Finansfunktionen under forandring.
Finansfunktionen i SMV-markedet gennemgår store forandringer i disse år, ord som
digitalisering, optimering og effektivitet er nøgleord i kampen med at transformere
finansfunktionen til de krav som forretning kræver i fremtiden.
Finansfunktionen skal tænkte nyt, de skal omstrukturere sig til den nye virkelighed, hvor de
skaber indsigt og styrker forretningen gennem værdifulde analyser. Dette er blevet en
nødvendighed for at følge udviklingen i tendenserne i markedet. Der skal implementeres nye
teknologier som understøtter transformationen. Nytænkningen skaber rum for nye vaner og
rollen som finansfunktion, består fremadrettet af at være omstillingsparat for de nye tiltag som
kræves af hele økonomifunktionen. Nytænkningen har endvidere skabt plads for at kigge på
nuværende processer og systemer, for at se om systemlandskabet i finansfunktionen trænger
til en opdatering. Mange virksomheder har de seneste år set sig nødsaget til at opdatere deres
platforme til at understøtte de krav og integrationer som forventes at være til stede i en
opdateret økonomifunktion.
Digitalisering.
Digitaliseringen får finansfunktionerne til at køre længere på literen, mens hver kilometer synes
vigtigere end tidligere. Det vil sige, at vi på én gang effektiviserer og bygger ud. Trækker fra og
lægger til. Finansfunktionen er et vigtigt, for ikke at sige afgørende, redskab for at forretningen
kan lykkes i mødet med kunderne, udviklingen af nye produkter og varetagelsen af
organisationernes knappe ressourcer. Anvendelse af digitalisering som værktøj kræver
ledelsesmæssige kompetencer og der stilles til stadighed større krav til den ledelsesmæssige
ballast og udviklingsevne i økonomifunktionen, da mange bolde skal kunne balanceres mellem
compliance og videreudvikling af det digitale fundament i økonomifunktionen. Se mere om de
compliancemæssige udfordringer i vores senest White Paper omkring netop dette ”Compliance
i en finansfunktion”. Processer og automatisering i økonomifunktionen er blevet vigtigere end
tidligere som en konsekvens af situationen i samfundet hvor hjemmearbejde er blevet et
naturligt element i nutidens økonomifunktion. Digitaliseringen har ændret den måde arbejder
og kommunikerer. Endnu flere forandringer venter os, når big data, kunstig intelligens,
automatisering vil ramme finans over de kommende år. Digitalisering er blevet flyttet fra det
strategiske segment ned til daglige værktøjer som optimerer dagligdagen og sætter tempoet
for fremtiden i finansfunktionen.
Det kan siges kort; Fremtidens økonomifunktion er digital og den anvender de nyeste værktøjer
til understøttelse af analyser og indsigter i virksomhedens økonomi og nøgletal.

Finansfunktionens nye rolle.
Et andet interessant element i perspektivet er, at når finansfunktionen går væk fra primært at
indsamle data til i langt højere grad at behandle, analysere og udfordre data, bliver
finansfunktionen mere rådgivende overfor forretningen og de krav denne stiller. Fremtidens
finansfunktionen vil spille en stadig vigtigere rolle i forhold til at levere data, som kan bruges til
at evaluere på organisationens præstationer og mål.
PWC har udarbejdet rapporten Finance Insights – Reimagined som fortæller over 70 %, af den
finansielle funktion inden for de næste tre til fem år vil bidrage med data, som kan afgøre og
evaluere på, om organisationen er lykkedes med sine mål eller ej.
Denne transformation skal ses som en mulighed for finansfunktionen til at forandre sig, mod
at være værdiskabende gennem værdifulde rapporter og analyser. Tiden er begrænset og den
rette rapporteringsløsning er alt afgørende for finansfunktionens evne til at genere impact.
Convecto understøtte denne rejse, med værdifulde indsigter, nøgletal og rapporter som er
tilgængelige for finansfunktionen i et format, som betyder at tiden kan avendes på
værdiskabelse i forretningen, da beslutninger kan træffes på baggrund af et oplyst grundlag.
Forandringsledelse.
Ledelsen af økonomifunktionen er under forandring – Ledelse fra distancen er blevet en
nøgleopgave i 2021. Mange virksomheder er kommet mere eller mindre igennem de første
udfordringer med hjemmearbejde og vedligeholdelse af opgaverne fra hjemmekontoret, dette
har dog samtidig betydet at ledelsen skal gentænkes og omformes til at tilpasse den nye
virkelighed.
Nu godt et år efter den første nedlukning af samfundet har hjemmearbejdet vundet plads og
distanceledelse med teams-møder er blevet den nye måde at sikre opmærksomhed, omsorg
og bygge tillid mellem leder og medarbejder. Denne proces har stillet øget krav til ledelse af
mennesker, men har ligeledes underbygget vigtigheden i at have strømlinet processer og
systemer til at understøtte denne digitalrejse mod optimeringen af økonomifunktionen.
En rapportering i Convecto, vil effektivisere din finansfunktion allerede i dag, så intet vil blive
overladt til tilfældighederne. Gør ikke bare dine finansfolk glade med Convecto, men gør også
dine stakeholdere tilfredse med få klik! Så se mere på www.convecto.dk

