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Open source software is een trend waar de

Iaàtste iarenveel ov$ tehorcnis,Nlaar ovet
open sóurce toepassingen voor financieel
rri.r...q,.rr..nt is àinder bekend- We laten
ons bijpraten door specia-Iist Josrran Dongen'
;OreenËource kan eèn volwaardige oplossing
biéden, maar het is niet zo kant en klaar als een
commercieel pakket. Bedrijven moeten er eerst
de nodige effort in stoPPen.'

pen source oplossingen voor financieel management?

Èestaan die?'Zeer zeker', bevestigd expert op het ge-

bied van open souÍce software Jos van Dongen 'Met

name Business Intelligence (BI) oplosslngen zijn in
grote getale te vinden op het web. De o-plossingen voor fi-
nanciëie processen zoals corporate performance manage-

ment, buàgetteren, plannen, consolideren en forecasten

zijn wat dunner gezaaid, maar ze zijn er wel Vaak zijn

zulke oplossingen gedeeltelijk open source en verder via

modules uit te breiden.'

OPEN SOURCE ERP

'Eén van de grootste autofabrikanten ter wereld werkt met

een open to-,rt." applicatie voor budgetteren en plannen,'

gaat Ían Dongen verder, 'màar ze hebben het open source

iakket a1s basis gebruikt en alle content verder zelf ontwik-
leld. Een commércieel pakket op maat maken werd hen te

duur, dus bood open source als basis een aantrekkelljker

alternatief. Ze moesten toch a1 het werk al doen, dus waar-

om dan niet gaan voor de goedkoopste en meest flexibele

oplossing? ZJhebben nu iets dat helemaai aansluit bij hun

behoeften.'
Dat een dergelijk bedrijf open source software gebruikt

geeft een zeÉer signaal af, maar wat is de levensfase van
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open source oplossingen voor financieel management?

Gn Dongen: A1s bedrijven bereid zijn moeite te doen, zo-

ais de eeider genoemde autofabrikant, zijn er oplossingen

te creëren d ie minstens gelijkwaardig zijn aan traditionele,
gesloten software. Het kan zelfs een betere oplossing ople-

íeren omdat het optimaal aansluit bij de eigen behoeften'

Open source software is zeer geschikt om eigen toevoegin-
gËn te doen of andere functionaliteiten in te integreren''

SOFTWARE KOPEN

De reden voor het merendeel van de bedrijven om met

open source aan de slag te gaan is het kostenplaatje, maar

is het daadwerkelijk goedkoper? Van Dongen: 'Het blijkt in-

derdaad dat kiezen voor open source voor bijna 7o procent

van de gebruikers goedkoper heeft uitgepakt Het hangt er

we1 vari af naar wèlke kosten gekeken wordt licentiekos-

ten zijn maar een deel van het totale kostenplaatje' Deze
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maken uiteindelijk maar 10-15 procent van de kosten uit.
De rest van de totale eigendomskosten van software komt
op rekening van ontwikkellng en beheer (mensen), plus
hardware en overÍge infrastructuur.'
Als open source zoveel voordelen biedt, waarom wordt er
dan niet massaal gebruÍk van gemaakt? Volgens Van Don-
gen heeft dit te maken met angst voor het onbekende. 'Veel
controllers zíjn getrouwd met Excel. Die hebben een zekere
reservering om met een andere oplossÍng voor planning en
budgettering aan de slag te gaan.Ze moeten dan een stukje
vrijheid inleveren. Ook moeten bedrijven er enige moeite
in stoppen. Aan de applicatiekant is het pakket minder
kant en klaar dan een commercieei pakket. De belangrijk-
ste reden waarom bedrijven die het we1 overwogen hebben
het toch niet doen, is omdat er bepaalde features niet in
blijken te zitten.'

VEITIG INIERNETIEN

Is beveiliging geen Íssue bÍj open source oplossingen? 'ln-
tegendeel', zegt Van Dongen. 'De beveiliging is zelfs beter
omdat iedereen kan meekijken Ín de code. Leveranciers van
closed source software kunnen problemen onder de pet
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houden, maar voor open source software is dit niet moge-
Iijk. Ais er een beveiligingssysteem omzelld wordt gaan
alle alarmbellen rÍnkelen.'
Hoe kljkt Van Dongen aan tegen de toekomst van open
souÍce software voor financieel management? 'Het blijft
waarschijnJ.ijk een niche. Open source software voor BI en
analyse is een groeiende markt, maar de markt voor finan-
cleel management ontwikkelt zich minder snel.' Control-
lers die een Bl-pakket gaan aanschaffen raadt Van Dongen
aan om open source zeker als mogelijkheid mee te nemen.

Zie meer over open source software op: tholis:com/nl/blog/
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Open Source Planning & Budgeting
Palo ondersteunt en optimaliseert uw Budgettering-
en Plannings-proces.

Palo is b'rj uitstek geschikt voor Financial Planning,
Budgeting & Forecasting, Consolidatie, Dashboarding,
Cashfl ow- en Liquiditeitsmanagement.

Pa lo red uceert'time-to-report' en verhoogt de kwa liteit
en betrouwbaarheid van uw rapportages.

Palo verlaagt risico's en complexiteit binnen de P&C cyclus.

Palo past prima naast uw bestaande bedrijfsbrede ICT

oplossingen en integreert naadloos met uw spreadsheets.

Palo is beschikbaar als Open Source oplossing en als
Premium Edition.

Bezoek wwwjedox.com en ervaar het
gemak van deze oplossing.
Reeds 40.000 mensen gingen u voor!
Nieuwsgierig naar de eenvoud en kracht?

Bezoek www"palo.net
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