
Finance professionals hebben zich ontwikkeld tot belangrijke strategische business partners 
van CEO’s en sectormanagers. Vandaag de dag tillen moderne finance teams strategische 
samenwerkingsverbanden naar een niet eerder vertoond niveau. Moderne finance draait om het 
ontwikkelen en delen van inzichten; het zoeken naar nieuwe manieren om naar het ‘waarom’ te 
vragen. Als strategisch business partner haal je het uiterste uit nieuwe technologieën, zodat je 
geavanceerde analyses en visualisaties kunt presenteren. Hierbij draait het om het ontwikkelen 
van nieuwe forecastingmodellen waarmee de sales-, marketing- en supplychainafdelingen, alsook 
andere business partners, beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Maar ondanks deze 
focus op zakelijke samenwerkingsverbanden en digitale transformatie doet minder dan 20% 
van de finance teams ook daadwerkelijk aan ‘predictive forecasting’, zo blijkt uit het Wisdom of 
Crowds®-marktonderzoek van Dresner Advisory Services uit 2019. Hoe komt dit? Dit komt omdat 
finance teams simpelweg niet over de tools, kennis of tijd beschikken om geavanceerde analyses 
in de dagelijkse bedrijfsprocessen in te passen.

Met OneStreams Predictive Analytics 123, te downloaden vanaf de XF MarketPlace, kunnen 
klanten van OneStream hun bestaande planningsprocessen uitbreiden met predictive forecasting 
(voorspellende modellen) die het finance team en zijn business partners helpt bij het ontwikkelen 
en vergelijken van ‘bottom-up’ plannen en op algoritmes gebaseerde predictive forecasts. 
Hierdoor kunnen ze vol vertrouwen planningen, analyses en prognoses leveren. Met Predictive 
Analytics 123 kunt u eenvoudig en snel statistisch significante voorspellende modellen opzetten. 
Neem ze vervolgens op in OneStream als scenario’s om nieuwe forecasts te genereren, en om 
de forecasts te analyseren en alle gegevens hierin op te nemen. Hiervoor gebruikt u dezelfde 
rapporten, analyses en dashboardtools als waarmee u reeds bekend bent

Enkele andere belangrijke functies:
• Stel voorspellende modellen op en onderhoud deze binnen OneStreams complete 
uniforme platform en profiteer van de eenvoudige gebruikservaring, waarvoor geen 
technische of datawetenschappelijke kennis vereist is.

• Genereer automatisch sterk presterende voorspellende modellen die gebruik maken van 
meer dan 15 ingebouwde modelsoorten, waaronder Holt-Winters, Exponential Smoothing 
en ARIMA

• Integreer en implementeer voorspellende modellen op OneStreams XF-platform, inclusief 
workflows, alle planningsprocessen, rapporten en dashboards.

XF MARKETPLACE-OPLOSSING  

PREDICTIVE ANALYTICS 123

Ga naar OneStreamSoftware.com of bel ons via +1 248 650 1490.
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•  Kunt u potentiële 
vooringenomenheid herkennen 
bij voorspellingen die gedaan 
worden in de ‘bottom-up’ 
operationele planning?  

•  Halen uw zakenpartners 
uit de financiële, sales- en 
uitvoerende tak het uiterste uit 
hun analytische gegevens bij 
de planning?

•  Is uw financiële 
dienstverleningsteam na het 
plannen afhankelijk van aparte 
hulpmiddelen en producten 
bij het maken van analyses en 
voorspellingsmodellen?



Moderne finance Professionals hebben behoefte aan geïntegreerde 
analytics met voorspellende mogelijkheden die ze zelf kunnen gebruiken

OneStream XF Platform 
en XF MarketPlace

Het OneStream XF SmartCPMTM 
platform brengt financiële 

consolidatie, planning, rapportage, 
analyse en gegevenskwaliteit 
tezamen voor geavanceerde 

organisaties.

