
 

  

 

Functionele eigenschappen My Office Value analyse tool  

   

Zelf een Creditreform balansrating uitvoeren 

Met de My Office Value analyse tool kunt u zelf een Creditreform balansrating uitvoeren.  

Kredieten die met het Creditreform balansrating zijn beoordeeld voldoen - vanwege de 

accreditatie van dit ratingsysteem  aan alle regels van het Eurosysteem.  Daarom is een 

Creditreform balansrating de ideale onderbouwing van al uw kredietaanvragen of 

beleggingsanalysen. Ondernemingen verzekeren zich met een Creditreform balansrating 

van het vertrouwen van investeerders, banken en zakenrelaties. 

Analyse templates gebruiken 

U kunt gebruik maken van de meegeleverde analyse templates van My Office Value. Deze 

templates stellen u in staat nagenoeg alle financieel economische analyses, waar een 

rating voor gebruikt moet worden, uit te voeren. Wij onderscheiden drie soorten analyse 

templates:  

➢ Ondernemingsanalyses van jaarrekeningen en van prognoses 

➢ Betrouwbaar defaults voorspellen met een  Creditreform balansrating 

➢ Berekenen van een objectieve rentevoet 

U bepaalt u uw eigen workflow, analyse en rapportage  

My Office Value biedt u de mogelijkheid uw eigen analysemodellen, rapportages en 

presentaties in een door u zelf te bepalen workflow vast te leggen en als sjabloon te 

bewaren. Hiermee kunt u efficiënt uw eigen werkwijze toepassen bij al uw projecten door 

deze sjablonen te hergebruiken. Uw analyses of advies-opdrachten kunt u met behulp van 

My Office Value sneller en efficiënter uitvoeren.  

My Office Value beschikt over gestandaardiseerde rapportages en presentaties die bij 

elke template worden meegeleverd. Deze rapportages en presentaties kunt u wijzigen of 

door uw eigen modellen vervangen. U rapporteert daarom geheel naar uw eigen wensen 

en in uw eigen huisstijl.  

 

Structurering van uw bedrijfseigen kennis 

Uw eigen workflow en analysemethoden kunt u met My Office Value documenteren 

zonder beperking van het formaat, plaats of omvang van de documentatie. Op deze wijze 

structureert en borgt u uw bedrijfseigen kennis.  

 

Gebruikszekerheid  

U kunt data uit nagenoeg elk boekhoud-, audit- of analysesoftware en in SBR formaat in 

My Office Value importeren, ordenen en structureren. Hierdoor beschikt u over de 

brondata voor al uw analyses. Dit betekent voor u foutloze calculaties en een hoge 

efficiency.  

 



  

Technische eigenschappen My Office Value analyse tool 

My Office Value voegt een viertal technische eigenschappen samen die u helpen bij het 

beter organiseren, structureren, presenteren en rapporteren van al uw analyses. 

 

Database 

Het bijzondere aan My Office Value is dat u data uit velerlei databronnen en in nagenoeg 

elk formaat kunt importeren, organiseren en structureren zonder dat u kennis van 

databanken hoeft te hebben. My Office Value beschikt over een eigen databank die ervoor 

zorgt dat uw analyses en rapportages consistent blijven.  

Interfaces 

My Office Value beschikt over eigen interfaces voor de import van data. Hiermee kunnen 

data uit nagenoeg elk boekhoud- audit- of analysesoftware en in SBR formaat worden 

geïmporteerd. Hierdoor wordt het mogelijk om uw analyses met brondata uit te voeren.  

Depository systeem 

De depository functionaliteit van My Office Value maakt het mogelijk om een complete 

documentatie van uw rating-, analyse- of adviesproces op te bouwen zonder beperking 

door het soort document, de plaats of omvang van de informatie.  

MS Office functionaliteit 

My Office Value is een programma dat de basisfunctionaliteit van MS Office heeft 

uitgebreid zodat u MS Office nog effectiever kunt gebruiken. Dankzij de vertrouwde MS 

Office omgeving kunt u in korte tijd de functionaliteit van My Office Value optimaal 

gebruiken.  

