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& rapportage 

Pak de controle over de bedrijfs 
plannings- en prognoseprocessen in 
je hele organisatie.

Unit4 Financiële Planning & Analyse (Prevero) is 
een intuïtief en eenvoudig te gebruiken Corporate 
Performance Management (CPM) platform met 
geïntegreerde business intelligence (BI). Het stelt 
organisaties in staat om volledige controle te krijgen 
over hun bedrijfsplanning en prognoseprocessen en 
ondersteunt hen met geavanceerde analytische en 
rapportagemogelijkheden - alles in één oplossing. 

Krachtige bedrijfstoepassingen
Met onze applicaties kunnen FP&A teams complexe data 
omzetten in duidelijke inzichten. Dit helpt hen om betere 
beslissingen te nemen en plannen en ideeën om te zetten 
in actie.

Business intelligence mogelijkheden
Wij bieden self-service analyses aan, waardoor FP&A 
teams in staat zijn om zelfstandig rapporten, simulaties, 
analyses en dashboards te maken, zonder daarbij 
afhankelijk te zijn van andere afdelingen in het bedrijf.

Snelle implementatie en gebruiksgemak 
Unit4 FP&A kan snel en efficiënt worden geïntegreerd in 
bestaande systemen. Meer dan 30 partijen, waaronder 
SAP, Excel en Oracle, zorgen voor een naadloze integratie 
van de brongegevens en het gebruiksgemak zorgt voor 
een snelle toegang tot accurate managementinformatie.
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Fig. 1: Unit4 FP&A management dashboard 
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Wij ervaren aanzienlijke verbeteringen 
in kwaliteit en efficiëntie ervaren, 
en kunnen zeker zeggen dat Unit4 

Prevero [Unit4 FP&A] de juiste partner 
is voor ons project.  

Pascal Speicher

Corporate Financial Controller en CPM  
Projectmanager bij Villeroy & Boch 

Wij vertrouwen op inzichten in 
klantgegevens om dagelijks goede 
bedrijfs- en planningsbeslissingen 

te nemen, zodat de snelheid en 
intelligentie die Prevero [Unit4 FP&A] 
ons biedt van onschatbare waarde is.  

Dominic Easton

Hoofd Financiën bij GoCompare 

Omdat er geen beperkingen van 
spreadsheets zijn, ondersteunt Prevero 
[Unit4 FP&A] wat ik ‘continue planning’ 

noem. Een aanpak van de planning 
die gebaseerd is op frequente korte 

cycli, om geïntegreerde bedrijfs-brede 
operationele en financiële plannen te 

creëren en snel te updaten.  

Robert Kugel

Senior Vice President Research - Ventana Research 

Een ideaal bedieningsmodel
Unit4 FP&A kan zowel op lokale servers als in de cloud 
worden gehost. En beide implementatiemodellen bieden 
automatische login via single sign-on met Unit4 Identity 
Services. Welke optie je ook kiest, je profiteert dus van 
de volledige functionaliteit van onze oplossingen en de 
voordelen ervan voor jouw bedrijf.

Kunstmatige intelligentie
Unit4 FP&A wordt aangedreven door AI. Voor jou betekent 
dit dat je geen zorgen meer hebt over het definiëren van 
regels of het selecteren van de juiste methoden; onze 
AI-functies zorgen daarvoor, terwijl jij je kunt richten 
op de meer strategische zaken. Zo kan deep learning 
bijvoorbeeld worden gebruikt om voorspellingswaarden te 
bepalen of om automatisch gegevensinvoer te controleren.

Feedback van klanten

Unit4 FP&A - het verschil

Ideale oplossing voor  
FP&A teams. Eenvoudige 
bediening volgens het  
selfservice-analyseconcept

Het enige platform dat  
specifieke kennis voor 
bedrijfsmanagement biedt

Investeringszekerheid - één  
enkele oplossing voor alle  
CPM- en BI-processen


