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Samenwerken vanuit één database De voordelen zonder de nadelen

Controleraamwerk Edities

 ✓ Risicomanagement software in 
Excel.
 ✓ Flexibiliteit en toch grip met Excel.
 ✓ Uitgebreide rapportagemoge-
lijkheden.

 ✓ De Excel tijdbom.
 ✓ Zeg dag tegen doorgekopieerde 
fouten.
 ✓ Voorbeeldtoepassingen.

 ✓ Grip op financiële risico’s.
 ✓ Complexe rekenmodellen opstellen 
en delen.
 ✓ Eigen rekenmodellen gebruiken.
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Meer grip op risicomanagement

Met Invantive Control heeft u de mogelijkheid 
om met behoud van flexibiliteit en integriteit 
binnen Microsoft Excel complexe rekenmo-
dellen uit te voeren, risico’s te analyseren 
en uw investeringsvermogen inzichtelijk te 
maken. Met als resultaat: betere risicoana-
lyses, beter risicomanagement en betere 
financiële resultaten.

Wat zegt Ballast Nedam?

“Het gebruik van Invantive Control zorgt 
ervoor dat projectontwikkelaars zelfstandig 
en flexibel kostenbaten-analyses kunnen 
opstellen voor projecten en grondposities. 
Desondanks kunnen de controllers de risico’s 
van projectscenario’s accuraat voorspellen en 
de bestuurders beter informeren terwijl de 
inspanning veel lager ligt dan bij het gebruik 
van alleen Excel.”

Joost Homan, Hoofd Shared Service Centre 
Ontwikkeling Ballast Nedam

Uw voordelen op een rij:

 ✓ De flexibiliteit van Excel combineren met de data integriteit van uw databases en applicaties.
 ✓ Realtime risicoanalyse en risicomanagement volgens uw bedrijfsregels.
 ✓ Organisatiebreed realtime toegang tot uw databases en datawarehouses voor het verzamelen 
en verwerken van al uw financiële gegevens.
 ✓ Aanmaken en uitvoeren van complexe risicomodellen voor bijvoorbeeld PD, LGD, NPV en IRR 
vanuit Microsoft Excel.
 ✓ Realtime berekenen van uw investeringen, rendement, cashflows en investeringsvolume.
 ✓ Financieel controleraamwerk dat voldoet aan ISO 27002, SAS 70, Dutch GAAP, US GAAP en 
IFRS standaarden.
 ✓ Geïntegreerd met documentmanagementsystemen (DMS) om sjablonen van rekenmodellen 
binnen Excel te openen en uit te voeren.
 ✓ Ontwerpen en bewerken van verschillende risicomodellen om financiële risico’s te simuleren.
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Samenwerken vanuit één database

Microsoft Excel is erg flexibel, maar zodra de 
gegevens door meerdere personen gewijzigd 
moeten worden of een bedrijfskritisch 
karakter krijgen, dan komen de nadelen van 
de flexibiliteit van Excel naar voren.

Daarom spreekt Gartner over de “Excel 
tijdbom” voor het gebruik van Excel voor 
bedrijfskritische toepassingen. Als u Excel 
gebruikt met Invantive Control, dan behoudt u 
de voordelen en lost u de nadelen op. 

Invantive Control zorgt er voor dat binnen uw organisatie niet meer gewerkt wordt met Excel-
werkboeken met doorgekopieerde fouten, losse gegevensbestanden en formulieren. Er worden 
centraal Excel modellen ontwikkeld en centrale databases gebruikt. Binnen Invantive Control 
kunnen gegevens toegevoegd en bewerkt worden. Ook kunt u berekeningen en rapportages 
maken. De bijgewerkte gegevens kunnen met anderen gedeeld worden. En na gebruik mag u het 
Excel bestand gewoon weggooien; alle gegevens staan veilig in een database.
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Voorbeeldtoepassingen

Dag doorgekopieerde fouten

U kunt Invantive Control onder andere gebruiken voor:

Algemeen Bank Verzekeraar Vastgoed Accountant Verkoop

Strategische 
keuzes

Risico-analyses Risico-analyses KBA’s Investeringen Sales funnel

Gegevens 
invoeren

Offertes
Portefeuilleana-

lyses
Waarderingen Jaarrekeningen

Relaties invoeren 
en bijhouden

Handelsboek Concessies Audits

Ontwikkel model en sjabloon

Sjabloon combineren met gegevens uit de database tot 
een vooraf ingevulde spreadsheet

Optimaliseer uw plan en risico’s

Synchroniseer wijzigingen terug naar 
centrale database
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Risicomanagement software met de voordelen van Excel

Invantive Control is risicoanalyse software 
voor het in realtime uitvoeren van rekenmo-
dellen en analyseren van financiële risico’s 
binnen Microsoft Excel. Met Invantive 
Control kunt u bedrijfsrisico’s analyseren, 
inschatten, beperken en uw slagkracht 
vergroten. Met Invantive Control heeft u 
alle functies die nodig zijn om uw financiële 
risico’s inzichtelijk te maken, te analyseren 
en een risicostrategie te ontwikkelen.
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Uitgebreide risicomanagement en rapportagefunctionaliteiten

Grip en flexibiliteit met Excel

Om uw financiële risico’s inzichtelijk te maken 
en te beperken, biedt Invantive Control realtime 
toegang tot uw databases en datawarehouses. 
Hierdoor kunnen uw analisten financiële 
gegevens uit verschillende periodes in Excel 
verzamelen en verwerken. En deze aan de 
hand van risico-indicatoren zoals marktrisico, 
valutarisico, kredietrisico, renterisico, liquidi-
teitsrisico en inflatie analyseren. Dit betekent 
dat u snel over de inzichten beschikt die nodig 
zijn om strategische plannen te ontwikkelen, 
uw financiële positie te bepalen en risico’s te 
beheersen.

