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Over Duke & Grace

Duke & Grace is een full service marketing agency die focust op “alles digitaal”. Ze 
geloven in human-first communicatie en digital-first oplossingen. 

Ilse Jansoone, CFO en mede-eigenaar, onthult in deze video waarom EMAsphere deze 
groeiende KMO een sprong vooruit heeft geholpen door meer transparantie en 
visibiliteit te creëren in Duke & Grace’s financiële cijfers.

Bekijk de website van Duke & Grace →

“Ik zou EMAsphere aanbevelen aan groeiende KMO’s die 
nood hebben aan professionalisering en beter zicht willen 

creëren op hun business model.”

Ilse Jansoone
CFO bij Duke & Grace

Voor de implementatie van 
EMAsphere

● Tijdrovende taken in verband met het 

opstellen van reportings

● Beperkte visualisatie van gegevens

● Dashboards gecreëerd in Excel

Na de implementatie van 
EMAsphere

● Betrouwbare en regelmatige 

reporting

● Automatische bijwerking van 

financiële gegevens en reports

● Gecentraliseerde gegevens

● Budgetbeheer en forecasts
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https://www.dukeandgrace.com/


Centralisatie en visualisatie van business data

Het interne proces gaande van Hubspot, naar Yadera, tot Blue10, geïntegreerd in Exact 
Online wordt door EMAsphere in één platform samengebracht. Deze data wordt 
visueel en realtime weergegeven in verschillende rapporten.

“Dit is net wat nodig is om professioneel en transparant te werk te kunnen gaan 
als groeiend bedrijf.”  benadrukt Ilse.

EMAsphere heeft voor Duke & Grace zowel op het team als op het management een 
grote impact.

“Onze teams hebben meer productiviteit door de automatische up-to-date 
data. Financiële rapporteringen voor het management lopen nu heel vlot, en 
nog belangrijker, volledig transparant dankzij de volledigheid aan informatie.““
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“

BEKIJK DEZE VIDEO →

https://www.emasphere.com/nl-be/content/case-studies/duke-and-grace


In één blik heel veel zekerheid dankzij cash features

Duke & Grace startte met basic features zoals budettering. Dit proces dat vroeger in 
Excel werd opgemaakt, wordt nu automatisch door EMAsphere binnengetrokken. 
Hierdoor is de mogelijkheid er om automatische forecasts te doen. Deze features 
werden al snel aangevuld met cash features die een snelle blik leveren op de 
cashpositie van het bedrijf.

“Cashflow is een prioriteit geworden [...]. Op een heel korte tijd leverde dit heel 
veel zekerheid op.”

Wilt u uw cash management optimaliseren?

“
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BEKIJK DEZE VIDEO →

https://www.emasphere.com/nl-be/oplossing/features/forecasts
https://www.emasphere.com/nl-be/oplossing/features/cash
https://www.emasphere.com/nl-be/content/case-studies/duke-and-grace


Over EMAsphere

EMAsphere is een cloud based platform voor 
performance management dat automatisch verbinding 
maakt met uw software en uw gegevens vertaalt in 
ready-to-use, aanpasbare dashboards en rapporten.

Dankzij onze innovatieve technische en business 
expertise geniet u van up-to-date dashboards met alle 
features die nodig zijn voor het dagelijks management: 
cashflow, analytische overzichten, consolidatie, 
budgetten en forecast, operationele KPI’s ... 

Ondertussen kunnen we rekenen op meer dan 60 
medewerkers om meer dan 10.000 klanten en partners 
een uitstekende service te geven. 

Wilt u meer lezen over dit onderwerp?

Ontdek het succesverhaal 
van Kazidomi

Lees dit succesverhaal →

Kijk in het hart van uw 
bedrijf dankzij een 
analytische reporting

Lees deze blogpost →

Belangrijkste KPI's voor 
Finance-teams

Download dit ebook →

Meer dan 10.000 bedrijven uit alle sectoren 
vertrouwen ons elke dag opnieuw

VRAAG EEN DEMO AAN
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https://www.emasphere.com/nl-be/content/case-studies/kazidomi
https://www.emasphere.com/nl-be/blog/kijk-in-het-hart-van-uw-bedrijf-dankzij-een-analytische-reporting
https://www.emasphere.com/nl-be/content/ebooks/de-belangrijkste-kpis-voor-finance-teams
https://www.emasphere.com/nl-be/vraag-een-demo-aan

