Biyond:
The art of
being bright

Je wilt ruwe data naar waardevolle kennis bewegen. Kennis
waarmee je elke dag opnieuw, doordachte keuzes maakt.
Keuzes die waarde toevoegen. Afgestemd op de behoeften
van je medewerkers, klanten en andere spelers in je markt.
Jij focust op het neerzetten van de beste prestatie.

Hoe maak je de stap van informatie
naar kennis?
Dankzij een gebruiksvriendelijke
maatwerkoplossing, verrijk jij kennis én
perspectief, waardoor je betere beslissingen
neemt.

Onze expertises
Wij kijken naar de vraag áchter de vraag om je
informatiebehoefte haarscherp in beeld te
brengen. Voorzien van een oplossing die slim en
doordacht is. Precies wat jij nu én in de
toekomst nodig hebt. The art of being bright.

Zo groei je in wat je doet. Biyond ondersteunt

Business Intelligence, Corporate Performance

daarbij als specialist in Business Intelligence,

Management en Business Analytics: daar gaat

Corporate Performance Management en

onze energie van stromen. Daar zijn we goed in.

Business Analytics.

Dát is ons vak. Wij zijn je trusted advisor,
onafhankelijk en betrokken.

Wil je meer weten of kennismaken?

"Slimme oplossingen....
mét inpact"

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

Vertel, op welke informatievraag wil
jij antwoord krijgen?
Wij ondersteunen jou bij het verzamelen en

Voorspellingen doen in het belang van

analyseren van gegevens. Data omzetten in

toekomstige groei. Met BA creëer je predictieve

stuurinformatie, via slimme oplossingen. Nu

waarde door anders om te gaan met je data.

én in de toekomst.

Hoe? Door data beter te begrijpen en ervan te
leren. Je geeft betekenis aan historische- en

Wij helpen jou bij de integratie van mens,

ongestructureerde data door verbanden te

proces en systeem. Denk aan KPI’s,

ontdekken en te herkennen.

managementrapportages, financiële
consolidatie en strategische planning.

We zijn benieuwd naar jouw
informatievraagstuk en hoe Biyond met bright

Wij creëren voor jou een raamwerk waarmee

energy kan helpen.

je waardevolle informatie ontdekt én verrijkt.
Precies wat jij nodig hebt om je business naar
the next level te brengen. Klinkt als een bright
idea, toch?

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

Laat ons het verschil maken voor uw
organisatie
Onze collega's zijn open minded, nieuwsgierig

Elke vraag wordt op waarde ingeschat. Hoe

en slim. Groot denken met oog voor detail en

simpel of ingewikkeld de vraag in eerste

tóch stevig met beide benen op de grond

instantie lijkt. Dat geeft dynamiek: energie die

staan. Dat is Team Biyond!

we inzetten voor onze opdrachtgevers. Elke
werkdag opnieuw. Hoe leuk is dat? Tsja, dat is

Wij hebben ongetwijfeld een antwoord op
jouw vraag. Wil je beter beslissen en beter
sturen? Neem contact met ons op. We denken
graag met je mee.

een kwestie van ervaren!

