Business
Analytics

Business Analytics (BA) stelt je organisatie in staat om meer
waarde te halen uit beschikbare informatie. Zodat jij de juiste
businesskoers vaart. BA maakt onderdeel uit van je unieke
groeipad: samen brengen we patronen in kaart op basis van
historische data om toekomstige voorspellingen te doen.

Blijf op koers dankzij de drijfkracht
van Business Analytics
Denk aan verbeterd inzicht in klantgedrag of
interne bedrijfsvoering. Het proces is leidend,
om data snel en eenvoudig beschikbaar te
stellen. Mét ruimte om functionaliteiten toe te
voegen.

Tijd voor de volgende stap?
Wil jij de stap maken van data naar business
value door processen eenvoudig te
configureren?
Wil je een (financieel) baken waarop je kunt
vertrouwen bij besluitvorming dankzij
realtime data?
Zoek jij een sparringpartner die inspeelt op
toekomstige kansen via slimme

"Meer waarde halen
uit beschikbare
informatie"

informatieverwerking?

Business Analytics voor je laten werken.
Wat levert het op?

Bright energy: zet de volgende stap
dankzij slimme informatie

Beter sturen op key performance indicators. Denk

Vanuit onze expertise gaan we met plezier open

aan doelen gericht op inkoop, verkoop, marketing,

het gesprek aan om samen inzicht te krijgen in

human resources en logistiek.

welke stap jij vandaag kunt zetten op je
groeipad om morgen het verschil te maken.

Patronen in data ontdekken, herkennen en

Waar kom je vandaan en waar wil je naartoe?

betekenis geven. Data snel en slim transformeren
naar bruikbare informatie.

Ons team staat met bright energy klaar voor jou
én je collega’s om grip en controle te krijgen op

Besluitvormingsprocessen versnellen dankzij

de bedrijfsinformatie, want die zit barstensvol

realtime data

(verborgen) waarde.

Via een helder dashboard de koers 24/7
monitoren
Resultaten eenvoudig delen, intern en extern via
diverse formats
Effectiever samenwerken tussen afdelingen.

Wil je meer weten of kennismaken?
Neem contact op met Erwin van Schilt
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.

