FINANCIËN
NH BBC module BIFIN
BIFIN is de beleidsinformatie module die u toegang geeft tot de gegevens uit uw
boekhoudingspakket New Horizon BBC. Zoals de andere beleidsinformatiemodules
(BIPER, BIBEL …) helpt BIFIN om de gegevens van uw bestuur vlot op te vragen,
flexibel te analyseren en eenvoudig te communiceren. U krijgt toegang tot de gegevens in de databank en u geniet daarbij van diverse exportmogelijkheden.
Hoewel New Horizon BBC over heel wat rapporten en consultatiemogelijkheden beschikt, blijven besturen soms toch nog met onbeantwoorde vragen zitten:
 Hoeveel kost mijn dienstverlening?
 Wie geniet er van welke diensten?
 Wat is er verkocht en wat is er betaald in een bepaalde periode op een bepaald
budget?
 Hoe evolueren kosten en opbrengsten over verschillende jaren?
Vragen die vaak verder en dieper gaan dan de wettelijk vereiste schema’s of standaardrapporten, en niet altijd eenvoudig op te vragen zijn in New Horizon BBC.
Via BIFIN krijgt uw bestuur in een vertrouwde omgeving (MS Excel) meteen toegang tot
de gegevens uit de New Horizon BBC databank. U kiest daarbij zelf welke gegevens u wilt
opvragen en hoe u ze wilt bekijken. Wilt u graag een evolutie over jaren, of bent u meer
geïnteresseerd in wat er op welke dag in de maand is geregistreerd? Had u deze gegevens
liever per beleidsdomein, -veld en –item uitgesplitst of net bepaalde zaken geaggregeerd
gezien? U kiest zelf de data en de invalshoeken die uw bestuur wil hanteren met een aangepast niveau van detail.
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Daarnaast voorziet BIFIN ook in 28 standaardrapporten die u via een toegewijd informatieplatform kunt raadplegen. Deze rapporten zijn dynamisch, en makkelijk te openen via uw
webbrowser. Het informatieplatform laat u ook toe om gemakkelijk andere documenten
met uw collega’s en verantwoordelijken te delen. Als uw bestuur over meerdere beleidsinformatiemodules beschikt dan kunt u deze ook terugvinden op het informatieplatform.
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Deze functionaliteiten worden
voorzien via een aantal gespecialiseerde Microsoft SQL services,
zodat uw collega’s geen aparte
opzoekingen moeten doen om
de benodigde gegevens aan te
reiken. Bovendien is er geen impact op de performantie van uw
Cevi – Logins applicaties doordat de gegevens via een aparte
Microsoft SQL server worden
aangeboden en buiten de kantooruren worden overgezet.
Terwijl uw medewerkers in de
boekhouding werken, kunt u vlot
en zonder hinder de nodige informatie ophalen. U kiest zelf
of u deze gegevens wekelijks of
dagelijks laat actualiseren via een
geautomatiseerde taak.
Kortom: via de BIFIN module beschikt u vlot en gemakkelijk over alle gegevens in uw
boekhoudingspakket. Daardoor krijgt uw bestuur een beter beeld van zijn financiële situatie en neemt u gemakkelijker beslissingen op basis van precieze en effectieve informatie.
Met een maximum aan efficiëntie en een minimum aan inspanning!

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.
Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 40 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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