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Minder risico en 
meer sturing 

dankzij up-to-date 
voorraadgegevens



Introductie
Bij NTAB gaan we verder dan 
waardebepaling alleen. We zijn altijd
bezig om onze opdrachtgevers te
ondersteunen in een veranderende
markt. Onze digitale innovaties spelen
hierbij een belangrijke rol. Zo maken we 
voor het verrichten van audits gebruik
van onze eigen unieke analyse en
waarderingssoftware NTAB Smart Stock. 
Hiermee is het werkkapitaal en
risicoprofiel op verschillende momenten
digitaal inzichtelijk met een dynamisch
voorraad dashboard. 

In deze white paper vertellen we meer 
over Smart Stock en het gebruik ervan. 
We geven antwoord op de volgende 
vragen:

• Wat is Smart Stock?

• Hoe werkt het? 

• Wat levert het je op? 



Wat is Smart Stock?

NTAB Smart Stock is een voorraad audit en monitoring service. Dit doen we voor 
verschillende doeleinden. Van financieringsaanvragen, herbeoordeling van 
financieringen, faillissementen, overnames, aankopen, verkopen of het opstellen van 
de jaarrekeningen. De meeste asset based lenders en financiers in Nederland behoren 
tot onze opdrachtgevers.

Unieke analyse en waarderingssoftware

Om voorraden snel en overzichtelijk in kaart te brengen, maken we gebruik van NTAB 
Smart Stock. Dit is onze eigen unieke analyse en waarderingssoftware waarmee we 
data binnenhalen uit de systemen van bedrijven, deze data analyseren en 
transformeren naar voorraadinformatie. Deze analyses en waarderingen worden 
vertaald naar heldere rapportages en dynamische dashboards. 

Actuele voorraadgegevens

Het grote voordeel van dit systeem is dat zowel asset based lenders en financiers 
(maar ook de bedrijven zelf) hun riskmanagement kunnen optimaliseren door op elk 
gewenst moment digitaal zicht te hebben op de actuele voorraadgegevens, de 
ontwikkeling van het werkkapitaal en het risicoprofiel van een bedrijf. Eveneens is ook 
gerelateerde data als omzet en winstmarge zichtbaar. 
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Periodieke updates

NTAB Smart Stock biedt ook de mogelijkheid om periodiek een update 
te ontvangen van de financierbare voorraad met desgewenst een
actuele waardering. Dit levert veel efficiëntie op ten opzichte van de 
traditionele werkwijze omdat dit proces volledig wordt ondersteund
door NTAB Smart Stock. 

NTAB Smart Stock stelt ons als taxatie & adviesbureau in staat om in 
verschillende scenario’s tot een goed onderbouwde, real time 
waardering te komen. Hiermee vergroten we de waarde van onze 
dienstverlening en kunnen we onze opdrachtgevers meer comfort 
geven bij de beoordeling van het kredietrisico waarbij we het hele 
proces faciliteren. Van waardering tot borrowing base. 
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Hoe werkt Smart Stock?

NTAB Smart Stock werkt met datasets in diverse formaten, waarbij er koppelingen 
gemaakt kunnen worden met een groot aantal systemen. Daarmee is NTAB Smart 
Stock systeemonafhankelijk en inzetbaar bij elke voorraadhoudende onderneming. 

De data wordt met NTAB Smart Stock middels algoritmes geanalyseerd en 
getransformeerd naar informatie die inzicht geeft in de samenstelling, courantheid en 
financierbaarheid van de voorraden. Door middel van een dynamisch dashboard wordt 
inzichtelijk gemaakt welke onderdelen het verschil maken tot op artikelniveau. Op dit 
dashboard is niet alleen de actuele voorraad zichtbaar – en hoe die is samengesteld –
maar ook informatie over de inkoop en verkoop, marges, houdbaarheid, 
seizoensinvloeden, rechten van derden en hoe de markt zich beweegt. 

