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Over Stardekk

Stardekk is leider in het ontwikkelen van online reservatiesystemen voor de 
hotelsector. Meer dan 3.500 hotelaccommodaties in 50 landen beheren hun 
boekingen via de Stardekk softwaresuite. Een kapitaalsinjectie versnelde de nood aan 
een oplossing voor financiële en operationele rapportering.

Bekijk de website van Stardekk →

“Door een duidelijk beeld te geven van onze financiële 
situatie, helpt EMAsphere ons bij het nemen van betere 

operationele en strategische beslissingen om de 
blijvende groei van Stardekk te garanderen.”

Vincent Goemaere
CEO bij Stardekk

Voor de implementatie van 
EMAsphere

● Tijdrovende taken in verband met het 

opstellen van reportings

● Gebrek aan monitoring van 

management KPI's

● Moeilijke samenwerkingen

● Analyse op basis van historische 

gegevens

● Complexe reporting

Na de implementatie van 
EMAsphere

● Betrouwbare en geautomatiseerde 

reporting

● Snelle implementatie

● Eenvoudige en intuïtieve 

samenwerking

● Geautomatiseerde verbinding met het 

bestaande boekhoudsysteem

● Bijgewerkte gegevensanalyse 

● Reporting op maat voor elke 

gebruiker
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https://www.stardekk.com/


Reageren op de ambities van een toonaangevende internationale 
speler.

Stardekk, twintig jaar geleden opgericht, is gespecialiseerd in software-toepassingen 
voor hotels en kende de afgelopen jaren een zeer sterke groei. Het bedrijf richt zich op 
hoteleigenaars, pensions en welzijnscentra van over de hele wereld en is intussen 
uitgegroeid tot de geprefereerde partner van AirBnB, Booking.com, Google Trips, 
Expedia, HRS en Tripadvisor.

"We zijn een dominante speler geworden in de online softwaremarkt", bevestigt 
oprichter en CEO Vincent Goemaere.

De continue groei en investering zorgden voor een dringende nood aan financiële en 
operationele rapportering om de ambities van het bedrijf te ondersteunen. 
Boekhoudtools waren niet genoeg om de internationale ambities van het bedrijf te 
ondersteunen.

Het management van Stardekk was daarom overtuigd van de real-time oplossing die 
EMAsphere voorstelde voor het beheren en opvolgen van de bedrijfsprestaties.

“Deze oplossing had het voordeel dat ze heel eenvoudig kon worden 
geïntegreerd in Exact Online, onze online boekhoudsoftware", legt Vincent 
Goemaere uit. De vlotheid en flexibiliteit van de implementatie waren 
belangrijke aspecten voor de CEO: "De installatie ging erg snel, mede omdat 
EMAsphere een uitgebreide kennis en ervaring had met ons boekhoudsysteem"

“
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Aangepaste en up-to-date monitoring voor elke gebruiker.

"Bestuur, het management of de operationele teams", bevestigt Pierre 
Swenden, commercieel en financieel controller bij Stardekk. "De rapporten zijn 
visueel sterk en daardoor begrijpelijk voor iedereen. Ze kunnen op een 
eenvoudige manier mee evolueren volgens de nieuwe operationele situatie van 
het bedrijf en tegelijkertijd relevante KPI's tonen aan elke gebruiker.”

Een ander belangrijk punt is dat het updaten van de financiële informatie uit het Exact 
Online-boekhoudsysteem volledig geautomatiseerd is. Daardoor zijn 
verwerkingsfouten en rekenfouten in Excel verdwenen, wat meteen ook een 
aanzienlijke tijdwinst voor de klant betekent. Zo kan die meer aandacht besteden aan 
de analyse van de geleverde prestaties.

"De oplossing van EMAsphere is nu een integraal onderdeel van Stardekk's 
besluitvormingsproces", vat Pierre Swenden samen. "Het stelt ons in staat om 
een duidelijk en actueel beeld te krijgen van de financiële situatie van onze 
bedrijfsactiviteiten".

Vincent Goemaere vervolgt:

"In vergelijking met Excel bespaart EMAsphere ons waardevolle tijd op vlak van 
opmaak en het maken van berekeningen. Daarnaast vermijdt hun oplossing 
ook veel invoerfouten", zegt de CEO. "De mogelijkheid om meerdere gebruikers 
toe te voegen en toegang te geven, maakt de tool tot een absolute must. Door 
een duidelijk beeld te geven van onze financiële situatie, helpt EMAsphere ons 
bij het nemen van betere operationele en strategische beslissingen om de 
blijvende groei van Stardekk te garanderen."

“
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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 →

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

