Het Pad Naar Succes:

Toonaangevende
praktijken voor de
SuiteSuccess Starter

Met duizenden succesvolle implementaties
heeft NetSuite diepgaand inzicht in bedrijven in
alle sectoren en de vele financiële uitdagingen
waarmee ze worden geconfronteerd. Naarmate
het tempo van verandering toeneemt worstelen
vooral de bedrijven die nog steeds vertrouwen
op verouderde, lokale ERP-systemen. Terwijl
bedrijven streven naar betere bedrijfsprestaties
en grotere klanttevredenheid in een steeds
competitievere omgeving, worden ze
tegenwoordig voortdurend uitgedaagd met:
• Statistieken op basis van onbetrouwbare gegevens.
• Dubbele en handmatige processen.
• Naleving en het behouden van controle.
• Gebrek aan flexibiliteit, resulterend in een
onvermogen om te schalen.

NetSuite:
Gebouwd met toonaangevende praktijken op het
gebied van financiën en boekhouding
• Continue betrokkenheid bij de levenscyclus van
de klant om te zorgen voor naadloze continuïteit
van verkoop en services tot ondersteuning.
• Volledige zichtbaarheid binnen de hele
organisatie om te functioneren met de snelheid
van het moderne bedrijfsleven, resultaten te
verbeteren en schaalgrootte te realiseren.
• Op de bedrijfstak gebaseerde toonaangevende
praktijken, ontwikkeld op basis van bijna 20 jaar
ervaring met collectieve implementatie om vanaf
de eerste dag waarde te leveren.
• Volledig flexibel platform dat aanpassingen aan
de behoeften van de bedrijfstak en het bedrijf
mogelijk maakt.
• 95+ vooraf aangemaakte rapporten en functies
met dashboards en maatstaven
voor bedrijfsinformatie.

www.netsuite.com/fr
www.netsuite.nl

“NetSuite biedt ons een systeem waarop we kunnen bouwen.
We hebben nu een geïntegreerd real-time overzicht van wat er in
het bedrijf gebeurt en kunnen problemen eerder signaleren voor
snellere interventie.” Ger Kirk, Manager bedrijfsvoering, Calnex
Terwijl bedrijven proberen deze uitdagingen
het hoofd te bieden, maken ze zich zorgen om
de tijd en het kapitaal benodigd om hun backendsystemen te repareren. Ze beseffen echter dat
het vermogen om zich snel aan te passen en te
schalen cruciaal is voor hun succes. Ze hebben een
bewezen oplossing nodig die de bedrijfsvoering
in hoog tempo kan versnellen met een moderne
architectuur om in een paar weken van nul naar
cloud te gaan. Ze hebben NetSuite nodig.
NetSuite levert een unieke reeks processen,
activiteiten en systemen die specifiek zijn
ontworpen om waarde te leveren. Het biedt
onze klanten een sterke basis om hun bedrijf te

transformeren met een vooraf geconfigureerde
oplossing en methodologie met bewezen:
• Gedetailleerde workflows
• Vooraf geconfigureerde functionele rollen
• Dashboards
• KPIs
Deze toonaangevende praktijken maken gebruik
van de ongeëvenaarde ervaring en kennis
van NetSuite op het gebied van boekhouding,
financiën en voorraadbeheerprocessen. De focus
ligt op het in staat stellen van onze klanten om
snel hun zakelijke doelstellingen te bereiken en
naadloos te groeien en te schalen met NetSuite.

