Kennispartners
Wilt u alleen een jaarrekening of actuele
financiële rapportages?

Ondernemers over
ChainWise
Procesoptimalisatie

Datacenters voor
ambitieuze
ondernemers

Voor de gemiddelde MKB-onderneming was het in
het verleden nauwelijks mogelijk of kostbaar om over
actuele managementinformatie te beschikken.
De grotere bedrijven hebben een fulltime
administrateur/controller in dienst die dit
verzorgt. In veel MKB-ondernemingen verzorgt
echter de ondernemer zelf, zijn partner of een
parttimemedewerker de administratie. De
ondernemer had uiteraard wel enig gevoel bij de
financiële ontwikkelingen, maar was daarvoor
toch sterk afhankelijk van de jaarrekening die de
accountant opstelde.

Kosten besparen, slagkracht vergroten, inzicht
in voortgang zonder beperkingen? Met de ICT
oplossing van ChainWise liggen besparing
en maximalisatie van de efficiëntie van uw
bedrijfsvoering binnen handbereik. Het kan
binnen 6 weken worden gerealiseerd. Lees enkele
ervaringen van collega ondernemers.

Equinix heeft wereldwijd meer dan 95 datacenters
in 15 landen. Ook in Enschede, en daarmee zitten
we dus verrassend dichtbij. Talloze ondernemers
en overheden hebben er hun bedrijfsgegevens,
netwerkdiensten en applicaties ondergebracht.

Wellicht werden er wel eens halfjaarcijfers
opgesteld, maar in veel gevallen was vooral de
omzetontwikkeling een indicator van de financiële
voortgang.
Er is veelal wel behoefte aan actuelere financiële
rapportages, maar ‘het bijhouden van de administratie
vergt al veel tijd’ en ‘het uitbesteden daarvan aan
de accountant zal wel duur zijn’, zijn veelgehoorde
geluiden.
De laatste jaren zijn er echter nieuwe
mogelijkheden ontstaan waardoor ondernemer en
accountantsmedewerkers goed kunnen samenwerken
in één financiële administratie. De ondernemer kan
een deel van de administratie blijven verzorgen, maar
wij kunnen ook een deel van hem overnemen.
Het handmatig coderen en inboeken van
bankafschriften kan bijvoorbeeld vervangen worden
door het inlezen van elektronische bankafschriften.
Inkoopfacturen kunnen worden gescand en
automatisch voorgecodeerd.
Op diverse onderdelen van het administratieve proces
zijn er efficiencyvoordelen te realiseren.
Ons doel is niet zozeer om die werkzaamheden naar
ons toe te halen, maar ervoor te zorgen dat u minder
tijd kwijt bent aan de administratie en u te voorzien
van actuele financiële rapportages.
Daarmee kunt u sneller uw beleid aanpassen en
maatregelen nemen.
Wij hebben het afgelopen jaar bij een aantal klanten
ervaring opgedaan met dit concept. De extra kosten
zijn in de meeste gevallen zeer beperkt of zelfs nihil.
Doordat de administratie het gehele jaar ‘bij’ is en
wordt gemonitord hoeven we na afloop minder tijd te
besteden aan het jaarrekeningproces.
Per saldo minder administratie en actuelere financiële
informatie tegen minimale extra kosten.
Dat moet toch een beetje een lentegevoel geven!

