
 THE
CORE
PRINCIPLE
CORE is hét online content management- en 
collaboration tool voor de creatie en realisatie 
van al uw reportingactiviteiten.

®



REPORTING
FRAMEWORK
Het traject van corporate reporting is tijdrovend en complex. Vaak 
wordt de output ook nog eens in meerdere talen gepresenteerd. 
Dit proces luistert nauw en vraagt normaliter om de inzet van een 
groot aantal mensen vanuit verschillende disciplines. Om het u zo 
makkelijk mogelijk te maken, hebben wij CORE ontwikkeld.

CORE is a state-of-the-art online workflow tool, speciaal ontworpen voor corporate 
reporting. Dit flexibele en gebruiksvriendelijke reporting systeem biedt gecontroleerde 
content bewerking en auditing in een speciaal ontwikkeld en top veilig back end. 
De tool maakt het leven voor en vooral tijdens de het jaarverslagtraject een stuk 
gemakkelijker, met minder stress rond de deadlines en een grotere grip op de kosten.



TAILOR MADE  CORE is zo ingericht dat de tool optimaal inspeelt op de behoefte 
van de gebruiker. Uw wensen zijn leading. CORE richt zich naar de werkwijze van 
de klant. De toepassing is gebruiksvriendelijk en intuïtief. Na een korte introductie 
kun je als nieuwe gebruiker direct aan de slag. 

EFFICIËNTER EN FOUTLOZER  Werken in CORE betekent snelheid en efficiën-
tie. U werkt met een groot aantal mensen tegelijkertijd en desgewenst locatie-on-
afhankelijk aan de rapportages. Omdat alle betrokkenen in CORE werken en er 
versiebeheer is, loopt het proces gestroomlijnd en is de kans op fouten minimaal.
Met CORE heeft het team optimaal grip op het hele proces. Gebruikers kunnen 
elkaar vanuit CORE taken toedelen. Vanuit de dashboard cockpit houdt u overzicht 
op de voortgang van het project. 

FLEXIBEL DESIGN  CORE onderscheidt zich onder meer door de grote flexibiliteit 
op designgebied. De output en het design zijn naar eigen inzicht aan te passen.
U werkt niet in vaste templates, maar bepaalt per pagina zelf de look & feel.
Excel-tabellen worden automatisch omgezet naar infographics die complexe
informatie in één oogopslag inzichtelijk maken. CORE biedt de mogelijkheid om 
vanuit vele brondocumenten, zoals Word, Excel, jpeg een vertaling te maken naar 
online, print en presentaties.
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MULTICHANNEL PUBLISHING  Met online verslaglegging bereikt u nieuwe 
stakeholders en kunt u de content nog specifieker op de doelgroep afstemmen. 
Toch blijft bij sommige doelgroepen de behoefte voor print bestaan. Werken in 
CORE betekent dat u uw verslag platform onafhankelijk kunt publiceren. Online first 
of online only? CORE ontsluit de informatie in elk gewenst format, op elk gewenst 
publishing platform.

AUDITING  De bij de verslaglegging betrokken beslissers en toezichthouders, 
zoals de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en de interne en externe
accountant, kunnen de inhoud gedurende het proces auditen en becommentariëren. 
Bovendien kunnen ze verschillende versies met elkaar vergelijken.

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGES  Investeerders en aandeelhouders hebben
behoefte aan tussentijdse financiële rapportages met betrouwbare, actuele 
financiële en non-financiële informatie. Met CORE zijn actuele financiële statements 
en kwartaalrapportages eenvoudig te genereren.

ONE-STOP SHOPPING  DartReport begeleidt de verslaglegging van de 
conceptontwikkelingsfase en strategiebepaling tot en met het eindproduct. 
We gidsen u door het productieproces met een one-stop shopping aanpak.



TRAINING  Core is een laagdrempelige, intuïtieve tool. Na een korte training 
kunnen gebruikers direct met CORE aan de slag.

HELPDESK  DartReport heeft voor CORE een eigen helpdesk. Deze is ook 
buiten de reguliere uren bereikbaar en daar waar gewenst ook 24/7.

VEILIGHEID  Als partner van beursgenoteerde ondernemingen moet de 
ICT-omgeving van CORE voldoen aan de allerhoogste voorschriften en 
veiligheidseisen.
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De belangrijkste kenmerken van CORE in een notendop:

VERSIEBEHEER
•  U en uw medewerkers kunnen de content van de corporate verslaglegging en 

financial statements zelfstandig beheren en bewerken. 
•  De content van de laatste versie kunt u vergelijken met niet-opeenvolgende 

versies.
•  Binnen CORE is zichtbaar wanneer en door wie correcties zijn uitgevoerd en  

wie deze heeft geaccordeerd. 
• De nieuwe of aangepaste teksten zijn zichtbaar met ‘highlight changes’.
•  Bij het opslaan van de wijzigingen kun je in een pop-up een comment 

toevoegen.
• Aanmaak van ‘releases’.
• Met de dashboard-functie monitort u de voortgang van het project.

EASY-TO-USE
• Toegang via internet (Firefox of Google Chrome).
• U plaatst de teksten van het document in pre-designed Word-templates. 
• De pagina’s worden bij het uploaden automatisch opgemaakt. 
• De Excel-tabellen worden na uploaden automatisch opgemaakt.
• Beelden worden automatisch geupload in high- en lowres.
• De content kan worden ontsloten als webcontent en als pdf. 
• Lay-out can be previewed in preview mode and in pdf.
• Automatisch te genereren inhoudsopgave.
• Eenvoudig aan te passen menustructuur frontend.
• De CORE-helpdesk van DartReport biedt telefonisch en per e-mail ondersteuning.

BENEFITS
CORE



GEBRUIKERSROLLEN
• Vier soorten gebruikers, met voor ieder een eigen set aan bevoegdheden:
   > de contentmanager
   > de auditor
   > de super user
   > de meelezer
• Separate roles content management and auditing
• Per gebruiker kan worden bepaald tot welke pagina’s hij toegang heeft.
•  Gebruikers kunnen elkaar taken toekennen en de voortgang van deze taken volgen. 

CORE is door DartReport geïnitieerd en ontwikkeld in samenwerking met 
Polder Knowledge. 
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