Software

CONSOLIDATION & REPORTING
Optimaliseer uw consolidatieproces: één oplossing voor uw consolidatie en
rapportage die perfect voldoet aan de noden van internationale groepen
Sigma Conso Consolidation & Reporting vereenvoudigt de statutaire consolidatie en de managementrapportage.
De software is zowel beschikbaar in cloud modus als on-premise en wordt gekenmerkt door zijn snelle
implementatie, gebruiksvriendelijkheid, uitgebreide audit trail en een lage total cost of ownership.

Statutaire consolidatie met Sigma Conso
• Meertalig, in verschillende munteenheden en

boekhoudkundige standaarden
• Parametreerbaar door de gebruikers: consolidatiekring

wijzigen, munteenheden toevoegen, rekeningschema aanpassen...

• Flexibele mogelijkheden voor gegevensinvoer: online,
offline, Excel import, directe link met boekhoudsysteem

• Uitgebreide validaties bij elke stap in het proces (workflow)
• Tal van rapporten standaard beschikbaar: balans, proef
en saldi, financiële bijlagen, kasstroomtabel, rapporten m.b.t. de
operationele activiteiten, auditrapporten

• Volledige traceerbaarheid van alle informatie
• Aangeleverd met legale standaarden
• Hoge performantie: uw consolidatie wordt berekend in enkele seconden
De hub van Sigma Conso zorgt voor een automatische import en export van gegevens tussen de software en
andere applicaties. Alle data en structuren, inclusief mutaties en analytische dimensies, kunnen worden
uitgewisseld. Op deze manier kan u het proces nog meer automatiseren, wat leidt tot een grotere snelheid,
betrouwbaarheid en traceerbaarheid.
De Disclosure module laat u bovendien toe om de productie van uw jaarrekening te automatiseren en op elk
moment updates te synchroniseren!

Rapportage en analyse met Sigma Conso
• Aanmaken van betrouwbare KPIs
• Consolidatie en vergelijken van gegevens van

verschillende oorsprong: actuals, budgetten, forecasts,
niet-boekhoudkundige gegevens

• Opsplitsing volgens analytische dimensies
• Dynamische rapporten aanmaken en verspreiden
• Mogelijkheid om simulaties uit te voeren: fusie,
acquisitie, verkoopactiviteit

• Automatische integratie naar presentaties: Excel,
Word, PowerPoint

• Talrijke visualisatiefunctionaliteiten (business
intelligence)

Het resultaat: een vereenvoudigd consolidatieproces en een
optimale besluitvorming
Een verkorting van de auditfase
dankzij de sterke audit trail

Een eenvoudige communicatie met
alle betrokkenen

Fast close: inkorting van de
afsluittermijn

Een verbetering van uw financiële
communicatie

Geavanceerde technologie
De software van Sigma Conso is ontwikkeld met
de meest recente Microsoft technologie (onder
andere .net en SQL server). De applicaties zijn
volledig web-based en toegankelijk op zowel
pc, smartphone als tablet. De applicatie kan
geïnstalleerd worden op de server van de klant,
maar is ook beschikbaar in PaaS of SaaS modus.
Sigma Conso software ondersteunt ook Internet
Explorer 11 en Microsoft Edge op Windows 10 Pro
en Enterprise.

Cerp Rouen Astera, Frankrijk
Sigma Conso Consolidation & Reporting is een zeer innovatieve tool die gebaseerd is op moderne
technologie. De software is gemakkelijk in gebruik en laat ons toe om volledig autonoom het
consolidatie- en rapportageproces uit te voeren. Ik apprecieer voornamelijk de hoge performantie van
de tool: consolidatieberekeningen worden binnen enkele seconden uitgevoerd en de winst in zowel
tijd als kwaliteit van gegevens is aanzienlijk.

Charles Cauchye, Group Controller

Duvel Moortgat Group, België
Wat ik zeer sterk apprecieer, is dat de start van het project goed was ingeschat en dat alle partijen zich
hebben gehouden aan de vooropgestelde deadlines. Hierdoor verliep de implementatie zeer vlot en
waren we snel operationeel. Daarnaast is de software ook enorm gebruiksvriendelijk en heeft de goede
en duidelijke opleiding ervoor gezorgd dat iedereen snel te werk kon gaan. Ten slotte is de consultant
van Sigma Conso de perfecte begeleiding geweest van dit project!

Gigi De Borgher, Group Accounting & Controlling Manager
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