Software

INTERCOMPANY
Automatiseer de afstemming van uw intragroepstransacties voor een sneller
afsluitingsproces en een verhoogde betrouwbaarheid van uw financiële cijfers
Sigma Conso Intercompany is een unieke software voor de reconciliatie van uw intragroepstransacties. Het stelt
de entiteiten in staat om het reconciliatieproces uit te voeren en de kwaliteit van uw boekhoudkundige
informatie te verbeteren. De software is zowel beschikbaar in cloud modus als on-premise.

Een software voor de afstemming van uw
intragroepstransacties
•
•
•
•

Makkelijk in gebruik
Volledig intuïtieve interface
Snelle identificatie van de verschillen en hun aard
Functionaliteiten voor de uitwisseling van informatie,
documenten en notities
• Snelle implementatie en koppeling met uw andere
systemen

Van een gecentraliseerd naar een
gedecentraliseerd proces
Met Intercompany worden reconciliaties uitgevoerd:

• Onafhankelijk van het consolidatieproces
• Door de entiteiten zelf
• Op transactieniveau
De afstemming op transactieniveau zorgt voor transparantie en de mogelijkheid om, indien nodig,
correcties uit te voeren op niveau van de lokale boekhouding, vóór de start van het rapportageproces.
Het samenwerkingsplatform zorgt bovendien voor een optimale interne communicatie en complete
traceerbaarheid. Via de homepagina heeft het consolidatieteam in één enkele oogopslag een overzicht van de
evolutie van het reconciliatieproces (workflow). Dit wordt weergegeven per entiteit en met markeringen waar
eventueel verdere aandacht aan moet besteed worden.

Het resultaat: een verhoogde kwaliteit van uw gegevens
Een optimale samenwerking en
communicatie

Het financiële team kan werken aan projecten
met een hogere toegevoegde waarde

Het winnen van meerdere dagen
bij de afsluiting

Real time controle over het hele proces

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.

Umicore, België
Wat ik enorm apprecieer, is dat we rechtstreeks in contact staan met het ontwikkelingsteam van Sigma
Conso. De dialoog met deze personen uit de business verloopt zeer vlot: we hebben het gevoel dat er
naar ons wordt geluisterd en dat onze suggesties effectief worden behandeld. Bovendien is onze
efficiëntie aanzienlijk verbeterd door de implementatie van Intercompany.

Mélanie Servais, Senior Consolidatiemanager

Auchan Group, Frankrijk
Naast de kwaliteit van de cijfers en de traceerbaarheid, heeft de software eveneens gezorgd voor een
grote verhoging van de productiviteit: voordien waren 2 personen bij elke afsluiting gedurende 2 weken
voltijds bezig met het organiseren van het reconciliatieproces en het coördineren van de geschillen.
Momenteel is er nog maar 1 persoon nodig gedurende 2 dagen, simpelweg om het proces voor te
bereiden. Onze directie heeft dit enorm geapprecieerd.

Mr. Lenne, Consolidation and Finance Systems Director

www.sigmaconso.com

