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Ander beschikbaar format

BLOGPOST

https://www.emasphere.com/nl-be/content/case-studies/sofatech


Over Sofatech

Sofatech, een succesvol en snelgroeiend IT-bedrijf, richt zich tot de KMO door hen te 
adviseren bij het dagelijkse beheer van de IT-infrastructuur. Het West-Vlaamse bedrijf 
gaat echter een pak verder en bepaalt mee de juiste strategie en helpt bedrijven bij het 
maken van de juiste technologische keuzes.

Bekijk de website van Sofatech →

“Aangezien wij als IT-partner een trouwe partner zijn 
voor onze klanten, hameren wij op de implementatie 
van een automatische rapporteringstool. EMAsphere 

speelt hier een centrale rol in”

Kjartan Heynderick
IT Director bij Sofatech

Voor de implementatie van 
EMAsphere

● Tijdverlies bij het handmatige 

opstellen van Excel

● Slecht onderbouwde beslissingen

● Hoge IT kosten

Na de implementatie van 
EMAsphere

● Een flexibele en efficiënte tool

● Duidelijke grafieken en KPIs

● Geautomatiseerde creatie van 

rapporten

● Rechtstreekse integratie met ons 

boekhoudsysteem
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https://www.sofatech.be/


IT-consultancy voor KMO’s

Kjartan Heynderick, IT Director bij Sofatech, vat samen:
 

“Investeringen in IT worden te vaak gezien als een pure kost. Wij wijzen onze 
klanten er op dat dit allemaal draait om meerwaarde creëren: door de volledige 
IT te ontzorgen en strategisch advies te geven, kunnen onze klanten zich richten 
op hun core business en kunnen ze een pak efficiënter werken.”

 
Focus op verdere groei

EMAsphere past volgens Sofatech dan ook volledig in deze visie: “Dankzij EMAsphere 
kunnen we snel inzichten krijgen in onze financiële situatie. Daardoor nemen we 
snellere en betere beslissingen,” vult Steven Vandenbroucke, eigenaar en oprichter van 
Sofatech, verder aan.

“Het systeem is zeer toegankelijk, ook voor niet-financiële profielen, dankzij de 
duidelijke grafieken en KPI’s. De rechtstreekse integratie met ons 
boekhoudsysteem zorgt ervoor dat een groot aantal gegevens onmiddellijk en 
automatisch omgezet worden in duidelijke management-taal".

“

Visuele
WEERGAVE

Tijd
WINST

Optimale
BEDRIJFS-

PROCESSEN
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Ook EMAsphere-partner

“Als IT-bedrijf denken we mee met onze klanten. EMAsphere richt zich tot de 
KMO en wil de bedrijfsprocessen optimaliseren, net zoals wij dat ook doen. Wij 
zien bij onze klanten dat er vandaag te veel tijd wordt verloren met het opstellen 
van Excels voor de financiële rapporten en budgetten. Aangezien wij als 
IT-partner een trouwe partner zijn voor onze klanten, hameren wij op de 
implementatie van een automatische rapporteringstool. EMAsphere speelt hier 
een centrale rol in,” besluit Steven.

“
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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 →

7 fouten die u moet 
vermijden voor een 
succesvolle reporting

Download dit ebook →

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

VRAAG EEN DEMO AAN

5

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/reporting
https://www.emasphere.com/nl-be/vraag-een-demo-aan

