CFO boutique ondersteunt jouw
finance transformatie.

“CFO boutique is een aanbod dat we
bij Ausy in het leven geroepen hebben
om te voldoen aan de digitaliseringsnoden van de financiële afdelingen
van vandaag”, aldus Kris Van der
Stappen, sales director bij Ausy.
“We combineren onze bestaande
oplossingen en diensten in een
specifiek pakket, met een specifieke
aanpak om zo de digitale transformatie van finance departementen te
vergemakkelijken, te ondersteunen en
op te volgen.”

duidelijke strategie met
de juiste tools & processen.
De uitdagingen waarmee CFO’s en hun teams
kampen, zijn van allerlei aard. En dat weet Gerbrand
Van Zeebroeck, onze CFO, als geen ander: “Er wordt
van financiële experten vandaag verwacht dat zij op
strategisch niveau meedenken met de
bedrijfsleiders, en hen alle nodige inzichten geven
waarop zij zich kunnen baseren om zakelijke
beslissingen te nemen. Om die nieuwe rol te kunnen
opnemen, is het noodzakelijk om het beleid van het
eigen finance departement onder de loep te nemen
en tools en technologieën te omarmen.”
“Enerzijds kan je met algoritmes en analytische
methodes heel nuttig aan de slag met de overvloed
aan data die voorhanden is”, gaat Gerbrand verder.
“Anderzijds kan je technologie ook eenvoudigweg
inzetten om het manueel werk te verlichten,

waardoor er meer tijd vrijkomt om echt waarde toe te
voegen aan de bedrijfsvoering.”
“We hebben het al meer dan eens gehoord: CFO’s
willen wel investeren in digitale initiatieven, maar ze
weten niet waar te beginnen”, vult Kris aan. Met CFO
boutique helpen we ook bij dat vraagstuk. Want, zo
geloven we, er is niet 1 digitale transformatiestrategie
die zomaar voor elke organisatie past.
Kris: “Digitalisering is maatwerk en gebeurt stap voor
stap. Alles hangt af van wat je pijnpunten vandaag
zijn, en waar je naartoe wilt. Onze experten kunnen
niet alleen je future proof strategie bepalen, maar ook
de bijbehorende processen volledig technisch
ontwikkelen en alle tools uitrollen. Bovendien houden
ze, onder andere via onze Centers of Expertise, de
vinger aan de pols van de nieuwste technologische
ontwikkelingen. Daardoor kunnen ze je strategie ook
tijdig aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en
veranderende business noden.”

de juiste mensen voor een
future proof finance team.
“Daarnaast zijn niet alle financiële experten even
digital savvy”, gaat Kris verder. “Wil je zelf aan de
slag met toepassingen als low-code, dan is het
essentieel om je mensen te trainen, of om extra
mensen met de juiste capaciteiten toe te voegen
aan je team. Ook op dat vlak bekijken we graag met
jou de mogelijkheden. Onze experten kunnen jouw
teams van de nodige opleiding voorzien, of we doen
een beroep op onze samenwerking met
moederbedrijf Randstad voor het vinden van talent.”
Naast het belang van een duidelijke strategie en de
keuze van de juiste tools, spelen dus ook de mensen
een belangrijke rol in het aanbod van CFO boutique.
Want CFO’s die willen evolueren naar een echte
business partner, kunnen niet zonder een divers en
future proof team.

wat biedt CFO boutique allemaal aan?
digital design & architecture.
Plan je future proof financiële afdeling samen met onze technologie-experts. Met onze know-how ondersteunen wij jou met de
nieuwste technologieën, markt- en industrietrends voor de ideeën van de toekomst.

process automation.

data & ai.

Onze experts gebruiken innovatieve
technologieën en methodes om jouw financiële
operaties te digitaliseren & te automatiseren.

Wij bieden onze klanten een aanpak op maat
voor de ontwikkeling van hun data excellence.
Dat gaat van self-service BI tot AI forecasting.

contract lifeclycle management.
Proactief en methodisch beheer van contracten,
van de start tot de toekenning, naleving en
verlenging.

low code.
Wij helpen je om jouw bedrijfs- en IT-functies
opnieuw vorm te geven dankzij een snelle en
efficiënte aanpak voor het transformeren van
legacy-applicaties met nieuwe technologieën.

people & workforce.
De digitale transformatie zal een grote impact hebben op de volledige financiële functie, in een wereld waarin gekwalificeerde
middelen permanent schaars zijn. Ausy & Randstad Group zijn in staat om volledige ondersteuning te bieden aan CFO's en
financiële afdelingen om de business continuïteit te verzekeren.

meer weten?
Ben je benieuwd naar de meerwaarde die
digitalisering jouw finance departement kan
opleveren? Zoek je hulp om een specifiek probleem
op te lossen? Of wil je gewoon meer weten over
onze aanpak? Aarzel niet om contact op te nemen
met Kris - hij helpt je graag verder!

kris van der stappen
sales director
kris.vanderstappen@ausy.be
+32 496 27 39 07

tech with
personality.

