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Innovatieve plug & play app voor Country-by-Country reporting certified by SAP  

 

 

INNOVATIEVE PLUG &  PLAY APP VOOR COUNTRY-BY-COUNTRY 

RAPPORTAGE 

CPMview heeft onlangs een innovatieve cloud app ontwikkeld voor Country-by-Country rapportage. 
Deze unieke app zorgt er voor dat organisaties het gehele Country-by-Country proces vanuit één 
oplossing volledig kunnen doorlopen; van het samenstellen van de gegevens uit verschillende 
bronnen tot het publiceren van de rapportages.  

Certificaat ‘Qualified Partner Packaged Solution ’  

Afgelopen week ontving CPMview het certificaat ‘Qualified Partner Packaged Solution’ van SAP, voor  
de Country-by-Country app. Dit betekent dat de Country-by-Country app een gewaardeerde oplossing 
is die geïntegreerd gebruik maakt van marktleidende SAP-software. Het toekennen van dit certificaat 
staat voor innovatieve partner diensten, specialistische kennis, snelle ’time-to-value’, lage risico's, 
hoge voorspelbaarheid van implementatietijden, tegen zeer betaalbare prijzen. 

 

Rudmer Bosga, Partner Business Manager SAP Nederland: “We zijn heel blij met de nieuwe 
propositie van CPMview. De Country by Country app is ´spot on´! Een verrijking van het SAP Analytics 
Cloud platform door een lastig en prijzig proces volledig te integreren in het platform en voor een vaste 
prijs per maand in combinatie met een eenmalige en vooraf vastgestelde korte implementatie.”  

 

Moderne ‘all-in-one’ Cloud oplossing  

CPMview heeft ruime ervaring met de processen rondom fiscale eenheidsrapportage, VPB-aangiften, 
Btw-aangiften en Base Erosion & Profit Shifting (BEPS). Dagelijks adviseren wij onze klanten hoe 
deze processen ondervangen kunnen worden in rapportagesystemen. Deze kennis combineerde wij 
met onze kennis van het SAP Analytics Cloud platform, resulterend in een ‘all-in-one’ Cloud oplossing 
voor Country-by-Country rapportage.  

 

“Deze app is een echte plug & play oplossing voor complexe rapportageprocessen en biedt niet alleen 
inzicht in de financiële resultaten van een bedrijf, maar geeft ook weer hoe fiscale autoriteiten deze 
gegevens interpreteren. De resultaten zijn 24/7 toegankelijk en worden gevisualiseerd in 
overzichtelijke dashboards. De app is dan ook een mooi voorbeeld van een moderne financiële 
oplossing waarin onze kennis van zowel financiën als tooling samen komen”, aldus Bart van Onzen, 
Partner CPMview.  

 

 



 

 

  

Over CPMview 

www.cpmview.com 

CPMview is specialist in corporate performance management (CPM). Wij adviseren, implementeren 
en begeleiden CPM-projecten. Onze service richt zich op de gehele cyclus van financiële afsluiting tot 
rapportages en geavanceerde analyses.  
 
Wij onderscheiden ons met innovatieve, betrouwbare oplossingen en dienstverlening. Met onze 
gecombineerde expertise van finance, data en moderne technologieën helpen wij onze klanten 
gefundeerde beslissingen te nemen met de juiste inzichten over hun prestaties en financiële data.  
 
Onze oplossingen dragen bij aan betrouwbare, intelligente financiële processen die tijd besparen en 
onaangename verassingen helpen te voorkomen. Dit stelt de finance-manager in staat te acteren als 
een strategische partner van de business door vooruit te kijken en zich te concentreren op analyse 
vraagstukken i.p.v. controle vraagstukken. 
 
Onze klanten bevinden zich in de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven. Meer over onze klanten  
en klantcases leest u op onze site. 
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