De XF MarketPlace van 
OneStream biedt meer dan 
50 downloadbare zakelijke 

en productiviteitsoplossingen 
waarmee klanten eenvoudig de 
waarde van hun CPM-platform 

snel aan de veranderende 
behoeften van hun finance en 

operationele afdelingen kunnen 
aanpassen. 

 

Downloaden
Lever aanvullende CPM-

oplossingen, sjablonen, -tools 
en -content met een simpele 

download, vergelijkbaar met het 
downloaden van een app op een 

iPhone®..

 Configureren
Vermijd technische complexiteit 

en los uw zakelijke problemen 
meteen vanaf dag één op.

 Gebruiken
Meer dan 50 oplossingen 

beschikbaar,  
waaronder voor het inplannen van 
specialty's, financiële afsluiting en 
rapportage, en productiviteitstools.

Ga naar OneStreamSoftware.com of bel ons via +1 248 650 1490.
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Slechts 31% van de finance professionals beschikt over systemen met een 
snel en vertrouwd besluitvormingsplatform.

Slechts 23% van de financiële systemen biedt organisaties 
de mogelijkheid om snel in te spelen op veranderende 
marktomstandigheden.

Slechts 29% van de financiële systemen biedt organisaties de 
mogelijkheid om nauwkeurig prestaties te voorspellen.

63% van de meest toonaangevende financiële dienstverleners ziet 
ingebouwde analysehulpmiddelen als cruciaal voor toekomstige 
financiële systemen.
—Bron: FSN 2019 Future of Financial Systems Global Survey

Vol vertrouwen plannen, analyseren en voorspellen met OneStream

Het opnemen van predictive analytics in het XF-platform van OneStream zorgt er samen met de 
financiële en operationele planning, rapportage en geavanceerde analyses voor dat de finance en 
zakelijke teams voorzien worden van ongekende toegang tot gegevens en inzichten. Dit komt ten 
goede aan de samenwerking en afstemming tussen de finance en operationele afdelingen, wat een 
must is voor effectieve besluitvorming. Tegelijkertijd wordt het risico beperkt en verminderen de 
totale kosten (TCO).

Predictive Analytics 123 biedt forecasts op basis van historische gegevenspatronen en vergelijkt 
automatisch meerdere voorspellingsmethodes om de meest nauwkeurige methode eruit te pikken 
en de resultaten daarvan visueel weer te geven. Gebruikers kunnen vervolgens de predictive 
forecasts overal op het OneStream XF-platform inzetten, wat bijvoorbeeld van pas komt bij de 
onderstaande use cases..

Enkele van de belangrijkste use cases van Predictive Analytics 123 zijn:
• Assisteren bij het bepalen van de doelstelling ter ondersteuning van de strategische planning 
en/of de jaarlijkse operationele plannen (AOP)

• Maken van ‘baseline’-voorspellingsscenario’s ter vergelijking met interne bottom-up forecasts 
van bijvoorbeeld een finance of operationele businesspartners van een divisie

• Automatisch genereren van nieuwe forecasts gebaseerd op voorspellende modellen voor 
bijvoorbeeld het AOP en voor rolling forecasts (voortschrijdende prognoses)

• Eenvoudig aanpassen van ‘baseline’ predictive forecasts in geval van vooraf bekende 
wijzigingen binnen de bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld bij het werven of afscheid nemen van 
klanten, het sluiten van fabrieken, het binnenhalen van nieuwe acquisities, enz.

Ons team voor financiële planning en analyse (FP&A) is continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om betere inzichten te verkrijgen en de 
samenwerking tussen onze commerciële en uitvoerende teams te verbeteren.  We kijken ernaar uit om OneStreams Predictive Analytics-oplossing 
in te zetten om onze zakenpartners een betere inkijk te geven in de toekomstige risico's en kansen, waardoor ze de best mogelijke beslissingen 
voor hun bedrijf kunnen maken.” —Alex Biered, globaal directeur FP&A  
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