Rapportages en self service BI overzichten opstellen met één muisklik. Exsion Corporate is een
even krachtige als simpel te gebruiken reporting oplossing om vanuit verschillende databases
de meest uiteenlopende rapportages weer te geven. En met een druk op de knop heb je er zo
een ander rapport van gemaakt.
Zo kun je aandacht besteden aan wat je werk echt belangrijk maakt.

De administraties van 300 bedrijven
in een oogwenk kunnen rapporteren

Consolidatie in een oogwenk
Met Exsion Corporate hoef je niet meer achter de cijfers aan om overzichten compleet te krijgen.
In de centrale database achter Exsion worden alle rapporten uit de groep automatisch ingelezen
en geconsolideerd. Knippen en plakken behoort dus tot het verleden, waardoor de gegevens in
één keer kloppen. Zelfs je presentatievorm (als een fraai digitaal boekwerk of in een printvariant)
wordt door Exsion voor je samengesteld. Nu kunnen jullie tijd steken in de dingen die echt belangrijk zijn in het dagelijkse werk.
Eén oplossing voor alle rapportages
Omdat alle gegevens al in de database zitten.
Bij de invoer en bij de consolidatie neemt Exsion Corporate je werk uit handen. Door slimme
checks en validaties kloppen alle gegevens die bij de bron worden ingelezen. Bij de consolidatie
voert Exsion de berekeningen uit die voor jullie rapporten belangrijk zijn. De rapportages bouw je
gemakkelijk zelf, waardoor je geen consultant nodig hebt bij iedere verandering die je door wilt
voeren. Door de flexibiliteit van Exsion Corporate (Exsion past in feite op iedere digitale bron) gebruiken klanten de software ook voor onder andere veiligheidsrapportages, liquiditeitsprognoses
en rapporten over hun ecologische voetafdruk.
Excel als frontend
Binnen strakke deadlines blijven voldoen aan veranderende en voortdurende rapportagebehoeften is voor veel holdingorganisaties die alleen gebruik maken van Excel een bijna onmogelijke opgave. De Excel omgeving wordt bij een toenemend aantal rapporterende eenheden onbeheersbaar
en te bewerkelijk, waardoor de integriteit van de gerapporteerde cijfers in het gedrang komt.
Exsion Corporate brengt de Excel omgeving weer onder controle, met als resultaat 100% betrouwbare cijfers, aanzienlijke tijdwinst en een flexibele uitbreiding van uw rapportagecapaciteit.
De overstap op een andere consolidatie oplossing vraagt een gedegen afweging. Bestaande Excel
modellen voldoen immers goed, ze vertegenwoordigen een schat aan historische informatie en de
rapporterende eenheden zijn ermee vertrouwd. Een nieuw consolidatiepakket is vaak kostbaar en
vereist veelal een geheel andere opzet. Dat brengt weer afhankelijkheid van externe consultants
met zich mee en de kans op een lang implementatietraject.
Exsion biedt een snel beschikbaar, beheersbaar en betaalbaar alternatief. Het houdt de aanwezige
Excel ervaring in stand en voegt daar een centrale database, geautoriseerde communicatie en
effectief workflow management aan toe. Exsion Corporate voldoet daarnaast aan SOX, GAAP en
IFRS richtlijnen.

De praktijk
“De overgang van ons oude consolidatiepakket naar Exsion Corporate was een grote stap voorwaarts. Iedere rapportageperiode ervaren we weer de kracht van het systeem. Met name de analysemogelijkheden in Excel, op elk gewenst consolidatieniveau, hebben het gehele proces op een
kwalitatief hoger niveau gebracht en de snelheid van rapportage verbeterd.”
Cementbouw Bindmiddelen & Logistiek b.v.
“Als je honderd vennootschappen volgens verschillende consolidatiestructuren moet rapporteren,
dan is gebruik van een flexibele rapportageomgeving een absolute vereiste. Met Exsion Corporate
hebben we deze uitdaging gerealiseerd.”
Blauwhoed Holding b.v.
“Mocht het onverhoopt niet lukken dan zijn de financiële consequenties
gering dachten wij. De implementatie van Exsion Corporate is echter
boven verwachting verlopen, net als de overgang op IFRS. Elk consolidatieniveau krijgt haar informatie op maat.”
Smit Internationale n.v.
Case: CRH
Weten wat er speelt: Hun wereld
Het hoofdkantoor van de Europese divisie van multinational CRH staat in
Nederland. Vanuit hier worden ruim 300 dochterondernemingen in Europa aangestuurd. De activiteiten van alle bedrijven binnen de groep zijn altijd bouwgerelateerd.
Buiten die overeenkomst hebben de bedrijven allemaal hun eigen manier van werken en administreren.
In een wereld die elke dag verandert: Hun uitdaging
CRH Europa rapporteert direct aan het CRH hoofdkantoor in Ierland. Met regelmaat wordt managementinformatie bij elkaar gebracht waarop belangrijke beslissingen worden genomen. Snelheid in het verzamelen van die informatie is cruciaal om snel te kunnen reageren in deze dynamische wereld.
Software die perfect met verandering om kan gaan: Ons inzicht
Alle bedrijven binnen CRH Europe werken met hun eigen ERP systemen. CRH heeft een flexibel
systeem nodig waarmee je ook nieuwe acquisities binnen een dag mee kan laten draaien in CRH’s
manier van werken. De eenvoud van werken met Exsion is dat het maar weinig eisen stelt aan de
gebruiker. Dat zorgt voor CRH voor een systeem dat veranderingen prima op kan vangen.
Consolidatie in een oogwenk: Het resultaat
Met Exsion Corporate is CRH in staat om overzicht over haar resultaten te hebben binnen een
paar drukken op de knop. Informatie vanuit heel Europa gaat automatisch in de database. De
consolidatie van 300 bedrijven is daarna niet meer dan het uitkiezen van de overzichten die je
wilt hebben. Vervolgens maak je van de overzichten een fraai vormgegeven presentatie in de
vorm die jij nodig hebt. Bijvoorbeeld een PDF in boekvorm voor op de iPad. Van divisieniveau tot
aan de individuele bedrijven weet iedereen bij CRH op deze manier precies wat er in hun dynamische wereld gebeurt.
Laat software voor je werken
HB Software is de ontwikkelaar van Exsion Corporate en met 20 jaar ervaring weten we dat het
maken van software heel iets anders is dan het gebruiken ervan. Dus maken wij business software
waarmee iedereen in een organisatie overweg kan. Zo helpen we de ruim 10.000 eindgebruikers
bij onze klanten om samen de meest verbluffende dingen te bereiken.
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