Whitepaper

Hoe maak je van jouw ICT-bedrijf
een top-5% MSP?

Je wilt als ICT bedrijf de mooiste klanten bedienen en hier een eerlijk tarief aan verdienen. Maar houd je
onder aan de streep ook genoeg over? Finance is een zwaar onderschat onderwerp voor veel MSP-bedrijven.
En dat terwijl dit cruciaal is om naar de top 5% te groeien. Maar hoe til je je bedrijf naar het volgende
niveau om die top-5% MSP te worden? Wij bieden je een handreiking met het volgende stappenplan.
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Stap 1

Stroomlijn je processen
Een datagedreven strategie kan jouw ICT-bedrijf ver brengen. Maar dit is niet de eerste stap om een top 5% MSP te worden.
Eerst moet de basis op orde zijn. Kijk dus eerst goed naar al je processen:
-

Sales

-

Inkoop

-

Techniek (buitendienst)

-

Helpdesk (binnendienst)

-

Financieel

Wees kritisch op onnodige stappen en overbodige schakels. De juiste tooling (PSA, RMM, Documentatie, et cetera) vormt
hierbij de basis en is cruciaal om een goede MSP te worden. Voor verder advies verwijzen we je graag verder naar MSP
Mentor.

Wat is jouw EBITDA?
Wat betreft de financiële gezondheid van je bedrijf: een EBITDA van een gezonde MSP bedraagt tussen de 8 en 20%, om de
investeringen te kunnen betalen. Valt jouw bedrijf binnen die marges? Of heb je geen idee van deze cijfers? Zorg ervoor dat
je financiële processen 100% op orde zijn. Neem een goede partner in de hand die met jou mee kan kijken om jouw
processen duurzaam in te richten.
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Stap 2

Automatiseer je finance
Jouw klanten besteden hun ICT uit aan jou, dus waarom zou jij je financiën dan wel zelf doen? Er zijn tegenwoordig veel
mogelijkheden om een boekhoudpakket efficiënt te laten samenwerken met jouw tooling. Zo kun je net als bij ICT, ook
boekhouden ‘As-A-Service’ afnemen. Dit werkt middels een financiële softwarerobot, die je vervolgens koppelt met je PSAtooling. En automatiseren van je finance is een goede eerste stap richting dashboarding.
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Stap 3

Zo kun jij je ICT onderneming in vijf
stappen datagedreven sturen
Start met dashboarding op je financiële data
Kun jij de volgende vragen beantwoorden:

1. Wat zijn jouw top 20 grootste klanten?

2. Hoeveel omzet heb je maandelijks en welk deel daarvan is terugkerend?

3. Hoeveel geld krijg je nog van je klanten en wie zijn je 5 grootste wanbetalers?
Wil je dit inzichtelijk maken? Integreer jouw financiële data in een financieel dashboard. Heb je deze gegevens al helder, dan
ben je klaar voor de volgende stap.

4

Stap 4

Ga aan de slag met je PSA-data
Hetzelfde geldt voor je PSA-data. Kun jij deze vragen beantwoorden:
1. Welk % van de uren besteed je aan klanten?
2. Aan welke 10 klanten besteed je de meeste tijd? Zijn dit ook je top 10 klanten?
3. Welk deel wordt op een contract gewerkt en welk deel daarbuiten?
Dit zijn vragen die je kunt beantwoorden wanneer je aan de slag gaat met de data uit je PSA-systeem.
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Stap 5

Zo kun jij je ICT onderneming in vijf
stappen datagedreven sturen
Ga je finance en PSA data combineren

En nu gaan we een stap verder. Je wilt vragen beantwoorden die applicatieoverstijgend zijn. Welke klanten zijn rendabel, en

welke niet? Het combineren van jouw PSA-tool zoals Autotask met je financiële data, is hiervoor een cruciale stap. Combineer
deze data door middel van een datahub. De datahub kun je vervolgens gebruiken als basis voor een dashboard, waarin de PSA
en finance data wordt geïntegreerd. Bij Counta ontwerpen en beheren wij dataconnectoren van jouw tooling naar een
datahub.
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Nieuwsgierig naar een dataconnector? Of wil je een dashboard laten implementeren voor jouw ICT-organisatie? Neem
contact op en vraag een demo aan.
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Stap 6

Bepaal de benodigde actualiteit van je data
Zit jouw organisatie strak op de bal, met het vullen van de data voor je dashboard? Wanneer je de finance op orde hebt, is het
tijd om naar de tijdigheid van jouw data te gaan kijken. Want als je de planning wilt vergelijken met de werkelijkheid, dan wil
je dit zo live mogelijk bijhouden. Maar niet alle data hoeft dagelijks geupdatet te worden. Beoordeel dus welke data je
realtime nodig hebt en welke data bijvoorbeeld een week / maand / kwartaal oud mag zijn.
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Stap 7

Zo kun jij je ICT onderneming in vijf
stappen datagedreven sturen
Gebruik dashboarding om je bedrijf te sturen naar de
top 5%!

Ga de cijfers interpreteren en maak beslissingen voor jouw MSP-bedrijf op basis van je inzichten. Zoals je hebt gelezen is het
van belang dat de basis goed staat. Op klantniveau moet je alle cijfers weten en kunnen dromen met dashboarding. Maar

bedenk wel wanneer je start met dashboarding: het is nooit af. Dit is niet een kwestie van plug&play, van implementeren en
gaan. Je hebt er al je focus bij nodig en je moet er structureel tijd aan blijven besteden. Maar we beloven je: die tijd betaalt
zich ruimschoots uit. Want het dashboard gaat jou helpen om je tijd aan de juiste klanten besteden. Zodat jij hard op weg
bent naar die top-5%!

