
Waarom iedere ondernemer 
een apart dashboard zou moeten gebruiken

Waarom zou u extra software gaan gebruiken, zoals een dashboard, als u een standaard 
dashboard in het boekhoudpakket tot uw beschikking heeft? Dit is een vraag die wij 
geregeld horen wanneer wij adviseren om in een dashboard te investeren. 

Wij werken met Visionplanner Tussentijdse cijfers en leggen in dit blog graag uit wat het 
verschil is ten opzichte van het standaard dashboard in Exact, Twinfield, of ieder ander 
willekeurig boekhoudpakket.

Maatwerk
De dashboards die boekhoudpakketten bieden zijn standaard weergaves en hierdoor niet 
aan te passen. Bij Visionplanner Tussentijdse cijfers heeft u zelf invloed op wat u 
inzichtelijk maakt en in welke vorm u dat weergeeft. Visionplanner biedt hiervoor diverse 
templates. 

Het is dus niet nodig om helemaal vanaf nul te beginnen, maar zeker wel mogelijk. U kunt 
verschillende kpi’s opnemen en zo uw eigen maatwerk dashboards ontwikkelen. Niet one-
size-fits-all dus. Met de flexibele widgets kunt u de cijfers zo tonen dat ze precies 
aansluiten op hoe u de onderneming aanstuurt.

Niet-financiële cijfers weergeven
Het dashboard in uw boekhoudpakket geeft enkel de cijfers weer die zijn opgenomen in de 
boekhouding. Maar dit geeft geen totaalbeeld. Met Visionplanner Tussentijdse cijfers kunt 
u ook niet-financiële data toevoegen aan het dashboard. 

Zo kunt u ook operationele KPI's in de gaten houden. Denk hierbij aan gewerkte uren, 
aantal orders, gereden kilometers, etcetera. Met deze aanvullende cijfers maakt u tal van 
relevante KPI's en kijkt u verder dan alleen de boekhouding.

Openstaande posten beheren
Debiteurenbeheer wordt vaak onderschat door ondernemers. Terwijl het van groot belang 
is voor een gezonde cashflow in je organisatie. Voor veel ondernemingen geldt dat er een 
groot deel van het vermogen "vast zit" in openstaande debiteuren. Met de wisselende 
economische omstandigheden is het belangrijk om in de gaten te houden of uw klanten 
wel tijdig betalen. 

Visionplanner biedt dat inzicht. Indien gewenst, wordt het overzicht van openstaande 
posten dagelijks automatisch bijgewerkt. Ondernemers die met de Visionplanner app 
werken, hebben hun openstaande debiteuren altijd op zak. Sorteren, zoeken, factuur 
bekijken, u heeft uw boekhoudpakket er niet meer voor nodig.



Liquiditeitsprognose
De gedetailleerde liquiditeitsprognose in Visionplanner Tussentijdse cijfers geeft aan hoe 
de kaspositie zich de komende tijd ontwikkelt. Zo wordt er rekening gehouden met 
bijvoorbeeld periodieke verrekening omzetbelasting, geplande investeringen en uit te 
keren vakantiegeld.

Heeft u leningen lopen? Bent u van plan te gaan investeren? Alles is vast te leggen in de 
Visionplanner prognose. De gevolgen hiervan worden gedetailleerd meegerekend in de 
toekomstige bankstand. Aflossingen, rente, afschrijvingen, of restwaarde - door al deze 
elementen mee te nemen ziet u liquiditeitsproblemen vooraf aankomen en kunt u er pro-
actief op reageren.

Eenvoudig een begroting opstellen
Regeren is vooruitzien. Leg daarom uw begroting vast. Visionplanner geeft duidelijk aan 
wat de verschillen zijn tussen realisatie en begroting, en wat u de rest van het jaar nog 
moet presteren om uw doelen te halen. 

Het vaststellen van een begroting is niet veel werk. U kunt eenvoudig de realisatie van 
vorig jaar overnemen en daarna aanpassingen maken waar u dat nodig vindt. Die 
aanpassingen kunt u per maand maken, maar ook als totaal over het hele jaar. 
Bijvoorbeeld als een vast bedrag, of een procentuele stijging/daling ten opzichte van 
vorig jaar. Visionplanner zorgt ervoor dat seizoenspatronen gehandhaafd blijven.

In de kern is Visionplanner Tussentijdse cijfers een product dat bestaat om MKB 
ondernemers succesvoller te maken. Het belangrijkste argument voor een apart 
dashboard is dan ook om beter inzicht in de prestaties van ondernemingen te geven zodat 
u er tijdig op kunt reageren en daardoor meer uit uw onderneming haalt. 

Uiteraard zijn er nog vele andere voordelen te benoemen waar we graag met u op in gaan.
Wilt u meer weten over Visionplanner Tussentijdse cijfers? Of bent u benieuwd naar de 
kosten van dit pakket? Neem dan contact met ons op.