Tot slot wordt een en ander vertaald naar heldere rapportages en kan de voorraad 
periodiek worden gemonitord. Met deze informatie worden trends zichtbaar en 
kunnen de financier en het bedrijf tijdig veranderingen signaleren.  
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Wat levert NTAB
Smart Stock op?

NTAB Smart Stock biedt veel voordelen. Voor zowel Private Equity, financiers en asset 
based lenders als de kredietnemers.  

1. Actueel inzicht 

2. Meer inzicht achter de cijfers

3. Overzichtelijk

4. Sturen op voorraad

5. Kostenbesparend 

6. Risico’s beperkend 
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Ervaar de voordelen van 
NTAB Smart Stock

1. Actueel inzicht in de voorraad

NTAB Smart Stock biedt actueel inzicht in voorraden dankzij slimme algoritmes, 
heldere rapportages en dynamische dashboards. Het hele voorraadproces is te volgen 
van inkoop tot verkoop. Maar ook waar de voorraden zich bevinden, rechten van 
derden en overige zaken die invloed hebben op de financierbaarheid van de voorraad.

2. Meer inzicht achter de cijfers

NTAB Smart Stock is een voorraad audit en monitoring service dat meer context geeft 
aan de actuele cijfers. Dit maakt het mogelijk om beter onderbouwde beslissingen te 
nemen. Bovendien zijn de gegevens altijd up to date, zodat er altijd gekeken kan 
worden naar de meest actuele benchmarks voor bijvoorbeeld het aanpassen van de 
financiering. 

3. Overzichtelijk

Met NTAB Smart Stock worden alle voorraadgegevens overzichtelijk gestructureerd 
en gepresenteerd. Tot op detailniveau is de stand van zaken zichtbaar. Dit komt het 
gesprek tussen financier en bedrijf ten goede. Maar ook als er sprake is van 
bijvoorbeeld een bedrijfsovername is het gebruik van NTAB Smart Stock van 
meerwaarde. De up to date gegevens geven direct een duidelijk beeld van de 
voorraden en marges. 



4. Sturen op voorraad

Door frequent inzage te hebben in de actuele voorraadgegevens via 
NTAB Smart Stock is het mogelijk om een beter totaalbeeld van het 
hele bedrijfsproces te krijgen. Zo wordt tot op detailniveau de actuele 
voorraadstatus, het inkoop- en verkoopproces en de waardering van de 
voorraad in kaart gebracht. Dit levert meer context op, dan enkel een 
voorraadlijst, en maakt het mogelijk om direct te kunnen sturen op 
voorraad.  

5. Kostenbesparend

Door het auditproces verder te digitaliseren, komen handmatige 
handelingen als samenbrengen, analyseren en rapporteren van 
documenten te vervallen. Dat levert niet alleen betrouwbare 
resultaten, maar ook tijdwinst op. Alles is meteen overzichtelijk met 
NTAB Smart Stock.

Daarbij is het met NTAB Smart Stock mogelijk om tegen lagere kosten 
op een hogere frequentie inzicht te krijgen in de actuele 
voorraadgegevens, de ontwikkeling van het werkkapitaal en het 
risicoprofiel van een bedrijf.

6. Risico’s beperken

Met actuele data uit NTAB Smart Stock zijn mogelijke risico’s sneller te 
identificeren, wat een waardevolle aanvulling levert op het krediet 
management. Het risicoprofiel wordt  inzichtelijk, wat werk bespaart en 
mogelijk ook zorgt voor minder kapitaalbeslag bij de financier. 

Geïnteresseerd?
Met NTAB Smart Stock willen we bedrijven sturen op een gezondere voorraad en betere 
marges en onze opdrachtgevers actueel inzicht geven in de voorraad. Wil je hier meer 
over weten of over onze services? Neem dan gerust contact met ons op. 

info@ntab.nl |     +31 (0)33 467 80 20 
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