
invloed van digitale transformatie 
op het finance departement.



artificiële intelligentie (AI) 
RPA
big data
low-code

Zoals we in een vorig artikel al
voorspelden, zal digitalisatie steeds meer
verstrekkende gevolgen hebben op het
finance departement zoals wij dat
vandaag kennen. Welke vormen zal deze
digitalisatie aannemen? En welke trends
zien we op dit moment al? 

Wij zetten het voor je op een rijtje!

https://www.ausy.be/nl/inzichten/blog/nl/digitale-toepassingen/hoe-zal-het-finance-departement-er-toekomst/


AI.

Dankzij de digital workplace kunnen zelfs de meest
complexe finance teams remote werken wanneer zij
dat willen. Ook voor de maandelijkse afsluiting hoeft
er geen verplaatsing naar het kantoor meer gemaakt
te worden.

Tegelijk brengt die digital workplace enkele
veiligheidsrisico’s met zich mee: werknemers werken
waar ze maar willen, en vaak met hun persoonlijke
toestellen. Bedrijven zullen dus moeten investeren in
cybersecurity protocollen. Die protocollen kunnen
dankzij artificiële intelligentie vaak geautomatiseerd
worden, en zijn dus gemakkelijk te integreren zonder
dat het toch al overwerkte IT-departement er tijd en
moeite in moet steken.

Het laatste decennium evolueerde AI (artificiële
intelligentie) van science fiction naar real life. De
technologie werd steeds sterker, en kreeg meer en
meer gebruikstoepassingen. Het is dus niet onlogisch
dat deze technologie vandaag ook een plek inneemt
in het finance departement.

Sterker nog: artificiële intelligentie is op dit moment
een echte game changer in de finance wereld. AI-
systemen zijn in staat miljoenen datapunten te
analyseren en er patronen in te vinden die wij met het
blote oog zouden missen. AI kan zelfs toekomstige
patronen met redelijke nauwkeurigheid voorspellen.

We overlopen enkele concrete toepassingen van
artificiële intelligentie in de finance afdeling.

de digital workplace.

https://www.ausy.be/nl/inzichten/blog/nl/digitale-toepassingen/het-belang-voordelen-digital-workplace/


Veel finance afdelingen maken op dit moment al
gretig gebruik van AI om hun facturatiemethodes te
automatiseren. 

Facturen worden automatisch doorgestuurd, en
klanten krijgen automatisch een betalingsherinnering
wanneer een bepaalde tijd verstreken is. Op die
manier kunnen finance departementen hun
processen versnellen en menselijke fouten tot een
minimum beperken. 

het facturatieproces.

detectie van fraude.

AI-technologieën hebben daarnaast in de laatste
jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het
opsporen van frauduleuze handelingen en de
beveiliging van systemen. De toepassing van AI in
fraudedetectie bevordert de naleving van de



regelgeving, vermindert de werklast binnen het
finance departement en verlaagt de operationele
kosten aangezien blootstelling aan frauduleuze
documenten vermeden wordt.

RPA.

RPA (Robotic Process Automation) bots worden nooit
moe. Ze hebben nooit nood aan koffiepauzes, en ze
kunnen zich eindeloos concentreren. Hoewel we in
een vorig artikel al aanhaalden dat fysieke
werknemers toch altijd nodig zullen blijven in het
finance departement, weten we ook uit ervaring dat
RPA het leven van onze finance medewerkers heel
wat makkelijker maakt. 

Met welke toepassingen versterkt RPA het finance
departement?

Finance medewerkers staan alom bekend als echte
number crunchers, die hun dagen vullen met excel
files en berekeningen. 

Dankzij RPA kunnen die saaie, repetitieve taken
echter aan de bots overgelaten worden - zodat
finance medewerkers de kans krijgen om uit te
groeien tot echte business analisten.

Het overnemen van de repetitieve taken door RPA-
bots heeft bovendien ook als voordeel dat er geen
menselijke fouten meer gemaakt worden. 

automatisatie van repetitieve taken.

PO processing.

PO’s worden vaak aangeleverd in verschillende stijlen
en formaten. Het vraagt dus wel wat moeite om door
die PO’s te gaan en ze in de juiste opmaak te steken
om ze te kunnen processen.

https://www.ausy.be/nl/inzichten/blog/digitale-toepassingen/rpa-vs-ai-hoe-pas-je-beide-toe/


RPA automatiseert en versnelt dit proces. RPA bots
scannen de documenten, valideren de input en
brengen de data van verschillende documenten op 1
plek in kaart met de hulp van machine learning. 

Er is dus helemaal geen menselijke input meer nodig
in dit proces.

fouten rechtzetten.

Iedereen die in een finance departement werkt, weet
dat zodra foutieve gegevens het systeem
binnenkomen, ze zich razendsnel verspreiden. Het
resultaat: een pak extra werk om alles te corrigeren
en alle data weer op te schonen. 

