
Nu 24/7 inzicht 
in de financiële 
toekomst van 
uw bedrijf

Nieuw:  
het Alfa Management Paneel  
in de cloud

Continu zicht op uw maandelijkse cijfers. 
Plus de mogelijkheid toekomstscenario’s te 
maken. Met het nieuwe Alfa Management 
Paneel heeft u als ondernemer nu een 
instrument om nog meer grip te krijgen op 
de financiële kant van de zaak. In de cloud, 24/7!



* In het Alfa Controle Paneel stellen de adviseurs van Alfa een rapport op met uitgebreide management- 
informatie voor de betere beheersing van uw onderneming. Het geeft u als ondernemer een balans  
per maand of kwartaal, gekoppeld aan een realistische prognose voor het eind van het jaar.

Het Alfa Management Paneel is ontstaan uit het Alfa 
Controle Paneel*, dat al ruim vijf jaar functioneert bij veel 
van onze klanten. Met het Alfa Management Paneel gaan 
we een stap verder. Allereerst in de mogelijkheden: u 
heeft nú altijd zicht op de maandcijfers en de toekom-
stige cijfers voor het komende jaar. Bovendien kunt u zelf 
liquiditeitsprognoses en financiële scenario’s maken én 
bewaken. Het ‘spelen’ met scenario’s – wat gebeurt er als 

mijn opbrengsten stijgen of dalen? – laat u zien hoeveel 
ruimte u financieel heeft. Wanneer investeringen 
mogelijk zijn. Of wanneer externe financiering gewenst is.

Welke financiële ruimte ontstaat er als uw opbrengsten tien 
procent hoger zijn? Valt die ene investering te doen binnen mijn 
kredietruimte? Hoe kunt u uw kosten nog meer beheersen?  
En wat zijn de consequenties van extra personeel? Vragen die 
elke ondernemer dagelijks moet beantwoorden. Het antwoord  
is niet altijd een-twee-drie te geven. Daarom introduceert Alfa  
het Alfa Management Paneel. Een slimme toepassing die u altijd 
en overal het inzicht geeft om optimaal te sturen op de cijfers.



In the cloud, dus overal bereikbaar
Met het Alfa Management Paneel heeft u die controle 
24/7: in de cloud. Achter de PC op de zaak of via de 
tablet thuis op de bank. Uiteraard heeft Alfa veel 
aandacht besteed aan de beveiliging van uw gegevens. 

Toegevoegde waarde voor het 
Alfa Controle Paneel
Maakt u al gebruik van het Alfa Controle Paneel? Dan is 
dit gemakkelijk uit te breiden met het Alfa Management 
Paneel. Zo kunt u voortaan zelf scenario’s voor de toekomst 
maken. Ook stakeholders zoals banken waarderen het 
als u uw financiële management op orde heeft. Daarom 
is een uitbreiding van het Alfa Controle Paneel met het 
Alfa Management Paneel aan te raden. Alfa verzorgt het 
overzetten van de informatie uit het Alfa Controle Paneel.
U kunt er ook voor kiezen om het Alfa Management 
Paneel ‘los’ te gebruiken. Zie het overzicht voor de 
functionaliteiten.

Eenvoudig in gebruik
U zult merken dat het werken met het paneel heel 
eenvoudig is. Prognoses opstellen in Excel, zonder goed 
overzicht, is verleden tijd.

Alfa is dichtbij
Alfa houdt de vinger aan de pols. Driemaal per jaar zit u 
samen met uw adviseur aan tafel om de uitkomsten te 
bespreken. Zo zijn we via het Alfa Management Paneel 
overal nóg dichterbij.

Alfa Management Paneel: wat krijgt u?
•  Alfa richt het paneel geheel voor u in. We koppelen uw 

administratie en richten de rapporten in.
•  Ook voor aanvullende informatievragen staan we klaar.
•  U kunt rekenen op een heldere instructie om het 

paneel zelf te gebruiken: u leert om te gaan met het 
maken en doorrekenen van scenario’s.

•  Drie keer per jaar bespreekt uw adviseur samen met  
u de uitkomsten en kunt u de scenario’s en de uitgangs-
punten in het paneel ter plekke aan uw wensen 
aanpassen. 

Hoe werkt het?
•  Vanuit nagenoeg elk boekhoudprogramma kunt u 

management-informatie veilig online inlezen. (We gaan 
er vanuit dat u de dagelijkse boekhouding laat verzorgen 
of zelf verzorgt).

•  Alfa zorgt voor het uploaden van uw (maand)cijfers 
vanuit het boekhoudpakket naar het Alfa Management 
Paneel in de cloud. 
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Exploitatie overzichtCumulatief resultaat uit exploitatie 
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Exploitatie 
�  Omzet 

�  Inkoopwaarde van de omzet 
Brutomarge 

�  Overige bedrijfsopbrengsten 
�  Som der kosten 

Bedrijfsresultaat 

�  Financiële baten en lasten 
Resultaat na belasting 
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LiquiditeitsoverzichtWerkkapitaal exclusief voorraad 
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•  Uw eigen begroting wordt (als kopie) opgenomen in de 
cloudversie en is - alleen voor u - altijd en overal 
toegankelijk.

