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Geslaagde operatie, grote bank

Onze klant is een grote financiële instelling die diensten levert op het gebied van 

bankieren, beleggen, levensverzekeringen en pensioenen. In de afgelopen jaren is het 

bedrijf uitgegroeid tot een multinational met diverse internationale activiteiten. 

“inExcelsis heeft dingen voor elkaar gekregen waarvan gezegd werd 
dat het onmogelijk was” Senior project controller, afdeling Facility 
Management.

De afdeling Facility Management van de organisatie zorgt ervoor dat 
de verschillende interne bedrijfsonderdelen in Nederland zeker kunnen 
zijn van uitstekende huisvesting, geoliede logistiek, professionele 
inkoop en andere goed geregelde facilitaire diensten. 

Op de afdeling wordt veel met Excel gewerkt bij het maken van 
rapportages. Voor het optimaliseren van de formules en om de rapportage-
bestanden beter en sneller te maken was er behoefte aan extra kennis 
en deskundigheid. De financiële instelling heeft gekozen voor de 
diensten van inExcelsis. 

“inExcelsis heeft onder meer gewerkt aan een verbeterde beveiliging 
van de financiële rapportages. De rapportages in Excel zijn nu beveiligd 
met een digitale handtekening. Hiermee zijn onze bestanden dusdanig 
afgeschermd dat ze alleen door bevoegden aan te passen zijn. Hieraan 
gekoppeld werd een workflowsysteem opgezet. Dit systeem legt een 
bepaald proces vast. Het registreert bijvoorbeeld  naar welke volgende 
persoon in het proces een bepaald document gestuurd moet worden 
en op welke datum dit is uitgevoerd”, aldus de senior project controller 
op de afdeling Facility Management. 

“Ook heeft inExcelsis verbeteringen doorgevoerd in het registratie-
systeem voor het geautomatiseerd vrijgeven van betalingen aan leveranciers. 
Ons factureringsproces is voor een groot deel geautomatiseerd. 
De match tussen de prestaties van leveranciers, de prestatiemelding 
en de factuur, zet een automatische betaling in gang. inExcelsis heeft 
de rapportage van het order- en betaalprogramma verbeterd. Hiermee 
zijn de werkzaamheden voor onze administratie een stuk eenvoudiger 
geworden.”

Daarnaast is de expertise van inExcelsis ingezet voor het verbeteren 
van de urenregistratie. Bij de organisatie zijn een aantal projectleiders 
werkzaam. Deze projectleiders werken aan meerdere projecten 
tegelijkertijd. Om goed te kunnen plannen zijn betrouwbare forecasts 
nodig. inExcelsis heeft verbeteringen doorgevoerd in het urenregistratie-
systeem, zodat de klant nog betere forecatsts kan maken.  

“We zijn vooral tevreden over de kennis en kunde van inExcelsis”, 
aldus de senior project controller. “Ze hebben dingen voor elkaar 
gekregen waarvan anderen zeiden dat het onmogelijk was. “


