Ontwikkelingskosten
onder controle met
Professional Planner
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Uitdagingen
De farmaceutische industrie staat voor vele uitdagingen. Regeringen snijden in de begroting van de gezondheidszorg, aandeelhouders en banken oefenen
druk uit en de productontwikkeling wordt door patiënten, doktoren, instanties en wetten beïnvloed. Nieuwe
wetenschappen hebben weerslag op ontwikkelingsstrategieën en geven een extra impuls aan de groei
van de farmaceutische industrie.
Kritische factoren bij ondernemingsplanning:
> Veel financiering met vreemd vermogen - verplichtingen
aan banken en investeerders; subsidies en samenwerkingsverbanden
> Stijgende kosten voor R&D
> Meer dan gemiddelde groei
> Internationalisatie en decentralisatie

Oplossing
Professional Planner ondersteunt bedrijven bij planning, rapportages en scenario analyses. Dit maakt het
mogelijk om tijdig bij te sturen en beslissingen te nemen op basis van betrouwbare, gekwantificeerde gegevens.
Verdere voordelen van Professional Planner:
> Geïntegreerde concerncontrolling
> Gedecentraliseerd budgetteren; decentrale verkoop- en
omzetplanning
> Productieplanning tot op het laagste (recepten) niveau
> Rapportages voor investeerders en banken
> Geautomatiseerd rapporteren en analyseren
> Transparente ondernemingscijfers en kengetallen

Deze bedrijven laten het succes van hun ondernemingsplanning niet aan het toeval over:

Zij vertrouwen al vele jaren op Professional Planner.

„Professional Planner verkortte ons planningsproces van zes weken naar
ongeveer zes dagen. Voor de rapportages waren voorheen vier mensen gedurende
twee weken per maand bezig - nu zijn zij in minder dan een uur klaar.“
Raffaele Constantini, Hoofd Corporate Controlling, WALA Heilmittel AG
„Professional Planner verbeterde de kwaliteit van onze gegevens en de
betrouwbaarheid van het proces aanzienlijk.“
Dr. Eugen Stermetz, CFO, Igeneon
„Door Professional Planner te implementeren verbeterde de kwaliteit van onze
resultaatplanning. De volledige integratie tussen resultaat, kasstroom en
balans stelt ons in staat gedegen beslissingen te nemen.“
Jürgen Peter, CFO, Kourion Therapeutics AG

