SOFTWARE VOOR
FINANCIAL PERFORMANCE MANAGEMENT

EENVOUD IN PLANNING
EN CONTROL

Met LucaNet krijg je ...
... grip op je financiële processen
... eenduidig inzicht in je cijfers
... transparante financiële planning
... direct resultaat op je investering
www.lucanet.nl

AL JE FINANCIËLE PROCESSEN BINNEN ÉÉN OPLOSSING
Als marktleider op het gebied van Financial Performance
Management streven we elke dag naar de beste ervaring voor
jou als finance professional. Omdat onze software wordt
gemaakt door finance professionals, voor finance profes
sionals, biedt de LucaNet software een ongeëvenaarde
gebruiksvriendelijkheid. Dit stelt ons in staat om vanaf dag

• Gegevensintegratie
• Dataverzameling en
datavalidatie
• Intercompanyafstemming

VERZAMELEN

één al toegevoegde waarde te bieden. Met onze volledig geïnte
greerde oplossing voor consolidatie, budgettering, forecasting
en management rapportages maken wij je werk efficiënter en
betrouwbaarder. En hou jij meer tijd over voor datgene waar je
echt het verschil maakt: analyseren en vooruitkijken.

CONSOLIDATIE

• F
 inanciële consolidatie
• IFRS 16

FINANCIËLE
AFDELING

• Managementrapportages
• BI en dashboarding

RAPPORTEREN

PLANNING

• Financiële budgettering en
forecasting
• Forecasts en scenarioplanning

SNEL EN FOUTLOOS
CONSOLIDEREN

JOUW GEGEVENS
EENVOUDIG VERZAMELEN
•

•
•

Directe interface met alle gangbare boekhoud en ERP
systemen zoals Exact, AFAS, Twinfield, MS Dynamics 365
en AX, SAP en vele anderen
Maximale betrouwbaarheid door automatische gegevens
validatie
Decentrale IC-afstemming zodat verschillen direct kunnen
worden opgelost

•
•
•

EENVOUDIG
RAPPORTEREN
•
•
•
•

TRANSPARANTE
FINANCIËLE PLANNING

Verstuur je management rapportages met 1 druk op de knop
Uitgebreide analyse en vergelijkende weergaves
Analyseer scenario’s, koerseffecten en onderlinge
verhoudingen
Direct antwoord op je vragen door de drill-down tot op
factuurniveau

Van

10

tot

3

Vliegensvlug juridisch, fiscaal of managerial consolideren
ook voor je budget en forecast
Ondersteuning voor alle nationale en internationale
standaarden zoals RJ, IFRS en US GAAP
Automatische valuta omrekening naar gemiddelde en
slotkoersen

Van

10

tot

5

•
•
•

Geïntegreerde resultaten, balans en liquiditeiten begroting
Scenario’s, forecasts en meerjarenplanning
Ondersteuning voor het gehele begrotingsproces,
verzamelen, samenvoegen en terugkoppelen

90%

70%

dagen voor de
IC-afstemming

dagen voor de geconsolideerde jaarrekening

meer transparantie
van de gegevens

minder fouten
in de gegevens
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MAAK KENNIS MET ONS

1999

Of je werkzaam bent bij een start-up, een familiebedrijf, in de zorg of bij een beursge
noteerde internationale organisatie, LucaNet heeft de perfecte oplossing voor je.
Dat blijkt uit onafhankelijk marktonderzoek, maar vooral uit onze klanten. Zij vertellen
dan ook graag waarom zij voor LucaNet hebben gekozen, en daar elke dag weer blij
mee zijn.

96%

Opgericht

Klanttevredenheid

REFERENTIES

14

Kantoren

Wil je graag kennismaken met ons en onze software? Wij komen graag met je in
contact! Dan laten we je middels een on-site of remote demonstratie geheel
vrijblijvend ervaren wat we voor je zouden kunnen betekenen.

Persoonlijke demonstratie afspreken

> 100

Partners wereldwijd

2700
Klanten

LucaNet Benelux B.V.
Tel:
E-mail:

+31 20 820 08 82
info.nl@lucanet.com

Web:

www.lucanet.nl
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