
Het tempo van digitaal zaken doen neemt toe. Daarom staan CFO’s en financiële teams continu onder druk om hun financiën te 
moderniseren, de afsluiting van begrotingsjaren en planningscycli te versnellen, de uitlijning met bedrijfsactiviteiten te verbeteren en 
weloverwogen en snellere zakelijke beslissingen te nemen. Bovendien worden bedrijven met verouderde CPM-producten (zoals Oracle/
Hyperion, SAP BPC, IBM Cognos) geconfronteerd met toenemende kosten en vereiste hulpmiddelen om applicaties te onderhouden 
die niet langer worden ondersteund, de hoge kosten voor grote upgrades en/of de druk om te migreren naar cloud-applicaties met een 
beperkte functionaliteit.

OneStreamTM — Complexiteit maakt plaats voor snelheid
OneStream is een toonaangevend intelligent financieel platform dat de complexiteit van financiële processen reduceert. OneStream 
bundelt de financiële kracht van bedrijven door corporate performance management (CPM)-processen samen te voegen, zoals planning, 
afsluiting en consolidatie van begrotingsjaren, rapportage en analyses, via één enkele, uitbreidbare oplossing. Wij versterken bedrijven 
met financiële en operationele informatie ter ondersteuning van snellere en weloverwogen beslissingen. Het OneStream cloud-platform is 
ontworpen met het oog op continue verandering en aanpassing aan uw organisatie.

Een intelligent financieel platform voor 
moderne ondernemingen

Bundel de kracht van uw financiën met één, 
geïntegreerd platform

•  Vervang meerdere verouderde systemen of cloud point-
oplossingen door één applicatie.

•  Reduceer de tijd, moeite en kosten van het onderhoud  
van verouderde applicaties.

•  Reduceer de handmatige processen en versnel de  
rapportage en planning.

•  Ondersteun bedrijfs- en LOB-behoeften.

•  Profiteer van IT met meer flexibiliteit en slagvaardigheid.

•  Geef financieel personeel meer tijd voor analyse met  
toegevoegde waarden dan administratie.

Versterk uw onderneming met financieel en 
operationeel inzicht

•  Zorg voor een gestroomlijnde afsluiting van begrotingsjaren, 
compleet met consolidatie en rapportage.

•  Integreer financiële en operationele data in de gehele 
onderneming.

•  Lever maandelijks, wekelijks of dagelijks tijdige en 
nauwkeurige resultaten en volg dit op met actie.

•  Profiteer van flexibiliteit bij planning, budgettering en 
prognoses.

•  Zorg voor uitlijning van financiën en bedrijfsvoering en van  
de front- en backoffice.

•  Versnel de doorgifte van informatie en uw 
besluitvormingsproces, en vertrouw op uw prognoses.

Flexibiliteit ter ondersteuning 
van uw groei en nieuwe 
bedrijfsvereisten

•  Versnel de levering van nieuwe applicaties 
en zakelijke inzichten.

•  Verbeter de productiviteit van uw financiële 
afdeling en besteed meer tijd aan analyses 
met toegevoegde waarde.

•  Maak snel en op kosteneffectieve wijze 
gebruik van nieuwe oplossingen.

•  Ondersteun toekomstige groei en de 
toegenomen zakelijke complexiteit zonder 
nieuwe software.
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Ga naar OneStreamSoftware.com

http://www.OneStreamSoftware.com


Het voordeel van OneStream 
Voorwaarts gerichte functionaliteit: Eén complete toepassing met één licentie 
voor financiële consolidatie, rapportage, budgettering, planning, prognoses en 
datakwaliteit.

•  Uitgebreide functionaliteit en schaalbaarheid waarmee u voldoet aan de meer 
complexe behoeften van grote, geavanceerde, wereldwijde ondernemingen.  
Helpt klanten vooruit.

•  Geïntegreerde financiële datakwaliteit en integratiemogelijkheden garanderen 
volledig vertrouwen in de financiële en operationele resultaten.

•  Extensible Dimensionality® stelt BU’s in staat om te rapporteren en te plannen 
met de mate van detail die relevant is voor de bedrijfsvoering, terwijl aan de 
overeengekomen bedrijfsnormen wordt voldaan.

Technologisch geavanceerd: Een schaalbare en beveiligde cloud, conform de 
standaard veiligheids- en privacyprotocollen in deze sector, waaronder SOC1, SOC2, 
HIPAA en FedRAMP. 

•  Met Data Blending wordt alle transactionele, relationele en cube data 
samengebracht in één applicatie, compleet met rapportage- en zoekfuncties.

•  Guided Workflows vereenvoudigen de processen en taken voor meer 
gebruiksgemak, waardoor gebruikers zich kunnen richten op de datakwaliteit  
en resultaten in plaats van systeemprocessen.

•  Multi-core processing, 64-bit in-memory processing en stateless servers werken 
met elkaar samen om de prestaties te optimaliseren.

Lagere eigendomskosten: Vervang meerdere verouderde applicaties door één 
product. Reduceer de risico’s, de administratieve vereisten, de upgradekosten  
en de integratiepunten van verschillende systemen.

•  Via de OneStream MarketPlaceTM kunnen klanten het OneStream intelligente 
financiële platform uitbreiden met meer oplossingen, tegen lagere kosten en 
zonder toevoeging van technische complexiteit.

•  Elimineer meerdere leveranciers, applicaties en oplossingen. Bespaar de kosten 
en tijd die nodig zijn voor het beheren van meerdere producten.

•  Bliksemsnelle software-installaties en upgrades, meestal binnen 2-3 uur.

Ruim 70% van de OneStream klanten hebben hun verouderde applicaties  
van Oracle Hyperion, SAP BPC en IBM Cognos vervangen.

Voor meer informatie gaat u naar OneStreamSoftware.com  
en leest u onze klanten-casestudy’s.

CUSTOMER

S U C C E S S

100% succes bij klanten
Honderden wereldwijde bedrijven  

in allerlei sectoren gebruiken OneStream 
voor financiële consolidatie, rapportage, 

planning, analyse en financiële data  
van uitstekende kwaliteit.

Enkele voorbeelden:

Ga naar OneStreamSoftware.com

Een intelligent financieel platform voor 
moderne ondernemingen

http://www.OneStreamSoftware.com
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