Business
Intelligence

Elke organisatie is uniek en reageert op haar eigen manier op
ontwikkelingen in de omgeving. Daarmee is ook de behoefte
aan informatie uniek en aan wijzigingen onderhevig. Dit komt
ook terug in onze Business Intelligence aanpak.

Business Intelligence is?

Hoe maak je een goede start

Het geheel van processen om van data tot

De basis hiervoor is het verzamelen van data

informatie te komen. Dit kan informatie zijn

vanuit bronnen, het modelleren hiervan in een

voor het management om de organisatie mee

datawarehouse en het beschikbaar stellen van

te sturen en ook informatie om in analyses te

informatie op een manier die voor de

gebruiken.

gebruikers het prettigst werkt.
Biyond heeft op basis van best practices tools
ontwikkeld om gegevens snel en op tijd te aan
te leveren. Aansturing en monitoring is

"Ontdek de kracht van
informatie"

daarmee goed voor elkaar. Ontwikkelaars
kunnen zich daardoor richten op activiteiten
met meer toegevoegde waarde.

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

Zet de volgende stap, scherp je doelen én
haal alles eruit

Wij ondersteunen jou bij het verzamelen en

Na het verzamelen van data, is de tweede stap het

analyseren van gegevens. Data omzetten in

creëren van een dimensioneel model gericht op

stuurinformatie, via slimme oplossingen.

jouw informatiebehoefte. Gegevens worden

Dat is wat we doen. Nu én in de toekomst.

gecombineerd en meetwaarden worden
gedefinieerd. In de derde stap wordt informatie

Denk aan het vereenvoudigen van het

beschikbaar gesteld aan de eindgebruikers.

budgetteringsproces, de forecasting en de
financiële consolidatie. Eén omgeving waarbij

Onze oplossing zetten we graag in overzichtelijke

informatie, ongeacht in welk systeem het wordt

stappen neer waarbij gebruikers de prioriteiten

geregistreerd, met elkaar in verband gebracht én

bepalen. Hiermee laten we in korte tijd de

geanalyseerd kan worden. Waarbij KPI’s via heldere

toegevoegde waarde zien van onze oplossing.

dashboards gebruikersvriendelijk in beeld gebracht
wordt.
Zodat jij – dankzij daadkrachtige BI – recht op je
doel afgaat én soepel meebeweegt met
veranderingen die op je pad komen.

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 ontwikkelen dashboards. We brengen relevante
key performance indicators naar een next level om
in te spelen op kansen in de markt.