Installatie 

My Office Value is beschikbaar als stand alone toepassing, netwerk- of online versie voor 
een ongelimiteerd aantal gebruikers.  

My Office Value overview
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MyOfficeValue templates voor efficiënte financiële analyses 

 

 

 

 

 

 

Elke analysestap wordt uitvoerig toegelicht 

en krijgt u uitleg over de analysemethode. 

Direct na de dataimport ziet u een verkorte 

analyse van de financiële prestaties van de 

onderneming. In één oogopslag wordt het 

verloop van de ratings zichtbaar, de groei en 

de resultaten in de afgelopen jaren en of er 

sprake is van een duurzame positieve 

ontwikkeling. Bovendien geven aanvullende 

kengetallen ook nog een algemene indruk. U 

bent hiermee in staat de rating en de pres-

taties van de onderneming in korte tijd te 

doorgronden.  

. 

My Office Value biedt u vele soorten 

overzichten. Van compacte analyses, zoals 

hiernaast is afgebeeld, tot gedetailleerde 

specificaties van alle boekingen per rappor-

tagecode. Er is veel aandacht besteed aan 

de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de 

analysemodellen. Hierdoor verloopt het 

analyseren van een onderneming stukken 

sneller dan bij het lezen van een gestruc-

tureerde jaarrekening. Uiteraard bevindt zich 

ook een jaarrekening in het analysemodel. 

My Office Value beschikt over een 

interface voor het ophalen van een 

geaccrediteerde Creditreform rating. De 

rating wordt gedetailleerd gespecificeerd. 

Voor deze analyse kunt u maximaal 5 

achtereenvolgende jaren tegelijk 

opvragen voor de prijs van één rating. 

Bovendien mag u een boekjaar 

gedurende een jaar zo vaak raten als u 

wilt voor de prijs van één rating. Dit is 

handig bij het opstellen van voorlopige 

cijfers zoals bij jaarrekeningen of tijdens 

het budgetteringsproces.  

 



  

My Office Value support 

Taylor made levering: 

Elke gebruiker is anders. Iedereen heeft immers zijn eigen specifieke workflows, 

analysemethoden en doelstellingen. Daarom leveren wij My Office Value taylor made 

afgestemd op uw behoefte. 

Dataimport 

Wij richten het My Office Value systeem zo in dat de dataimport past binnen uw specifieke 

workflow. U kunt kiezen uit geautomatiseerde dataimport of handmatige invoer of beide.  

Installatie 

My Office Value wordt op uw Microsoft systeemomgeving afgestemd. Of u nu werkt binnen 

een bedrijfsnetwerk, via een on line service, of stand alone op uw laptop, wij installeren My 

Office Value in elke MS Office omgeving.  

Rapportage 

Bij elke template van My Office Value bevindt zich een standaard rapport dat u al naar gelang 

uw eigen behoefte en inzicht kunt aanpassen. Wij kunnen u ondersteunen bij het modificeren 

van deze rapporten of bij het samenstellen van uw eigen individuele rapportageset zodat de 

rapportages op uw eigen situatie aansluiten.  

Opleiding en support 

Wij verzorgen opleidingen voor het gebruik van het My Office Value programma en de diverse 

analysetemplates en -methoden. Technisch support en gebruikersondersteuning kunnen on 

line en on demand worden verleend.  

 

Prijzen / offertes My Office Value 

De prijs van één stand allone licentie voor My Office Value Pro inclusief de templates voor 

de ondernemingsanalyse met Creditreform interface bedraagt € 400, - excl. BTW per jaar.  

Gelijktijdig met de licentie voor My Office Value moet voor de levering van de Creditreform 

ratings een afzonderlijk contract worden afgesloten. De prijs per Creditreform rating is 

afhankelijk van de afname per jaar. De maximale prijs is € 100,- excl. BTW per rating.  

Prijzen voor on line- en netwerk licenties, meer analyse templates, opleiding en support 
verstrekken wij graag op aanvraag.  
 
 
Witt Rating Advisory B.V.  

Maasboulevard 241  

3207 RP Spijkenisse  

E: info@wittratingadvisory.nl 
T: +31 (0)10 24 89 680 
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