
Sonhouse: vinger aan pols door een 
efficiënte reporting met EMAsphere
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BLOGPOST

https://www.emasphere.com/fr/ressources/etudes-de-cas/sonhouse?utm_source=case_sonhouse&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=Corpo_Leads_all-all_Unlimited


Over Sonhouse

Gedaan met tijdsintensieve rapporteringen voor Sonhouse. Deze sound production 
agency, gezeteld in België, is niet gewoon een consultant met een gitaar, het is een 
netwerk van geluidsexpertise, studio's, geluidstechnici, post-producers, componisten, 
stemcoaches, muzikanten, supervisors en ja, ook strategen. 

Sonhouse creëerde onder andere voor Coolblue een echte geluidssignatuur. Daarnaast 
produceerden ze ook het geluid voor de recente serie Lockdown.

Bekijk hoe Sonhouse de vinger aan de pols houdt dankzij een strakke en efficiënte 
management rapportering.

Bekijk de website van Sonhouse →

“Ondernemerschap start meestal vanuit buikgevoel, maar het is 
toch ook heel belangrijk om dat te kunnen staven met 

objectieve data.”

Cedric Engels
CEO - Sonhouse

Voor de implementatie van 
EMAsphere

● Tijdrovende taken in verband met het 

opstellen van reportings

● Beperkte visualisatie van gegevens

● Dashboards gecreëerd in Excel

● Tijdverlies bij uitwisseling van 

informatie

Na de implementatie van 
EMAsphere

● Betrouwbare en regelmatige 

reporting

● Snelle implementatie

● Het samenstellen van financiële 

informatie in een creatieve omgeving

● Makkelijk informatie delen
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https://www.sonhouse.com/work/brand/music/
https://www.sonhouse.com/


Centralisatie en visualisatie van business data

Ondanks al deze creativiteit binnen Sonhouse, haalt Cedric Engels, CEO van Sonhouse,  
aan dat er nood is aan een strakke en regelmatige rapportering.  

“Naast de garantie voor ons team, is het ook belangrijk om aan de markt te 
beloven dat Sonhouse een gezond bedrijf is.“

Finance manager van Sonhouse, Tim Vanarendt, vindt efficiëntie van groot belang:

“Met EMAsphere is het is heel makkelijk om informatie en rapporteringen aan de 
adviesraad te bezorgen. Met gewoonweg één link bezorgen we de adviesraad nu 
een uitgebreide rapportering.” 

Deze correcte en objectieve data zo snel ter beschikking hebben zorgt ervoor dat 
verschillende teams binnen Sonhouse snel en adequaat te werk kunnen gaan en 
daarnaast juiste strategische keuzes kunnen maken.

“

VisueelUpdatedBeproefd
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“



Snelle onboarding en reactieve service

De implementatie van EMAsphere nam slechts een tweetal weken in beslag. 

“Zoals zo vaak hangt de snelheid van de implementatie en support af van de 
contactpersoon, en op dat vlak hadden wij zeker geen klagen van Lieselot bij 
EMAsphere. Zij was zeer reactief en de samenwerking verlies echt vlekkeloos.” 
legt Tim uit. 

Daarnaast zijn dankzij de vooraf geconfigureerde features geen IT-skills nodig om de 
tool ten volle te benutten. Dit maakt alles heel efficiënt, zowel voor Tim als Finance 
manager als voor de adviesraad.

“
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BEKIJK DEZE VIDEO →

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


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 Eutraco

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

