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SAP Business Planning & Consolidatie:
Snel en succesvol implementeren

Wilt u snel consolideren en rapporteren met SAP Business Planning & Consolidatie (SAP BPC)? Profiteer dan van
onze ervaring met succesvolle SAP implementaties. Veel van onze klanten hebben al concrete voordelen geboekt
met onze standaard consolidatie- en rapportage-oplossing in SAP BPC. Deze oplossing bestaat al vanaf 2003 en is
op basis van best practices bij onze klanten steeds verder ontwikkeld. De SAP consolidatie oplossing van CPMview
heeft dankzij bewezen succes een voorsprong in de markt.

Wat krijgt u? Best practices in SAP BPC
Na de SAP BPC implementatie door CPMview beschikt u over een totaaloplossing (inclusief workflow- en

procesondersteuning) om een financiële periode snel en betrouwbaar af te sluiten. De standaard oplossing is volledig
afgestemd op uw eisen en biedt alle benodigde functionaliteit voor een nauwkeurig financieel afsluitingsproces.
Denk aan IFRS, valutabeheer, ingebouwde controles, automatisch in te richten journaalposten, invoerschermen, een
complete workflow, een procesgerichte validatie én een uitgebreide audit-trail voor uw accountant.
Op basis van best practices zetten we vier applicaties voor consolidatie en rapportage voor u op in SAP BPC, te
weten: Financieel, Koersen, Eigendomsverhoudingen en Intercompany.

De best practices kunt u gebruiken voor:
• omrekenkoersen tegen historische, gemiddelde en maandeinde koersen, inclusief boeking koersverschillen;
• intercompany eliminatieregels;

• eliminatieregels voor deelnemingen en eigen vermogen;

• regels voor proportionaliteit en minderheidsdeelnemingen;

• regels voor het opboeken van vermogensmutaties voor de waardering tegen netto vermogenswaarde;
• regels voor het automatisch genereren van de openingsbalans;

• handmatige correcties/journaalposten op verschillende niveaus in de consolidatie;
• een uitgebreide set met validatieregels.

De output in het kort
• Consolidatiestaat W&V-rekening
• Consolidatiestaat Balans
• Intercompany Matching report
• W&V-rekening analyserapportages
• Balans analyserapportages
• Kasstroomoverzicht
• Validatierapporten
• Workstatus en workflowrapportages
• Overzicht eigendomsverhoudingen
• Valutakoersenrapportage
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U krijgt tevens:
•

een module om snel en accuraat acquisities, fusies en

•

invoerschermen voor specificatie van intercompany transacties

desinvesteringen te verwerken;

en deelnemingen en het vastleggen van
eigendomsverhoudingen en koersen;

•

rapporten voor het volgen van consolidatie op het niveau van

•

rapporten en procedures voor intercompany afstemming;

•

workflowrapporten;

•
•

de verlies- en winstrekening en de balans;

validatierapporten;

een uitgebreide audit trail voor uw accountant.

Wat is uw voordeel? Lage implementatiekosten
De SAP consolidatie oplossing is gevalideerd bij vele organisaties,
wat de kwaliteit en praktische bruikbaarheid verhoogt. Dit betekent
dat u het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, zodat u lage
implementatiekosten heeft en tijd bespaart. Bovendien profiteert u
van de volgende voordelen:
•

•
•
•
•

efficiënt en effectief support en beheer, doordat kennis van de
consolidatie oplossing ruimschoots aanwezig is
binnen CPMview;
een lagere total cost of ownership (TCO);
uitgebreide documentatie en trainingsmateriaal om het systeem
zelf te onderhouden;
voeg probleemloos opties toe en integreer uw bestaande 		
omgeving met standaard oplossingen;
de SAP consolidatie oplossing voldoet zonder problemen aan
uw interne control frameworken audit vereisten..

Referenties
“CPMview voldeed volledig aan onze
implementatie-eisen met best practices
en standaardmethoden om snel een
consolidatie en planningsoplossing te
implementeren die exact doet wat wij
verwachten.”
Tom van Gessel, Group Controller,
Cryo-Save Group
“Na grondig vergelijken met drie
concurrenten bleek SAP Planning &
Consolidation als enige te voldoen
aan onze business requirements.
Het is een dynamische oplossing, die
met ons meegroeit. CPMview kon het
probleemloos implementeren binnen
planning - 3 maanden - en budget.”
Tom van Gessel, Group Controller,
Cryo-Save Group
“CPMView heeft expertise van
consolidatieprocessen, SAP BPC én
de implementatie daarvan.”
“Met SAP BPC kunnen we sneller
rapporteren, beschikken we over een
transparante audit trail en verhogen we
de efficiency. De tijd die we
besparen, kunnen we gebruiken om
onze resultaten beter te analyseren en
de kwaliteit van onze rapportages te
verhogen.”
Michel Hoogervorst, Group Controller,
Corio

Wat zijn de voorwaarden vooraf? Eenduidige definities
Ook u kunt succesvol SAP BPC implementeren. Zeker als u
beschikt over:
•
•

vooraf vastgestelde standaard chart of accounts (SCOA);
eenduidige definities & consolidatiemethoden voor alle 		
business units in een holding.
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