JOHN MENTINK

Arjan Vos, projectleider Exxellence Group:
‘Samen met ChainWise hebben we nagedacht over
de inrichting van ChainWise Procesoptimalisatie bij
de Exxellence Group. Onze bedrijfsprocessen zijn in
kaart gebracht en vertaald naar de inrichtingskeuzes.
ChainWise biedt ons een geautomatiseerde
omgeving waarin projectbudget, planning en
urenregistratie zijn gekoppeld waardoor controle op
budgetten sterk vereenvoudigd is.’
Tobi Brinkman, Blom Opleidingen:
‘De flexibiliteit neemt door de inzet van ChainWise
enorm toe. Procesoptimalisatie vereenvoudigt onze
werkzaamheden aanzienlijk en scheelt een hoop
invoerwerk. Hiermee realiseren we een snellere
afhandeling van de cursusaanvraag en hebben we
meer tijd voor andere (commerciële) activiteiten.
Daarnaast boren we een hele nieuwe markt aan
met volop kansen voor ons als organisatie om onze
diensten te profileren.’
Iwan R. Piroe, CEO van IP Xchange:
‘Door de implementatie van ChainWise en koppeling
met OneTrail kunnen wij onze klanten nog effectiever
bedienen. Met helder overzicht, ondersteuning van
het proces, actuele prijzen en inzicht in voorraden en
productinformatie zijn we de concurrentie altijd een
slag voor.’
Kostenbesparing
Yuri de Lugt, general manager ChainWise: ‘Eén
van onze belangrijkste doelstellingen is het
minimaliseren van handmatige handelingen
en maximaliseren van de efficiëntie van uw
bedrijfsvoering. Geen verstikkende controle en
autorisatie, flexibel schakelen naar gelang de
behoefte . Het resultaat is toenemende slagkracht,
totaaloverzicht én kostenbesparing.’
Branchegericht
‘Wij bieden branchegerichte oplossingen voor
bijvoorbeeld opleiders, dienstverleners en
leveranciers van telecom en ICT. ChainWise
optimaliseert het proces vanaf het eerste
contact tot en met de facturatie. Met ChainWise
Procesoptimalisatie stuurt u op basis van actuele
informatie, bedrijfsprocessen worden transparanter, u
vergroot moeiteloos de declarabiliteit.
Kijk op www.chainwise.nl.’

YURI DE LUGT, GENERAL MANAGER

ICT-dienstverleners, overheidsorganisaties,
e-commercebedrijven: ze hebben allemaal een
betrouwbare, veilige plaats nodig om data en diensten
uit te wisselen. Dat beseften de oprichters van Equinix
al in 1998, en meteen vanaf het begin bouwde Equinix
uitsluitend datacenters die maximale beschikbaarheid,
betrouwbaarheid en beveiliging bieden. Maar met
zulke superlatieven moet je natuurlijk oppassen,
en daarom onderbouw ik ze voor u graag met wat
interessante feiten.
Voor onze kwaliteit en informatiebeveiliging nemen
we de hoogste industrienormen als leidraad. In
Nederland heeft Equinix vergaande certificeringen
voor processen, veiligheid en duurzaamheid zoals
ISO9001, ISO27001, ISO14001, ISO50001 OHSAS18001
en PCI-DSS. We hebben datacenters in Enschede,
Zwolle en Amsterdam, met ‘huurders’ uit alle
sectoren. Van multinational tot overheidsinstelling,
van ziekenhuis tot kleine MKB’er. Ons allernieuwste
en uiterst milieuvriendelijke datacenter staat in het
Science Park Amsterdam, pal naast het op één na
grootste internetknooppunt ter wereld.
Maar als ondernemer wilt u dat soort voordelen
zonder gedoe kunnen benutten. Met ons
dienstenportfolio lukt dat. Denk bijvoorbeeld aan
Equinix Managed Hosting, waarmee websites en
online-applicaties altijd werken, met 100% uptime.
Of Managed Storage: onze solide dataopslag met
atoombunkerkwaliteit. Bijvoorbeeld voor gegevens
die u wettelijk moet archiveren en snel beschikbaar
moet houden. Met Cloud Services leveren we
clouddiensten die verdeeld zijn over de Nederlandse
Equinix-datacenters. En met Managed Networks is
effectieve uitbesteding van uw netwerkverbindingen
en -bewaking mogelijk. Al die services besparen u
kosten en zorgen. Zodat u zich volledig kunt richten
op uw ondernemersambities.
Klinkt goed? Ons team denkt graag met u mee. Kijk op
www.equinix-managed-services.nl, bel 053-7503052
of mail inhousesales.nl@eu.equinix.com
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