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Finext en Sigma Conso kondigen samenwerking en eerste gezamenlijk project aan 

 

Amsterdam, 6 februari 2017 – Finext en Sigma Conso kondigen vandaag hun samenwerking aan. Finext 

wordt partner van Sigma Conso voor de software suite voor consolidatie, managementrapportage, 

planning, budgettering en forecasting. Daarnaast zijn beide partijen inmiddels een eerste gezamenlijk 

project gestart. 

 

Sigma Conso, aanbieder van software, opleidingen en diensten op het gebied van Corporate Performance 

Management, opende in 2015 een kantoor in Nederland en was op zoek naar lokale partners om de positie 

op de markt te versterken. Finext is hierbij de perfecte partner: zij opereert inmiddels ruim 18 jaar op het 

snijvlak van finance en IT. Als grootste onafhankelijke performance management specialist van Nederland is 

Finext steeds op zoek naar de nieuwste oplossingen om haar portfolio uit te breiden.  

 

Alwin Berkhout, Consultant bij Finext: “De toepassingen van Sigma Conso hebben ons overtuigd door de 

voorgedefinieerde standaardfunctionaliteit die de snelheid van implementeren ten goede komt. We hebben 

bij aanvang van onze samenwerking enkele consultants opgeleid in de software van Sigma Conso en kunnen 

vanaf heden internationale ondernemingen in Nederland adviseren, begeleiden, en ondersteunen in hun 

keuze voor de Sigma Conso CPM oplossing.”  

 

Dominique Galloy, Managing Director bij Sigma Conso: “Sigma Conso is steeds op zoek naar partners die de 

nodige expertise hebben en klantgericht te werk gaan, met als ultieme doel internationale groepen te helpen 

hun financiële processen te optimaliseren. Onze CPM suite biedt hier het perfecte antwoord op: de 

oplossingen zijn flexibel, gebruiksvriendelijk, full-web, schaalbaar en bieden een lage total cost of ownership. 

Het eerste gezamenlijk project met Finext in Nederland is reeds begonnen en daar zijn we zeer tevreden 

mee. We hopen dan ook dat we in de toekomst nog vaak mogen samenwerken.” 

  



Over Finext  

Finext is een familie van consultancybedrijven met diepgaande kennis van branches, thema’s en 

technologieën. Vertrouwen, verbinden en verrassen zijn het startpunt om vakmanschap de ruimte te geven. 

Zo helpt Finext organisaties bij het concreet verbeteren vanuit de financiële functie.  

Al meer dan 18 jaar implementeert Finext de leidende Performance Management oplossingen bij inmiddels 

ruim 100 organisaties in binnen- en buitenland. Het performance management team bestaat uit bijna 100 

ervaren, vakbekwame en certificeerde EPM professionals. Hiermee is Finext de grootste onafhankelijke 

performance management specialist van Nederland. Met kennis van informatiearchitectuur, advies & 

implementatie, infrastructuur & beheer realiseren ze goede sturing, betrouwbare cijfers, snelle rapportages 

en heldere inzichten vanuit stabiele systemen.  

www.finext.nl ,  Alwin Berkhout (+31 6 2158 7217, alwin.berkhout@finext.nl)  

 

Over Sigma Conso 

Sigma Conso biedt software, opleidingen en diensten aan op het gebied van Corporate Performance 
Management (CPM). De groep, waarvan het hoofdkantoor gelegen is te Brussel, wordt erkend als expert in 
financiële en statutaire consolidatie, alsook op het vlak van managementrapportage. Sigma Conso biedt haar 
klanten, waaronder meer dan 500 internationale groepen, aangepaste oplossingen aan die hun financiëel 
management vergemakkelijken en mee kunnen evolueren met de groep.  

Sigma Conso dankt zijn snelle expansie aan zijn aanwezigheid in de grote financiële centra van Europa, Afrika 
en Azië: Abidjan, Amsterdam, Bilbao, Brussel, Kuala Lumpur, London, Luxemburg, Milaan, München, Parijs, 
Singapore, Tunis, Vienna, Warsaw, Zug. 

 

Over Sigma Conso CPM 

Sigma Conso levert een compleet aanbod van functionaliteiten voor de corporate performance management 
van internationale groepen uit verschillende sectoren. De oplossing is beschikbaar in on premise, PaaS en 
SaaS modus.  

- Consolidation & Reporting is een full web oplossing voor de consolidatie en financiële rapportage. 

Snel te implementeren, makkelijk te hanteren en parametreerbaar door de gebruiker, realiseert de 

toepassing de verzameling, de consolidatie en de presentatie van actuals, budgets en forecasts. De 

volledige traceerbaarheid van gegevens en de uitgebreide mogelijkheden om informatie te 

raadplegen zijn ideaal voor veeleisende auditeurs en verwante gebruikers. 

- Intercompany is een full web oplossing voor de reconciliatie van intragroepstransacties. Het 

reconciliatieproces wordt uitgevoerd door de entiteiten zelf tijdens het lokale afsluitingsproces en 

laat toe om correcties uit te voeren op niveau van de lokale boekhouding. Het resultaat is dat de 

bedragen reeds gereconcilieerd zijn voor de aanvang van de consolidatie en onafhankelijk daarvan. 

Intercompany integreert zich zeer snel met andere bestaande applicaties (ERP, consolidatiesoftware) 

en kan reeds na enkele dagen door de entiteiten in gebruik worden genomen.  

- Planning is de performante software voor planning, budgettering en forecasting die alle 

noodzakelijke aspecten voor de planning van groepen omvat: geïntegreerde financiële planning, 

planning van verkoop en productie, human resources planning... De verschillende aanpakken zorgen 

ervoor dat de strategische noden van de groep beter worden behandeld: top-down, bottom-up, goal-

seeking en what-if approach. De software helpt zo mee om een flexibel en nauwkeurig proces te 

implementeren om de financiële prestaties van de groep te verbeteren. Planning is snel en makkelijk 

implementeerbaar en stelt een evolutief model voor om de toekomstige ontwikkeling van de 

onderneming te ondersteunen.  

 

https://www.sigmaconso.com/nl/  
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