De P&C-oplossing
van Pepperﬂow

Digitale tooling voor uw Planning &
Control-cyclus
De SaaS-oplossing van Pepperﬂow helpt gemeenten
en andere (semi)overheidsinstellingen bij het digitaliseren en organiseren van informatie in bedrijfsvoeringsprocessen, zoals de Planning & Control-cyclus.
De P&C-cyclus is voor veel organisaties een complex
proces, met veel betrokken stakeholders die ieder
hun eigen bijdrage of informatiebehoefte hebben.
Dankzij Pepperﬂow wordt het P&C-proces in digitale
vorm weer overzichtelijk. De digitale
P&C-cyclus krijgt eﬃciënt vorm in

Grip op P&C
Waar het opstellen van P&C-documenten normaal
een worsteling is met vele Word- en Excelbestanden,
werkt u in Pepperﬂow samen met uw collega’s aan
uw begroting, jaarrekening en andere P&C-documenten. De structuur van elk document is opgebouwd uit eenvoudige bouwstenen die gemakkelijk
aan verschillende verantwoordelijken toe te wijzen
zijn. Een belangrijk onderdeel binnen Pepperﬂow is
de integratie met uw ﬁnancieel systeem. Hierdoor
zijn uw P&C-documenten en ﬁnanciën op één plek
beschikbaar. Met Pepperﬂow krijgt u grip op uw
gehele Planning & Control proces!

ons gebruiksvriendelijke
pakket, waarin beleid en
ﬁnanciën samenkomen.
Zo krijgt uw organisatie
grip en controle op
processen, ﬁnanciën én
beleid.

Met de P&C-module van
Pepperﬂow wordt uw
P&C-cyclus leuker,
overzichtelijker en
gemakkelijker!

P&C beheersen, bewaken en bijsturen
In de software van Pepperﬂow stelt u documenten op uit de Planning & Control-cyclus.
Volledig BBV-proof! Elk document bouwt u op met vier basiselementen.

Van het maken van uw
begroting tot het bewaken van
de uitvoering

Doelen en activiteiten
Digitaliseer en integreer uw beleid in uw

Teksten

documenten door middel van overzichtelijke
doelenbomen. Hierdoor koppelt u projecten

Digitaal stelt u eenvoudig P&C-documenten

of maatregelen aan de bijbehorende doelstel-

op door gezamenlijk met collega’s, online en

lingen en KPI’s. Aan de hand van de

gelijktijdig teksten te schrijven, lezen en

PDCA-methode bewaakt u de drie w-vragen

becommentariëren. Audittrails bewaren alle

(wat willen we bereiken, wat gaan we doen,

informatie van alle betrokkenen. Zo komt u

wat mag het kosten?) die de basis vormen

tot een hoogwaardig en digitaal eindpro-

van uw doelenboomstructuur en de uitvoe-

duct.

ring daarvan.

Financiën

De bovenstaande vier elementen helpen u en

Uw ﬁnanciële data kunt u automatisch en
op het gewenste niveau integreren in uw
P&C-documenten door middel van een
koppeling met uw ﬁnancieel systeem. Het
detailniveau waarop u informatie wilt

uw team samen te werken aan de belangrijkste documenten binnen de P&C-cyclus van
uw organisatie, zoals uw begroting, beleidsvisie, projectdocumenten of afdelingsplannen.
Geen gedoe met lijstjes of uitwisselingen via

ontsluiten bepaalt u geheel zelf.

Excel meer, maar slim en eﬃciënt werken van

Graﬁeken en Tabellen

Alle data in Pepperﬂow kunt u rapporteren in

Indicatoren en statistieken uit andere
systemen (bijvoorbeeld BI-tools als Cognos)
zijn gemakkelijk te integreren in uw documenten met de Pepperﬂow look and feel.
Of u stelt ze zelf op in Pepperﬂow! Daarnaast biedt Pepperﬂow de mogelijkheid om
de data van waarstaatjegemeente.nl te
koppelen voor actuele indicatoren.

start tot ﬁnish.

de vorm van boekwerken of losse rapportages, middels de gangbare output formaten,
zoals Word, PDF of Excel. Via een gebruiksvriendelijke rapportage wizard maakt u
rapportages op, geheel in uw eigen huisstijl.
Eenmaal gemaakte rapportages kunt u als
sjabloon opslaan en delen met collega's.

