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Met een paar drukken
op de knop efficiënte
managementinformatie
en een betrouwbare
forecast
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•	Meer inzicht door betere en snellere forecasts en
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•	Fouten in rapportages en forecasts voorkomen door
handmatig werk te beperken

OPLOSSING
•	Het Board platform voor business intelligence,

data van RTL in Board
•	Bouwen van geautomatiseerde standaard
managementrapportages
•	Ontwikkelen van structuur en workflow voor
budgetting en forecasting

details, kostte het minstens een uur om een
nieuw rapport te maken.”
Bij forecasting liep RTL tegen een soortgelijk
probleem op. “We hebben business controllers
die verantwoordelijk zijn voor één of meerdere afdelingen. Zij leveren de actuele cijfers
van hun afdelingen aan en op basis daarvan
maken we een forecast. Dat gebeurde in losse
spreadsheets. Het nadeel is dat sommige informatie van toepassing is op diverse afdelingen.
Daarnaast werden forecasts op basis van jaartotalen gemaakt, waardoor het maandelijks monitoren van de performance versus de forecast
niet mogelijk was. Dat maakte het werkproces
complex en niet efficiënt. We willen eigenlijk zo snel mogelijk weten of prognoses nog
kloppen of dat we bij moeten sturen”, vertelt
Gerben de Birk, Senior Business Controller bij
RTL. “Daarom besloten we dat het tijd was voor
verandering. We zochten naar een oplossing om

" We kunnen nu zelf allerlei
additionele dashboards en
rapportages genereren op
basis van het framework dat
Axians heeft gebouwd."
Dennis Verweij
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VOORDELEN VOOR DE KLANT
•	Standaard managementrapportages zijn dagelijks
beschikbaar
•	Nauwkeurigheid van forecasting en rapportages is
aanzienlijk verbeterd
•	Het produceren van nieuwe rapportages kan in een
paar muisklikken

Verweij: “Axians ondersteunde ons bij iedere
stap in het proces. Ze stelden de juiste vragen. Ze
wisten wat onze gebruikers nodig hadden, hoe
onze rapportages waren opgebouwd en adviseerden ons hoe we Board het beste in konden

" We kunnen onze actuals
eenvoudiger vergelijken,
waardoor we afwijkingen
veel sneller signaleren."
Gerben de Birk

richten. Natuurlijk liepen we soms tegen dingen
aan. Rapportages waren soms complexer dan

diend. Zo bewaken we eenvoudig de voortgang
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cijfers ze in moeten vullen. En we vergelijken

DUIDELIJKE VERBETERING
ZORGT VOOR AMBASSADEURS

KLANT IN HET KORT

onze forecasts eenvoudig, waardoor we afwijkingen veel sneller signaleren. Daardoor kunnen
we cijfers beter vergelijken en op tijd bijsturen.”

Met Board kan RTL nu efficiënter en nauwkeuriger het verhaal achter de cijfers vertellen met

Binnen de organisatie ziet Verweij dat Board

slimme rapportages, analyses, dashboards en

steeds meer ambassadeurs krijgt. “Mensen zien

voorspellingen. De Birk: “Veel arbeidsintensieve

de mogelijkheden en de wensenlijstjes groeien.

processen zijn geautomatiseerd. Dat scheelt

Onze business controllers krijgen steeds vaker

ons veel tijd. We hebben nu dagelijks actuele

de vraag om meer gedetailleerde rapportages te

data tot onze beschikking om managementrap-

maken. We willen de business ook steeds beter

portages te produceren. Met een paar drukken

bedienen door naast financiële data ook infor-

op de knop voorzien we steeds meer afdelingen,

matie uit andere systemen te halen. Dat doen

businessunits en managers van de juiste infor-

we nu bijvoorbeeld al door FTE-informatie uit

matie. En dat is niet alles. Als de situatie erom

ons HR-systeem toe te voegen aan rapporta-

vraagt, kunnen we nu veel vaker forecasten dan

ges. Voor nu zijn we ontzettend tevreden met de

voorheen. Door de audittrail zien we precies wie

resultaten en daar heeft Axians een belangrijke

voor welke afdeling de forecasts heeft inge-

bijdrage aan geleverd.”
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Bedrijf: RTL Nederland
Branche: Media & entertainment
Feiten & cijfers: RTL Nederland is 100% dochter
van RTL Group, een groot Europees tv-, radio- en
productiebedrijf. RTL Group is voor circa 76,28 procent
in handen van het Duitse mediaconcern Bertelsmann
Website: www.rtl.nl

