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Kinetic IT 

Betere zichtbaarheid 
en beslissingen
Nauwkeurige gegevens 
maken betrouwbare 
voorspellingen mogelijk, 
waardoor het 
management middelen 
kan toewijzen en op 
kansen kan inspringen.

Verbeterde 
bedrijfsvoering
Het aantal ingevulde uren-
staten steeg met 13% door 
zelfbediening. Verbeterin-
gen in de nauwkeurigheid 
van urenstaten leidden 
tot snellere facturering en 
nauwkeurigheid, waardoor 
de klanttevredenheid 
toenam. 

Meer werk, hetzelfde 
personeel 
Het totale aantal 
medewerkers is 
verdubbeld sinds de 
lancering, maar het 
aantal dat nodig was voor 
transactionele financiën, 
salarisadministratie en 
projectadministratie bleef 
gelijk
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EffectenHoe heeft Unit4 geholpen?

Resultaten

Hogere 
prognosenauwkeurigheid

Voltooiing van de 
timesheets, een stijging 
van 13%

Afname van 
factureringstijd

• Introductie van 
bedrijfsprocesauto- 
matisering voor op gang 
zetten en aanpassen van 
projecten.

• Epicor, QuickBooks, 
Paypac en handmatige 
invoer vervangen door 
één enkele bron van  
 

waarheid voor HR/
salarisgegevens.

• Vervangen van 
handmatige 
urenregistratie door 
zelfbediening voor het 
online invoeren van 
afwezigheid, gewerkte 
uren en onkosten.

Slimmere, betere bedrijfsvoering 
voor concurrentievoordeel
Kinetic IT, een toonaangevende leverancier van 
bedrijfsoplossingen, heeft grote en complexe omgevingen 
in sectoren als de overheid, het bedrijfsleven, grondstoffen 
en nutsbedrijven als afnemer.

INFORMATIE

BRANCHE: Professionele 
diensten

GROOTTE: 1,200 werknemers

LOCATIE: Australië

PRODUCT: Unit4 Enterprise 
Resource Planning (ERP)

“We wilden transacties automatiseren, mechanismen voor controle 
en risicobeheer bieden om de inspanningen opnieuw te richten op 
de ondersteuning van de besluitvorming. We hadden een enorme 
groei doorgemaakt en konden het bedrijf niet langer beheren op 

‘fingerspitzengefühl’ of ‘ondernemersgeest’.”

Russell Decent, CFO Kinetic IT

Buitendienst

HR en salari-
sadministratie

Financieel 
beheer

Vermogen en 
vastgoed

Inkoop

Begroting en 
prognoses

Trage processen en onnauwkeurige workflows en gegevens 
belemmerden het  concurrentievermogen. Het bedrijf moest de 
efficiëntie en zichtbaarheid verbeteren om de besluitvorming te 
ondersteunen. Bovendien moesten ze de salarisadministratie 
ondersteunen voor een snel groeiend personeelsbestand.

De uitdaging
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Unit4 ERP
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