Microsoft Excel is uitermate gebruiksvriendelijk en flexibel. Maar voor het hanteren van bedrijfs-
kritische risicomodellen en gegevensuitwisseling is Excel alleen onvoldoende. Invantive Control 
behoudt de benodigde flexibiliteit en maakt Excel tegelijkertijd solide, valide en betrouwbaar. De 
softwareoplossing voldoet aan ISO standaarden zoals ISO 27002 voor de informatiebeveiliging en 
wet- en regelgeving. 

Invantive Control biedt u alle voordelen van Excel 
met behoud van de flexibiliteit en integriteit.

Invantive Control



Controleraamwerk voor financiële risico’s

Eigen rekenmodellen

Complexe rekenmodellen

Invantive Control heeft alle benodigde functies 
om uw risicoanalyse en risicomanagement 
processen te optimaliseren. U kunt een 
controleraamwerk voor uw financiële risico’s 
ontwikkelen en implementeren. Hierdoor 
zijn de processen voor het controleren van 
financiële gegevens, monitoring van risico’s en 
rapportage eenvoudig te automatiseren en te 
optimaliseren. Met als resultaat: een finan-
cieel controleraamwerk waarmee u structuur 
geeft aan uw risicoanalyse, risico’s beperkt en 
strategische plannen kan ontwikkelen om uw 
cashflow te beheersen.

Invantive Control is een OEM (Original 
Equipment Manufacturer) softwareoplossing. 
Dit betekent dat u uw eigen rekenmodellen 
kunt opstellen binnen de software. Het 
voordeel hiervan is dat Invantive Control extra 
flexibel is en op maat kan worden gemaakt 
door uw eigen bedrijfsanalist, controller of 
ICT-afdeling.

Met de uitgebreide risicomanagement en 
rapportagefunctionaliteiten van Invantive 
Control kunt u complexe rekenmodellen in 
Excel uitvoeren en in realtime uw investerings-
vermogen inzichtelijk maken. Invantive Control 
maakt het mogelijk om de investeringsrisico’s 
die marktomstandigheden teweegbrengen te 
berekenen, te analyseren, in te schatten en uw 
vermogenspositie te bepalen.
Hierdoor kunt u economische factoren van 
uw risicomodellen identificeren en volgens uw 
eigen bedrijfsregels complexe rekenmodellen 
aanmaken, delen en uitvoeren.
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Functies Excel Basic Enterprise Global

Naadloze integratie in Excel

Behoud voordelen van Excel

Gebruik lokale Excel sjablonen

Gemakkelijk juiste parameters ingeven

Uitwisselen feiten met databases in twee richtingen

Invantive Query Tool

Controleer invoer tegen bedrijfsregels

Audit trail

Functiebeveiliging

Informatiebeveiliging

Vertaal feiten in Excel celwaardes

Gebruik Excel tabellen als blokken met feiten

Microsoft SQL Server, Oracle MySQL

Publiceer als Excel zonder formules

Gebruik gepubliceerde resultaten zonder Invantive Control

IBM DB2/UDB, Oracle RDBMS en overige

Microsoft Active Directory authenticatie

Excel sjabloonbeveiliging en DMS

Modellen groter dan 4 GB of met meer dan 1 miljoen 
feiten

Uitbreidbaar met plug-ins, eigen authenticatie en cache

Meegeleverde talen 1 Alle

Enterprise

2

Past altijd binnen uw infrastructuur!

 Gehost

Huur Koop

Beschikbaar in 11 talen!

Partners op de achterzijde van deze brochure 

 Cloud

Edities Invantive Control
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Invantive levert sinds 1992 softwareoplos-
singen voor projectmatig werkende bedrijven. 
Wij leveren softwareoplossingen voor de 
vastgoed, financiële, bancaire, groenbeheer, 
technologie en ICT sector.

Onze ervaring in project- en procesbeheersing 
stelt ons in staat complexe bedrijfsprocessen 
te optimaliseren. Met Invantive als partner 
heeft u alle kennis in huis om uw bedrijfs-
processen te optimaliseren, arbeidskosten 
te verminderen en uw bedrijfsresultaten te 
verbeteren.

Invantive BV
Westeinde 23
NL-3844 DD Harderwijk

Telefoon: +31 88 00 26 500
E-mail: info@invantive.nl
Web: www.invantive.nl

Handelsregister: 130 31 406
Bank: NL 42 RABO 01 23 4097 80
BTW: NL812602377B01
Statutair gevestigd te Roermond
Algemeen directeur: Guido Leenders

OEM
Reseller Agent

O R I G I N A L
E Q U I P M E N T
MANUFACTURER

Over Invantive Contact
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www.invantive.nl

Andere software van Invantive

Partners

Invantive 
Vision

Software voor ondernemers

Invantive 
Estate

Vastgoedsoftware

Invantive 
Composition

Complexe documenten eenvoudig


