
Bedrijfsprocessen slimmer 
neerzetten met Smart Finance
Met Smart Finance is het slimmer neerzetten van bedrijfsprocessen mogelijk, zodat er 

efficiënter gewerkt kan worden op de gebieden budgetbewaking, verplichtingenadministratie, 

crediteurenadministratie en inkoop.  

Smart Finance, gebaseerd op SAP S/4 

HANA, kenmerkt zich door eenvoud, 

gebruik van apps, self-service en integrale 

analysetools. Medewerkers en 

budgethouders krijgen via hun dashboard 

realtime inzicht in de financiële stand van 

zaken en hebben zelfs een doorkijk naar 

trends en de verwachte ontwikkeling.

Veel gemeenten hebben te weinig controle 

op inkoopprocessen, waardoor er vaak 

correcties nodig zijn in het 

facturatieproces. Dit maakt het 

inkoopproces inefficiënt. Ook is er te 

weinig controle op budgetten, waardoor 

jouw gemeente voor verrassingen kan 

komen te staan. 

Jouw voordelen? 

- Grote procesverbetering en financiële vernieuwing 

- Controle op het inkoopproces; met verplichtingen meer   

 controle op je budgetten 

- Het facturatieproces; 80% van de facturen binnen 2 werkdagen 

 betaalbaar gesteld 

- Rechtmatigheid, doelmatigheid; snel door je accountantscontrole 

- Realtime budgetinformatie; Smart Finance ondersteunt met de 

 huidige uitgaven en geeft een inkijk in toekomstige ontwikkeling 

Met de app voor budgetbewaking ontstaat inzicht 

in budget, bestedingen en restant per project

De gepersonaliseerde apps geven direct inzicht in het 

aantal openstaande taken en de financiële status
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Met Smart Finance richt je de processen 

efficiënter en op een LEAN-manier in, 

waardoor er minder correctieboekingen 

nodig zijn. Je hebt ook meer inzicht in 

budgetten en trends om tijdig bij te sturen. 

Door te sturen aan de voorkant heb je meer 

grip op budgetten.

Sturen aan de voorkant

Zo is bij een gemeente die jaarlijks 11.000 

facturen ontvangt en 900 bestellingen 

doet, een verbeterpotentieel in 

behandeltijd te realiseren van ruim 

€ 100.000,-! Deze totale verbetering wordt 

behaald door behandeltijdreductie in het 

bestel- het facturatieproces.

Besparing in tijd en kosten

Afhandelen van facturen werkt intuïtief en is ook

beschikbaar op mobiele devices

Prognoselijnen helpen de budgethouder bij het 

onder controle houden van het budget


