
PERFORMANCE MANAGEMENT 
MADE EASY FOR YOU

Cashflow en Forecast
Dit is een interactieve brochure met video's en links naar meer leerrijke content. 
Zo helpen wij u een stap verder in uw cashflow management.



EMAsphere is aan uw boekhoudprogramma 
gekoppeld, waaruit het gegevens ophaalt. Die 
gegevens worden vervolgens gestructureerd en 
automatisch omgezet in managementdata. 

Op deze manier heeft u steeds een up-to-date 
beeld van uw cashflow en kunt u makkelijk cash 
forecasts opstellen. Een platform vol expertise 
voor weloverwogen beslissingen!

UW CASHFLOW 
VERDIENT HET BESTE

Geautomatiseerde reporting

Ruime keuze aan KPI’s, grafieken en tabellen

Geconsolideerde data

Drill-down

Eenvoudige samenwerking

Geen IT-skills nodig

Overzicht Cashflow Cashflow 
forecast Bank flows Over 

EMAsphere
Contact 
opnemenCashpositie AbonnementenOnze klanten

https://www.emasphere.com/


Bank flows

Volg uw ontvangsten en 
uitgaven op de voet

OPTIMALISEER UW 
CASHFLOW MANAGEMENT

Cash forecast

Anticipeer op uw behoefte aan cash of 
op beleggingskansen

Cashpositie

Een overzicht
 van alle financiële KPI’s

Cashflow

Kijk welke posten uw cashflow 
beïnvloeden 
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CASHPOSITIE 

Huidige, vorige en toekomstige cashpositie

Cashflows

Financiële schulden

Debetsaldo en kredietsaldo

DSO en DPO

Betaalkalender klanten en leveranciers

Vervaldagboek klanten en leveranciers

Een overzicht van uw cashflow aan de hand van 
duidelijke KPI’s, grafieken en tabellen die 
automatisch worden geüpdatet.

Voordeel: de trapsgewijze grafiek met de 
cashflowperformance toont in detail welke factoren 
uw cashflow beïnvloeden.
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https://www.emasphere.com/hubfs/02%20-%20Downloadable%20Files/07%20-%20Brochure/Cash%20-%20Animated%20brochure/NL%20Cash%20brochure%20-%20Cash%20performance.mp4
https://www.emasphere.com/hubfs/02%20-%20Downloadable%20Files/07%20-%20Brochure/Cash%20-%20Animated%20brochure/NL%20Cash%20brochure%20-%20Cash%20performance.mp4
https://www.emasphere.com/


CASHFLOW 

Ga een stap verder in de analyse met de 
cashflowtabel. U kiest een periode en krijgt een 
gedetailleerd overzicht van de posten die uw 
cashflow beïnvloeden. 

Directe methode (ontvangsten en uitgaven).

Indirecte methode (EBITDA): hiermee kunt u ook 
automatisch uw bedrijfskapitaal en behoefte aan 
bedrijfskapitaal weergeven.Voordeel: u krijgt een duidelijk beeld van uw 

toekomstige cashflow met de cashflow forecast.

Keuze uit twee weergaven
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CASHFLOW FORECAST

1. De forecasts zijn gebaseerd op de P&L forecast 
en op de balans.

2. Er zijn zes categorieën van factoren met een 
impact op uw cashflow. U hoeft alleen nog de 
bedragen aan te passen tot op de factuur na.

3. U slaat zoveel versies op als u maar wil.

Stel verschillende forecastscenario's op en zie 
welke impact ze hebben op uw cashflow 
(behoefte aan cash, beleggingskansen ...).

Voordeel: met de feature ‘rolling forecast’ krijgt u een 
dynamische weergave.
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BANK FLOWS 

EMAsphere maakt verbinding met Isabel 
Connect en zet uw bankgegevens om in 
managementdata.

Bekijk de saldo’s van al uw rekeningen bij 
verschillende banken.

Volg uw ontvangsten en uitgaven op de voet, per 
klant of leverancier, per dag of per maand.

Een maandoverzicht van uw cashpositie en de 
posten die er een impact op hebben.

Voordeel: uw data worden elke dag automatisch 
geüpdatet om u te helpen bij het management.
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https://www.emasphere.com/nl-be/oplossing/connectoren/isabel-connect
https://www.emasphere.com/nl-be/oplossing/connectoren/isabel-connect
https://www.emasphere.com/hubfs/02%20-%20Downloadable%20Files/07%20-%20Brochure/Cash%20-%20Animated%20brochure/NL%20Cash%20brochure%20-%20Bank%20flows.mp4
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“Ik zou EMAsphere aanbevelen aan 
groeiende KMO’s die nood hebben aan 
professionalisering en beter zicht willen 

creëren op hun business model.”

Bekijk deze video testimonial → 

“Hun forecast tool is zowel snel als doeltreffend. Nu 
hebben we een totaalbeeld van onze financiële 

situatie.”

Lees deze case study → 

MEER DAN 10.000 BEDRIJVEN 
REKENEN OP EMASPHERE 
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https://www.emasphere.com/nl-be/content/case-studies/duke-and-grace
https://www.emasphere.com/nl-be/content/case-studies/duke-and-grace?utm_source=brochure_cash&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=Corpo_Leads_all-all_Finance_Unlimited_cash_2101
https://www.emasphere.com/nl-be/content/case-studies/etienne-piron
https://www.emasphere.com/nl-be/content/case-studies/etienne-piron?utm_source=brochure_cash&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=Corpo_Leads_all-all_Finance_Unlimited_cash_2101
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EEN ABONNEMENT 
OP MAAT 

Essential

3 gebruikers

1 standaard connector

Platform

1 module
(Finance package + opties*)

Onbeperkt aantal business packs*

-

-

*Opties Finance package: analyses, P&L forecast, cash forecast
*Business packs: Teamleader, Group S, Isabel Connect, DSN

Advanced

Onbeperkt aantal gebruikers

4 standaard connectoren

Platform

Onbeperkt aantal modules
(Finance package + opties*)

Onbeperkt aantal business packs*

Optie management consolidatie

Optie automatische updates

Professional

10 gebruikers

2 standaard connectoren

Platform

2 modules
(Finance package + opties*)

Onbeperkt aantal business packs*

Optie management consolidatie

Optie automatische updates

Vraag meer informatie → 
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OVER 
EMASPHERE

Kantoren 
in België en Frankrijk

Meer dan 10.000 
klanten

in alle sectoren
55 medewerkers

Opgericht in 2015

EMAsphere werd in 2015 opgericht vanuit de 
vaststelling dat rapporten en forecasts opstellen 
vaak erg tijdrovend is, maar essentieel voor elke 
besluitvormer.

Op basis van de combinatie van financiële, 
business en technologische expertise bij de 
oprichters werd een gebruiksvriendelijk 
platform voor performance management 
gecreëerd waarmee u profiteert van 
automatisch bijgewerkte gegevens.

Ontdek de features van EMAsphere  → 
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https://www.emasphere.com/nl-be/oplossing/features/overview?utm_source=brochure_cash&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=Corpo_Leads_all-all_Finance_Unlimited_cash_2101
https://www.emasphere.com/


Schrijf ons Bel onsVraag een demo aan
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https://www.bakertilly.be/nl/contactformulier-vraag-een-demo-automatisatie-van-bedrijfsrapportering
https://www.bakertilly.be/nl/contactformulier-vraag-een-demo-automatisatie-van-bedrijfsrapportering
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