuele assis-
tenten, die routinetaken ondersteunen 
of overnemen, met bestaande systemen.

Codit
	 Domein: integratie
	 		 	

 www.codit.eu
	 2000
	 België
Codit ontwerpt en bouwt integratie-
oplossingen die alles en iedereen met 
elkaar verbinden. Codits expertise om-
vat API-management, Azure-cloudtech-
nologie en IoT-oplossingen (Internet of 
Things).

Delio
	 Domein: asset management
 www.deliowealth.com
	 		 	

	 2015
	 VK
Delio levert technologieplatformen op 
maat van financiële instellingen. Met 
die digitale infrastructuur, processen en 
tools optimaliseert Delio de distributie, 
transactie en rapportage van private 
equity, private schulden, onroerend 
goed, sociale impact en investeringsmo-
gelijkheden voor fondsen.

Esize
	 Domein: inkoop
	 	

 www.esize.com
 1999
	 Nederland
De geïntegreerde inkooplossingen van 
Esize, een specialist in Cloud Spend 
Management, bieden ondersteuning 
aan de volledige cyclus, van inkoop tot 
factuurafhandeling, ongeacht de sector 
waarin klanten actief zijn.

Invoice Meister
	 Domein: facturatie
	 	

 www.invoicemeister.com 
	 2017
	 Macedonië
	 UK
Online facturatiesoftware voor kmo’s, 
die toelaat om online facturen te verzen-
den, direct te betalen en cijfers in real-
time te kennen.

Monday
	 Domein: projectmanagement
	 	

 www.monday.com
	 2012
	 VS
Projectbeheersoftware die de manier 
vereenvoudigt waarop teams werklasten 
beheren en communiceren.

PwC
VAT Insights
	 Domein: btw-administratie
	 	

 www.pwc.be
	 2015
	 Nederland
VAT Insights laat toe om grote hoeveel-
heden btw-boekingen te analyseren. 
Naast informatie over de juistheid van 
die btw-boekingen brengt VAT Insights 
verbetermogelijkheden aan het licht 
voor de administratie. Daarnaast haalt 
het relevante managementinformatie 
uit het ERP-systeem.

PwC
RoboVAT
	 Domein: RPA
	 	

 www.pwc.be
	 2018
	 België
RoboVAT is een software-bot die auto-
matisch btw-nummers valideert met 
behulp van robotprocesautomatisering 
(RPA).

PwC
	 SoD Light
	 Domein: Segregation of duties
 www.pwc.be
	 2018
	 België
SoD Light is een dashboard dat inzicht 
biedt in conflicten rond Segregation of 
Duties (SoD). Klassieke controle duidt 
doorgaans aan dat er mogelijk een risico 
bestaat, terwijl dit dashboard effectief 
toont of er conflictueuze transacties zijn 
uitgevoerd.

TERUG NAAR OVERZICHT



PwC
	 Rev/vieW
	 Domein: interne audit
 www.pwc.be
	 2014
	 België
Rev/vieW is een dashboard dat inzicht 
biedt in omzettransacties. KPI’s rond 
de volledigheid, het bestaan en de ac-
curatesse van verkoopcijfers biedt de 
finance afdeling controle over de omzet 
doorheen het verkoopproces.

Salesforce
	 Domein: CRM
	 	

 www.salesforce.com
	 1999
	 VS
Alle Salesforce-oplossingen voor ver-
koop, marketing en klantenservice zijn 
gebaseerd op een gemeenschappelijk 
platform voor het volledige beheer van 
de klantenrelaties (CRM). Daardoor heb-
ben medewerkers volledige informatie 
over iedere klant. 

SutiSoft
	 Product: SutiSpend
	 Domein: inkoop
	 	

 www.sutisoft.com 
	 2006
	 VS
Het SutiSoft Spend Management-plat-
form integreert naadloos een pakket 
ERP-oplossingen die ontworpen zijn om 
de bedrijfsuitgaven te optimaliseren. Het 
biedt onder meer reis- en onkostenbe-
heer, inkoopbeheer, crediteurenadminis-
tratie en facturatiebeheer. 

Teamleader
	 Domein: crm & facturatie
	 	

 www.teamleader.be
	 2008
	 België

Alles-in-één-oplossing die CRM, project-
management en facturatie biedt voor 
kmo’s.
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