Van ﬁnanciën naar beleidsopvolging
De module Planning & Control vormt niet alleen de basis voor een digitale P&C-cyclus,
maar is ook hét startpunt voor uw beleidsopvolging. Een krachtig kenmerk van Pepperﬂow is dat het juist ondersteunt in de uitvoering van uw processen en projecten. De
software maakt informatie transparant die nodig is om de uitvoering te monitoren en
waar nodig de besluitvorming te ondersteunen of bij te sturen. Dit kunt u doen aan de
hand van onze slimme workﬂows. Zo kunt u eenvoudig de voortgang van de activiteiten,
doelstellingen, budgetten of projecten uitvragen en deze documenten monitoren via
gebruiksvriendelijke dashboards.
Wilt u de resultaten van uw P&C-cyclus inzichtelijk maken voor stakeholders buiten uw organisatie? De Pepperﬂow Begrotingsapp is hét

Maak uw strategische
documenten inzichtelijk
voor alle stakeholders!

publicatieplatform voor uw strategische
documenten en een perfect verlengstuk van
de P&C-module. Met het Pepperﬂow
publicatieplatform zet u de volgende stap,
van een gedigitaliseerde P&C-cyclus naar
meer transparantie in uw P&C-documenten.
Zo geeft u onder andere raadsleden en inwoners
meer inzicht in de stand van zaken van grote

projecten of gemeentelijke ﬁnanciën. Met één druk
op de knop kunt u zelf uw publicatie (geheel of per
Een stukje
tekst toch niet
goed? U publiceert
het gewoon zelf nog
een keer. U betaalt
bovendien een vaste lage prijs
voor het platform, ongeacht het aantal publicaties
dat u online wilt plaatsen.
Het online publicatieplatform is daarnaast als
portaal geschikt voor meer dan alleen begrotingen. Uw jaarrekening, collegeprogramma’s, projectoverzichten en wat u meer kunt bedenken, alles
is eenvoudig in uw (huis)stijl en zonder tussenkomst van Pepperﬂow te publiceren!

onderdeel) online plaatsen. Dankzij gemakkelijke
ﬁlters kunt u snel door de publicaties heen navigeren
naar relevante tekst, cijfers of tabellen.

Verder in control met onze modules
Bij Pepperﬂow is “control” meer dan alleen Planning
& Control. Daartoe ontwikkelen en leveren wij
aanvullende modules om op verschillende organisatieonderdelen en processen “in control” te komen. U
hoeft geen ingewikkelde koppelingen met andere
systemen te bouwen of te onderhouden! Onze
gebruiksvriendelijke oplossing wordt versterkt omdat
onze andere modules naadloos integreren. Zo bieden
we naast Planning & Control bijvoorbeeld ook
oplossingen voor GRC (informatiebeveiliging, privacy

Daarom, Pepperﬂow

en interne controle) en Project (Portfolio) Manage-

Met Pepperﬂow heeft u een complete, digitale

ment. Wij noemen dit het "Huis van Control".

P&C-tool tot uw beschikking waarmee u, samen met
uw collega’s, al uw strategische documenten vorm

Samen met onze klanten
Eén van de belangrijkste pijlers van Pepperﬂow is
klantbetrokkenheid. Pepperﬂow is ontwikkeld voor
en door klanten. Daarom organiseert Pepperﬂow elk
jaar onder andere kerngroepen en regiodagen. Op
deze dagen betrekken we onze klanten bij de
ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten van de

kunt geven en publiceren. Teksten, beleidsdoelen,
activiteiten en ﬁnanciën komen samen in documenten die u door middel van slimme workﬂows relevant
en actueel houdt. Uitvragen via Word en Excel,
knippen en plakken is hiermee nu echt verleden tijd.
Pepperﬂow maakt de P&C-cyclus van uw organisatie
weer leuk en overzichtelijk!

software. Ook worden er tips uitgewisseld zodat
klanten van elkaar kunnen leren. Zo werken we er
hard aan, samen met u, om de software goed aan te
sluiten bij de wensen van een breed scala aan organisaties.

 Complete SaaS-oplossing voor al uw
P&C-vraagstukken

 Koppeling met alle ﬁnanciële systemen
 Slimme functionaliteiten en workﬂows
 Eﬀectief en eﬃciënt digitaal PDCA gericht
samenwerken

 Modulair en integraal

Geïnteresseerd en wilt u meer weten
over de mogelijkheden?
Neem contact op en vraag een vrijblijvende
demo aan!
 info@pepperﬂow.nl
 pepperﬂow.nl/Planning-Control

