Power BI

Power BI is voornamelijk een front-end tool gebouwd voor
eenvoudige visualisatie én analyse. Het geeft tevens de
mogelijkheid om diverse databronnen te importeren en
verkennen zoals Excel-bestanden, maar ook databases.

via Power BI

Zo combineer je strategie met technologie
waardoor je via Power BI in staat bent om waarde
uit je data te halen. Ofwel, informatie aanboren
waarmee je kunt beslissen én sturen.

Iedereen kan met Power BI data verkennen en

Je wilt vandaag nog direct waarde uit je

Breng data snel & eenvoudig bij elkaar

vervolgens kunnen wij samen met jou een rigide
model met bijbehorende ETL ontwerpen. Het
systeem biedt eenvoudig toepasbare machine
learning en artificial intelligence. Deze data-analyse
tool is ‘plug & play’ en daarmee toegankelijk voor
iedereen.
Je kunt het gratis downloaden (lees: Microsoft
Windows Store) en direct beginnen met klikken &

data, want:
Je vindt het lastig om waarde te halen uit
beschikbare data.
Je wilt hetzelfde systeem gebruiken voor
rapportages
Je wilt direct aansluiten; modelleren hoeft (nog)
niet.
Je wilt data analyseren en visualiseren

slepen. Een Power BI Pro Licentie kost slechts 8,50
euro p.p. waarmee eenieder al rapporten kan
opstellen en publiceren voor anderen om te
gebruiken.

"De kracht van Power BI?
Toegankelijke voor iedereen"

Dat lijkt me een bright solution: hoe start ik?
Met plezier geven we je vrijblijvend meer

Power BI biedt ook de mogelijkheid om

informatie. Hierbij alvast de stappen om met

rapportages op te stellen en te verspreiden binnen

Power BI aan de slag te gaan:

en buiten de organisatie. Wij hebben alle kennis &

Kennismakingsgesprek

ervaring in huis als het gaat om Power BI.

Data beschikbaar stellen om een voorbeeld
dashboard of rapport op te bouwen om een

Samen maken we een opzet waarbij je zélf in de

beter beeld te krijgen van de mogelijkheden

lead bent én aan de knoppen draait als het gaat

Inventarisatie van de gewenste situatie met

om het inrichten van Power BI. Met ruimte om een

betrekking tot rapportages, dashboards en de

beroep te doen op ons als je meer diepgang wilt

manier waarop dit verspreid wordt

met betrekking tot business value.

Projectplanning en akkoord hiervan
Uitvoering project.
Power BI vereenvoudigt het aanboren &
analyseren van veel verschillende databronnen
met behulp van power query. Een manier van
informatie ophalen, transformeren, combineren en
delen. Van Excel bestanden, databases en
kubussen tot internetbronnen die rechtstreeks
benaderd kunnen worden.
Wanneer de informatiebehoefte duidelijk is
kunnen we samen met jou een DWH ontwerpen en
inrichten. Het gemak van visualiseren in Power BI
geeft iedereen de mogelijkheid om meer waarde
uit data te halen.

Wat levert het op?
Toegang tot alle data binnen het bedrijf
Snel overzicht creëren
Sturen op de belangrijke informatie in een
eenvoudig format
Verspreiden tot op globaal niveau, zowel in- als
extern
Data-verbanden ontdekken met behulp van
artificial intelligence & voorspellingen doen.

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.

