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De CFO van de 
Kerstman zorgt 
voor minder 
droevige kinderen 
dit jaar!
Lees hier hoe deze man dit doet!  



De Kerstman, 
een echte CEO

Ongeveer een jaar geleden 
ging de Kerstman door een 
erg stressvolle periode: 
“Heel wat kinderen kregen 
een verkeerd - of nog erger 
- geen cadeautje 
thuisgebracht… Dit gaf mij 
een heel onrustig gevoel. Ik 
schakelde dan ook een 
nieuwe CFO in om dit 
probleem snel aan te 
pakken.”

“Alle Christmas Controllers 
hielden zich teveel bezig 
met data verzamelen en 
structureren. 

Bij de analyse van deze data 
werden bovendien veel 
fouten gemaakt: zo werden 
verkeerd berekende KPI’s 
gedeeld met verschillende 
fabrieken. Tot slot werden ook 
geen budgetten opgesteld 
waardoor onze Kerstman te 
gul was en op het einde van 
de rit geen cash meer had… 
Zo geraken de cadeautjes 
inderdaad niet tot bij elk flink 
kind”, concludeert de CFO van 
de Kerstman. 

“Natuurlijk wil ik 
dat elk braaf kind 
het juiste cadeau 
op tijd kan krijgen 

dit jaar, dankzij 
EMAsphere lukt dit 

nu volledig!”

- De Kerstman

Afgelopen week organiseerden wij een interview met een wel heel speciale klant: de Kerstman. 
Maar wist je dat we deze man ook een echte CEO kunnen noemen? Hij beheert maar liefst 106 
fabrieken met meer dan 5000 elfen. Deze elfen werken nauw samen, waarbij elke afdeling het hele 
jaar door voorbereidingen treft om een uitstekende service te leveren met een onberispelijke timing 
en precisie: de Kerstman zijn wishlist-medewerkers werken bijvoorbeeld nauw samen met de 
afdeling klantenservice om de juiste cadeautjes bij de juiste kinderen te krijgen.

https://www.emasphere.com/nl/


“Hoe meer we op verschillende fronten van ons bedrijf 
voorspelbaar zijn, hoe meer we in staat zijn om de 
doeltreffendheid van onze operaties te garanderen en 
onze reputatie verder op te bouwen.”

- Eutraco

De nuchtere CFO van de Kerstman 
stelde een tijd terug EMAsphere voor 
als oplossing om zowel financiële als 
operationele data te structureren en te 
analyseren. Op deze manier kunnen de 
Christmas Controllers automatisch 
gegenereerde dashboards verkrijgen 
die een duidelijk overzicht van de cijfers 
van elke fabriek weergeven. Deze 
rapporten worden ook gedeeld met 
andere Christmas Controllers en de 
CFO, om een duidelijk overzicht van de 
performance van de kerstfabrieken te 
bewaren. 

“Op deze manier is het ook mogelijk om 
data correct te consolideren”, haalt de 
CFO aan. “Nu zien we in welke fabrieken 
er opvallende trends zijn en waar we 
eventueel moeten bijspringen.”

Christmas 
Controllers krijgen 
duidelijk zicht op 
performances

De kerstman is niet de enige die optimale inzichten kan creëren in zijn financiële cijfers:

https://www.emasphere.com/nl/


EMAsphere biedt eigenlijk een 
geavanceerde oplossing om al deze 
uitdagingen op te lossen. Het zorgt 

voor inzichtelijke, up-to-date 
rapporten met één klik op de knop. 

Alle data wordt automatisch 
verzameld en gestructureerd in 

grafieken en tabellen.

Remant Transport 
Architects

Deze quote overtuigde de CFO van de Kerstman om EMAsphere te gebruiken.



Ontdek meer EMAgazines

Dear,

2022 was somehow another crazy year 
between war and crisis. As 2023 will 
definitely be as fast-paced as 2022, I 
wish you the best of luck for taking the 
next steps in your digitalisation processes, 
in order to be agile, to be innovative and 
to grow!

Best wishes to you,
Santa

Elke twee maand publiceren wij in dit EMAgazine met 
inspirerende verhalen over de visie van finance managers & 
CEO's van snelgroeiende  bedrijven. 

Bericht van de Kerstman
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