Client Testimonial

Implementatie
OneStreamXF
Takeaway.com heeft gekeken naar een van de top 3 spelers
in de EPM markt, maar heeft uiteindelijk gekozen voor een
“next generation” oplossing. Waarom is er gekozen voor
OneStream?

In gesprek met Hermes
Bron, Senior Manager
Reporting & Consolidation

“

Tijdens het selectietraject heeft Takeaway.com in de eerste instantie gekeken naar meerdere EPM
oplossingen van de bekende partijen. Uiteindelijk lag de focus op de HFM oplossing van Oracle.
Takeaway.com kreeg echter het gevoel dat er geen match was met betrekking tot het geboden
servicelevel en kwam in aanraking met OneStream.
OneStream is zoals gezegd een “next generation” oplossing waarbij een volledig platform wordt
geboden wat erg toegankelijk is en bovendien zelflerend. Hierdoor past het goed bij onze organisatie en
zal het gemakkelijk mee groeien naar de toekomst.

Kun je in het kort beschrijven wat de scope en requirements zijn van de implementatie
van OneStream en wat hierbij de doelstellingen zijn van Takeaway.com? Wat zijn de
voordelen ten opzichte van het consolideren in Excel?

“

In de bestaande situatie gebruikt Takeaway.com Excel voor consolidatie-doeleinden. De implementatie
van OneStreamXF zal dit vervangen, alsmede de hiermee gepaard gaande rapportages. We zijn het
project na de zomervakantie gestart en de doelstelling is om de eerstvolgende consolidatie in de nieuwe
tool van OneStream te kunnen doen. Agium EPM speelt hierin een cruciale rol.
Excel is heel handzaam en geduldig, maar uiteindelijk heb je een stabiele omgeving nodig die jouw
periodieke cijfers goed kan ontvangen (Input), bewaren (Datawarehouse) en deze kan vertalen naar de
gewenste rapporten in een bepaald format (Output). Een optimale ondersteuning middels workflow is
hierin ‘key’ en het waarborgen van de audit trail is ook van essentieel belang.

Client Testimonial. Implementatie OneStreamXF bij Takeaway.com

Agium EPM en Takeaway.com zijn op dit moment nog druk bezig met de
implementatie. Hoe verloopt het project tot nu toe? En heeft de recente beursgang
effect gehad op de requirements vanuit de organisatie?

“

Samen met de consultants van Agium EPM is de implementatie inderdaad nog in volle gang. We
ondervinden nog steeds wekelijks kleine aanpassingen in onze Excel data en structuren, welke door de
beursgang een overgang heeft doorgemaakt van Dutch Gaap naar IFRS.
De OneStream implementatie ondersteunt hierin door zichtbaar te maken waar onze inputdata aan
moet voldoen om de gewenste rapportages te kunnen genereren in een stabiele omgeving. Het is
daarbij ook zeer waardevol dat de kennis en ervaring van de Agium EPM consultants ons in staat
stelt de juiste activiteiten op het juiste moment uit te voeren. De tijdsdruk waar wij als snelgroeiende
organisatie mee te maken hebben is een risico, maar door de pro-actieve ondersteuning worden
overeengekomen mijlpalen netjes behaald en worden wij ook echt optimaal begeleid.

Takeaway.com is marktleider op het gebied van online marktplaatsen voor
bezorgmaaltijden in Continentaal Europa. Wat zijn de belangrijkste focusgebieden
vanuit finance, en de inzet van EPM in het bijzonder, om hieraan te bijdragen? Hoe
kan de finance functie het management helpen deze leidende positie vast te houden?

“

Met name het feit dat we door de inzet van EPM accuraat en tijdig de informatievoorziening kunnen
stroomlijnen worden we in staat gesteld om stevig achter het financiële stuur te zitten. De financiële
processen om uiteindelijk te komen tot de juiste en gewenste management-rapportages, maar zeker
ook de statutory reports, zijn duidelijk en inzichtelijk voor elke betrokken medewerker op elk moment.
Het management heeft daarmee eigenlijk altijd de beschikking over real-time financiële informatie
en wordt in staat gesteld de juiste beslissingen te nemen en te voldoen aan de verplichtingen richting
externe belanghebbenden.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingsgebieden binnen de Office of Finance voor de
komende jaren?

“

De komende jaren zijn de belangrijkste ontwikkelingsgebieden de inzet van big datawarehouse
ondersteuning, het ontwikkelen van intuïtieve dashboards en het combineren van financial en nonfinancial info. OneStreamXF biedt ons door het platform een veelvoud aan mogelijkheden hiermee aan
de slag te gaan.

Word het volgende
succesverhaal
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