RPA bots laten toe deze fouten automatisch recht te
zetten. Hoe? De bots scannen de data en vinden de
foutieve informatie. Ze maken hier vervolgens een
melding van, vaak in de vorm van een notificatie,
zodat het juiste teamlid zich over de error kan buigen. 



Wanneer die persoon aangeeft dat het wel degelijk
om een fout gaat, gaat de bot aan de slag om de
foutieve informatie in alle geïmpacteerde systemen te
verbeteren. 

Op deze manier gaat de datakwaliteit in al je
systemen er sterk op vooruit.

big data.

Big data wordt in het finance departement onder
andere gebruikt om klantgedrag te voorspellen en
financiële strategieën op te stellen. De belangrijkste
stap hier bestaat uit het kiezen van het juiste centrale
dataplatform.

We onderscheiden 2 types data: 

gestructureerde data: de informatie waarop
de organisatie zich baseert om beslissingen
te maken

ongestructureerde data: grote hoeveelheden
data uit verschillende bronnen die gebruikt
worden voor analytische doeleinden

Beide soorten data zijn nuttig, op voorwaarde dat ze
nauwkeurig en veilig worden verzameld, verwerkt,
opgeslagen en geïnterpreteerd. Om dit te 



garanderen, maken meer en meer finance
departementen gebruik van cloud based big data
solutions. 

Cloud based big data solutions verminderen niet
alleen de kosten van on-premise hardware, maar
verbeteren ook de schaalbaarheid en flexibiliteit van
je systemen, garanderen de beveiliging van alle
bedrijfsapplicaties en - nog belangrijker - zorgen voor
een efficiëntere analyse van alle data.

Dankzij de analyse van verschillende soorten data,
beschikken finance departementen over handige
hulpmiddelen in onder andere real-time inzichten,
klantenservice en risicoanalyse.

ML houdt bovendien niet enkel rekening met
standaard factoren zoals de aandelenkoersen, maar
neemt ook andere belangrijke invloeden zoals de
politieke en sociale trends van dat moment in acht. 

De inzichten veranderen van dag tot dag, en finance
medewerkers kunnen zich flexibeler opstellen.

real-time inzichten.

Machine learning volgt trends in real-time, waardoor
analisten op eender welk moment de juiste gegevens
kunnen verzamelen en geïnformeerde beslissingen
kunnen nemen. 

betere klantenservice.

We zien veel ondernemingen die big data toepassen
om klantgedrag te analyseren en uiteindelijk te
voorspellen. Dankzij die inzichten kan de
onderneming beter inspelen op het gedrag en de
wensen van de klant, en zo haar klanttevredenheid
verhogen - en uiteindelijk misschien haar winst!



risicoanalyse.

Finance departementen kunnen meer en meer
vertrouwen op machine learning in hun beslissingen
over belangrijke investeringen. 

De inzichten die machine learning biedt, houden
rekening met onder andere de economie, het
politieke klimaat, klantgedrag, bedrijfskapitaal en
andere potentiële risico’s. Zeker de moeite waard om
in rekening te brengen in je risicoanalyse, dus!

low-code.

Last but not least: het mag niet verbazen dat ook low-
code platformen en applicaties hun opkomst maken
in het moderne finance departement. 

Digitalisatie gaat namelijk snel, vaak sneller dan het
traditionele IT-departement kan bijhouden. Low-code 
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is dan een slimme oplossing om tóch de nodige tools
en applicaties te ontwikkelen, zonder extra druk te
leggen op het IT-departement. 

Onze tip? Moedig de citizen developers in je afdeling
aan om hun eigen applicaties te maken, en geef ze
daar ook de juiste tools voor! Zo geef je je digital
native medewerkers de kans om zelf applicaties te
ontwikkelen die hun leven makkelijker maken, zonder
dat je het risico loopt op shadow IT.

We kunnen dus concluderen dat de trend van
digitalisatie ook een enorme invloed heeft op het
finance departement van vandaag. Zowel in AI, RPA,
big data als low-code zien we al heel wat
toepassingen doorsijpelen in de finance afdelingen -
en we voorzien dat die trend zich alleen maar zal
doorzetten. 

https://www.ausy.be/nl/inzichten/blog/nl/digitale-toepassingen/citizen-developer-here-to-stay-dit-moet-je-weten/


Het is nu wel duidelijk dat je best mee op de digitale
trein springt. Zou je je bedrijf graag wat meer
digitaliseren, maar weet je niet waar te beginnen? Wij
zitten graag met je rond de tafel om te zien wat we
voor je kunnen doen! 

meer weten?

kris van der stappen
     sales director

     kris.vanderstappen@ausy.be

     +32 496 27 39 07



onze ambities.

Eenvoudig gezegd? Jou inspireren met onze
passie voor technologie. We willen het beste
naar boven halen in onze klanten en talenten.
We gebruiken de kracht van technologie om
bedrijven opnieuw uit te vinden. En we bieden
onze experten de kans om mee te werken aan
de technologische oplossingen van morgen. 

www.ausy.be


