Betrouwbare informatie als sleutel tot
succes
Een van de belangrijkste assets van een bedrijf is het op orde hebben van de
enorme hoeveelheid gegevensstromen waar de organisatie voor staat.
Procesinzicht en goede informatie maar vooral snel en flexibel kunnen schakelen
speelt daarbij een rol.
En daarin zijn informatiesystemen veelal niet toereikend op uitgerust of ingericht.
Besluitvorming kunnen baseren op basis van betrouwbare informatie is een belangrijke
sleutel tot succes.
De neiging bestaat alle aandacht primair te vestigen op een alles overstijgend
informatiesysteem. Zeker in de complexe wereld van de energiebranche gaat het dan
om omvangrijke ERP systemen en vaak ook datawarehouses. Implementatietrajecten
die veel kosten en vooral veel tijd vereisen. Ondertussen is de organisatie niet meer
flexibel genoeg om adequaat in te kunnen spelen op marktontwikkelingen. Terwijl u dat
nu juist direct nodig heeft om uw bedrijfsvoering te kunnen sturen. TBM BI en
TBM AudIT dragen zorg voor invulling van rapportages met de kwaliteit om dat ook
daadwerkelijk te kunnen.
In de energiebranche speelt vooral het managen, beheren en in goede banen leiden
van informatiestromen een prominente rol. Snel kunnen schakelen is essentieel.
Migratie naar nieuwe systemen, reconciliatie, interne leveringen, doorbelastingen en
het werken met schattingen maken die taak niet eenvoudig. Het tijdig voldoen aan de
door de overheid gestelde regelgeving is een continue strijd. De TBM Groep biedt
mogelijkheden om al die stromen in goede banen te leiden en inzicht en grip te
behouden op de bedrijfsvoering. Snel en accuraat, maar vooral ook in samenspraak
met onze opdrachtgevers!
De TBM Groep heeft jarenlange ervaring op dit gebied en een duidelijk trackrecord
binnen de energiebranche. Daarom weten wij als geen ander dat een goede
informatievoorziening over of ten behoeve van energieprogramma’s, energie-inkoop,
de verbruiksregistratie, facturatie en het debiteurenbeheer, maar ook zaken
als programmaverantwoordelijkheid, onbalans, CPS, Edine berichtenverkeer,
essentieel is voor energieorganisaties.
Hoewel veel gegevens wel degelijk aanwezig zijn rondom de energiestromen, zowel
binnen het eigen bedrijf als bijvoorbeeld bij het ECH en/of TenneT, is het een uitdaging
die effectief en gecombineerd in te zetten voor de bedrijfsvoering. De TBM Groep
begrijpt de energiebusiness vanuit eigen ervaring en kan zeer snel informatie ontsluiten
die niet via reguliere informatiesystemen kan worden geleverd.
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