•  Vervolgens kunt u prognoses, scenario’s en analyses 
voor de toekomst maken en kunt u dus zelf aan de 
knoppen draaien. 

•  Het paneel werkt ook uitstekend bij geconsolideerde 
administraties.

Wat investeert u?
•  Voor € 80 per maand kunt u ongelimiteerd scenario’s 

uitwerken met het Alfa Management Paneel, gebaseerd 
op uw eigen gegevens.

•  U betaalt eenmalig € 500 voor het inrichten van het 
paneel en een heldere instructie.

•  Wilt u het Alfa Management Paneel later uitbreiden 
met het Alfa Controle Paneel? Dan krijgt u van Alfa  
een offerte op maat, toegesneden op uw wensen.

•  Maakt u al gebruik van het Alfa Controle Paneel en wilt 
u meer scenario’s uitwerken? Dan betaalt u nog maar  
€ 30 per maand en € 300 voor het eenmalig inrichten.

•  Nog geen Alfa-klant maar wel geïnteresseerd? Dan 
betaalt u maandelijks € 90 en eenmalig € 750 voor het 
inrichten en de uitleg.

(Alle genoemde bedragen alleen van toepassing indien u zelf 
uw administratie voert).



Alfa Management Paneel in een notendop:

Alfa
Management

Paneel

UITGEBREID
Alfa 

Management 
Paneel

+
Alfa

Controle Paneel

Online overal en altijd actueel inzicht in uw 
maandcijfers (24/7)

3 3

Inzicht in toekomstige cijfers, minimaal één jaar vooruit 3 3

Zelf begroten, analyses maken, scenario’s doorrekenen 
en (liquiditeits)prognoses maken

3 3

Inrichting huidige gegevens en voorgaande jaar 3 3

Koppeling met uw eigen rekenschema 3  3

Uitleg gebruik en mogelijkheden door bedrijfskundige 3 3

Drie keer per jaar bespreking van gezamenlijke 
analyse en uitkomsten 3

 Conform afspraken 
Alfa Controle Paneel

Uploaden van uw gegevens  3  3

Onbeperkt scenario’s doorrekenen  3  3

Deskundig oordeel door accountant/bedrijfskundige optioneel
Inbegrepen in het 

Alfa Controle Paneel

Benchmark telersvereniging of studieclub optioneel optioneel

Prijs per maand* Alfa Management Paneel € 80  € 30

Inrichtingstarief (eenmalig)* Alfa Management Paneel € 500 € 300

Prijs overig
Maatwerk tarief

Alfa Controle Paneel

* Bent u nog geen Alfa-klant? Dan betaalt u € 90 per maand en eenmalig € 750



Meer informatie?
Vraag uw klantbeheerder om een vrijblijvende demonstratie.

“Meerwaarde voor ondernemer”
“Dit programma biedt veel meerwaarde voor iedere onder-
nemer. We zien de laatste jaren dat de kwaliteit van het 
ondernemerschap sterk groeit. Het Alfa Management Paneel 
past perfect in die ontwikkeling, zeker nu het in de cloud 
beschikbaar is. Ook banken juichen toe dat ondernemers 
met dit instrument hun kennis vergroten.”

Martin Helderman, adjunct-directeur Alfa Naaldwijk

“Hier zitten ondernemers 
op te wachten”
“Bij de ontwikkeling van het Management Paneel zijn tuin-
bouwondernemers betrokken. Ze waren erg enthousiast 
over het resultaat. Hier zitten ondernemers op te wachten, 
was de unanieme reactie. Ondernemers willen zelf financiële 
scenario’s kunnen doorrekenen.”

Wesley van Heijningen, assistent-accountant Alfa Naaldwijk 
en mede-ontwikkelaar van het Alfa Management Paneel

Zó dichtbij is Alfa!
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en diensten van Alfa? 
Neem dan contact op met Alfa Naaldwijk.  

Disclaimer
Deze brochure is zeer zorgvuldig samengesteld. Bij de samenstelling van de uitgave kan 
Alfa geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. 
Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud van deze brochure is toegestaan met 
bronvermelding.

Alfa Naaldwijk
Tiendweg 6 
2671 SB Naaldwijk
088 2532450 
naaldwijk@alfa.nl

Alfa Accountants en Adviseurs is een adviesorganisatie voor het 
midden- en kleinbedrijf, ontstaan vanuit de land- en tuinbouw. 
U zit bij Alfa - 28 vestigingen door heel Nederland - aan tafel 
met ervaren adviseurs en accountants die de praktijk goed 
kennen. Bij Alfa Accountants en Adviseurs kunt u terecht met al 
uw vragen over accountancy, belastingen, salaris en personeel, 
subsidies, bedrijfsadvisering en financiële dienstverlening. Iedere 
Alfa-medewerker beschikt over deskundigheid, kennis en inzicht 
voor advies op maat.




