Gemeente

Gemeenten in control door financiële processen
efficiënter en effectiever in te richten

Optimale automatisering

Budgetinformatie en
managementrapportages
Grip op budgetten met een goede informatievoorziening. Dat is wat budgethouders nodig hebben.
Sturing geven aan een gemeentelijke organisatie kan
alleen op basis van inzicht. Dit begint met sturing aan
de voorkant. Inzicht ontstaat op basis van rapportages
met belangrijke ken- en stuurgetallen en juist met cijfers
die relevante informatie geven over de toekomst.

Het werk op een financiële
afdeling is soms nog erg
arbeidsintensief. Met procesoptimalisatie is het mogelijk
om de bedrijfsvoeringsprocessen en interne dienstverlening te verbeteren.
Ook is het belangrijk om
checks en balances in het
financiële systeem op te
nemen om fouten en fraude
te voorkomen.

Vernieuwing ICT infrastructuur

Meerdere administraties

Veel gemeenten hebben nu nog alle ICT in
eigen huis. Visievorming op de primaire
taken van een gemeente, verminderen van
kwetsbaarheid en vernieuwing van de
infrastructuur maken dat zij meer en meer
kijken naar het hosten of in de cloud
neerzetten van applicaties.

De decentralisatie zorgt voor
meer verantwoordelijkheden
bij gemeenten. Gemeentelijke
herindelingen en het ontstaan
van samenwerkingsorganisaties
met meerdere administraties
zijn hier het gevolg van.
Een centraal debiteurenbeheer
zorgt voor een efficiëntere
samenwerking.

Transparant begroten
en verantwoorden

Dienstverlening naar
burgers
Het online kanaal
is voor burgers
niet meer weg
te denken.
Onder andere via
MijnOverheid
geven gemeenten
een goede invulling aan hun
dienstverlening
naar burgers.

Security en de
accountantscontrole
Correcte autorisaties,
een adequate inrichting
van het financiële systeem
en een goed beveiligingsbeleid krijgen steeds meer
aandacht. Ook vanuit de
accountant krijgt dit aandacht bij het controleren
van de jaarcijfers.

Een betrouwbaar beeld neerzetten bij
de jaarlijkse begrotingscyclus.
Dat wordt aan gemeenten gevraagd
vanuit de gemeenteraad en de burgers.
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De financiële afdeling
krijgt steeds meer taken
De aandacht voor financiën groeit:

ICT kan hierbij helpen:

Dit biedt de
volgende voordelen:

i

Workflow
Deze functionaliteit verbetert het gebruiksgemak
bij het afhandelen van financiële processen.

•

Meer budgethouders

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afhandelen
van bestellingen, inkoopfacturen of begrotingswijzigingen.

•

Meer aandacht voor het
sociaal domein

De goede dingen doen
E-factureren
Vanuit de overheid zijn gemeenten in april 2019

Inzet van ICT zorgt ervoor dat de financieel adviseur of
medewerker zich kan focussen op de interne advisering in
plaats van alle randzaken.

verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en
•

Meer transparantie en
verantwoording

De financieel adviseur of medewerker heeft steeds
meer interne taken en is daarnaast nog veel tijd kwijt
aan verwerken van gegevens, correcties en controle.
Financiën wil zich in
de kern richten op
haar rol van adviseur
en strategisch partner
en zich niet bezighouden
met randzaken.
Om de adviseursrol meer
in te vullen, moet er
op een andere manier
gewerkt worden.

verwerken. Zo kun je efficiënter en beter het
digitale betalingsverkeer beheren.

MijnOverheid
Relevante berichten worden digitaal aan burgers
bezorgd via MijnOverheid Berichtenbox. Vanuit

i

minder tijd kwijt
aan randzaken

Meer resultaat
en in control

Civision Innen kun je direct berichten versturen via
de Berichtenbox, zoals bijvoorbeeld een herinnering
of aanmaning.

iFinanciën
Met iFinanciën is een sterke vereenvoudiging van

De gemeente
is ‘in control’

ICT security
is op orde

Soepele
accountantscontrole

Meer inzicht in
de bedrijfsvoering

Meer aandacht voor
de budgethouders

Betere dienstverlening
naar burgers

bedrijfsprocessen mogelijk, zodat er efficiënter
gewerkt kan worden op de gebieden budgetbewaking,
verplichtingenadministratie, crediteurenadministratie
en inkoop.

Dit biedt kansen
De beweging die financiële
afdelingen moeten maken,
biedt veel kansen voor
procesverbeteringen.

Hosting en remote beheer
Vanuit de gecertificeerde Pink Private Cloud
omgeving bieden wij volledige ontzorging op het
gebied van zowel infrastructuur als het technische
beheer.

Meer vertrouwen
vanuit gemeenteraad
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