Business
Intelligence
Scan

De Business Intelligence-scan geeft inzicht in de huidige stand
van zaken rondom de invulling van de BI-functie binnen jouw
organistatie.

Welke informatiebehoefte heb je?

Je wilt een BI Scan uitvoeren want:

Welke (bron)systemen gebruik je en waar wil je

Je wilt inzicht in de organisatie van de BI-

full focus op sturen? We brengen

functie en de ingerichte processen

verbeterpunten en eventuele vervolgstappen

Je wilt in kaart brengen welke BI-producten

voor de nabije toekomst helder in beeld. Waar

in gebruik zijn

sta je - uitgedrukt in BI-volwassenheid? Waar wil

Je wilt mogelijke verbeterpunten in het BI-

je naartoe.

proces identificeren
Je wilt een basis voor de prioriteitstelling
gericht op BI-verbeteracties
Je wilt weten of de informatiesystemen

"Oplossingen uitwerken
die eenvoudig zijn
in opzet en exact
doen wat nodig is"

voldoende inzicht geven voor het
management
Je wilt advies over optimalistie of
vernieuwing van datavoorzieningen
Je wilt een beroep doen op de kennis en
kunde van ervaren professionals

Bright grow: breng in kaart waar je kunt
verbeteren

Wat levert het op?

Korte lijnen. Snel schakelen met een trusted

Je ontvangt een uitgebreid verslag met

advisor. Wij willen jouw ondersteunen. De Business
Intelligence Scan draagt bij aan het stroomlijnen
van het groeipad van jouw organisatie. Wat zijn je
doelen? Waar ligt je focus? Welke informatie heb je
daarbij nodig?

bevindingen, conclusies en adviezen.
Wij zullen het verslag presenteren en uitvoerig
bespreken tijdens een meeting met directieleden
en andere stakeholders.

Hierbij zetten we alvast de stappen op een rij om
met de Business Intelligence scan te starten:
Kennismakingsgesprek
Interviews met de juiste mensen binnen de
organisatie (MT, Business IT)
Analyse van het systeem-landschap
Analyse van bestaande BI-structuren

Wil je meer weten of kennismaken?
Neem contact op met Annemarie de Wolf
Spacelab 4a, 3824 MR Amersfoort
T (0)33 20 35 35 3 info@biyond.nl www.biyond.nl

Graag delen we onze kennis en ervaring
Biyond helpt als trusted advisor de prestaties van

Als basis voor onderbouwd beslissen en doelgericht

jouw organisatie te verbeteren. Wij helpen het

ondernemen.

overzicht te verkrijgen om de juiste beslissingen te
kunnen nemen. Onze consultants hebben een schat

De kunst? Oplossingen uitwerken die eenvoudig zijn

aan kennis en ervaring als het gaat om Corporate

in opzet en exact doen wat nodig is.

Performance Management, Business Intelligence en
Business Analytics.
We zetten data om in stuurinformatie. We
vereenvoudigen het budgetteringsproces, de
forecasting en de financiële consolidatie. We
ontwikkelen dashboards. We brengen relevante key
performance indicators naar een next level om in te
spelen op kansen in de markt.

www.biyond.nl

info@biyond.nl