NetSuite stappen
voor Starter

Tot stand
brengen
• Grootboek, debiteuren
en crediteuren
• CRM
• Item Management

Verheffen

Uitbreiden
• Geïntegreerde e-commerce

www.netsuite.com/nl

Versnellen
• Financiële planning en analyse

Domineren
• Geïntegreerde marketing

• Beheer meerdere vestigingen
• Werkopdrachten en assemblages
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Een bewezen pad naar succes
NetSuite biedt een uniform en gefaseerd pad
voor onze klanten om hun bedrijf te laten slagen
en te schalen. Zo werkt het:
• De eerste stap is het bieden van een enkel
overzicht van klanten, bestellingen, items/
SKU’s en real-time rapportagemogelijkheden. Een bedrijf op een real-time platform
zetten, zodat alle kanalen vanuit een uniforme
basis werken, is het essentiële uitgangspunt.
Door gebruik te maken van de kant-en-klare
configuraties en toonaangevende praktijken
van NetSuite kunnen klanten met deze stap
snel live gaan.
• Na de overstap naar NetSuite kunnen klanten
kiezen uit een aantal mogelijkheden om andere
delen van het bedrijf te stroomlijnen. Een veel
voorkomende volgende stap is het uitbreiden van
de boekhoudings- en financiële functionaliteit
van het platform om de rapportage- en
automatiseringsmogelijkheden te verbeteren.
Deze fase maakt internationale uitbreiding,
geavanceerde financiële mogelijkheden, meer
gestroomlijnde inkoopprocessen en strengere
inkoopcontroles mogelijk.
• Ze zijn dan bevrijd van de beperkingen van oude
systemen en staan klaar om meer complexe
financiële uitdagingen aan te gaan, waaronder
integratie-uitbreiding, projectmanagementorganisaties, wereldwijde activiteiten en
boekbeheer en geavanceerde nalevingsvereisten.

NetSuite:
In één oogopslag

‘s Werelds nummer-1 zakelijke
softwaresuite in de cloud
• Gebruikt door meer dan 20.000 organisaties
• In meer dan 200 landen gebruikt
• Nummer-1 op G2 Crowd voor ERP

Snelle implementatie
NetSuite gebruikt de ervaring die is opgedaan
met duizenden implementaties om de ROI
te versnellen. Deskundige implementatie
biedt klanten de mogelijkheid om het meeste
uit NetSuite te halen en uit te breiden naar
oplossingen van de volgende generatie.
• Stap in weken, niet maanden, over
op NetSuite
• Bewezen toonaangevende praktijken
• Vooraf gebouwde configuraties
• Kant-en-klare aanpak van installatie
en training

Bewezen ROI
• 20 tot 50% vermindering van tijd voor
financiële afsluiting
• 50% minder voorbereidingstijd voor de audit
• 25 -75% lagere facturatiekosten

• Uiteindelijk gaat de aandacht naar meer
innovatieve en ontwrichtende strategieën,
zoals geïntegreerde marketing, verbeterde
klantervaring door middel van zelfbediening en
integratie van meerdere kanalen.
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NetSuite biedt een aantal functies die vooraf zijn geconfigureerd om snelle acceptatie en snelle implementatiesnelheid te garanderen:

• Financiën
• Voorraadbeheerder

• Inkoop
• Verkoop

• Beheerder
• Algemeen directeur

*Opmerking: De opgenomen functies zijn afhankelijk van de evolutiefase.

Transformatieve resultaten leveren
Aanbieders van oplossingen zullen vaak over
‘functies’ spreken, maar NetSuite levert vanaf de
eerste dag alle benodigde hulpmiddelen, zodat
iedereen snel aan de slag kan met de juiste
workbench om succesvol te zijn. Al onze functies
worden vooraf geconfigureerd met alle KPI’s,
herinneringen, rapporten en waardegedreven
dashboards voor dagelijkse en strategische
behoeften. Het nut hiervan is bewezen door
jarenlang gebruik in de praktijk door duizenden
mensen in vergelijkbare functies.
In een onderzoek van SL Associates meldden
bedrijven verbluffende verbeteringen in de
belangrijkste prestatiemaatstaven na de
overstap naar de op de cloud gebaseerde
softwareoplossing van NetSuite.
Bruikbare bedrijfsinzichten:

+55%-80%

Rapporteren van tijd en middelen:

-40%-55%

Tijd om de boeken te sluiten:

-45%-70%

Voltooiings- en ondersteuningstijd audit:

-25%-40%

Benodigde tijd om naleving te ondersteunen:

-25%-45%

Productiviteit administratieve medewerkers:

+25%-50%

Inningstijd debiteuren:

-30%-50%
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Efficiëntie en kosten orderverwerking:

+40%-60%

Facturatie-efficiëntie:

+15%-25%

Kosten IT-ondersteuning:

-40%-65%

Kosten bedrijfscontinuïteit/herstel
na calamiteiten:

-45%-65%

NetSuite heeft bijna twee decennia ervaring met
duizenden implementaties verpakt in een aantal
toonaangevende praktijken die een duidelijk pad
naar succes bieden en waarvan bewezen is dat
deze snel zakelijke waarde oplevert.
Bent u bereid om de toonaangevende praktijken
van NetSuite toe te passen en binnen enkele
weken uw bedrijf van nul naar cloud te laten gaan?

