
INSPIRATIE VOOR SUCCES MET BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence
– laat inzicht uw koers bepalen 

Met BI zijn beslissingen op basis van  
buikgevoel en schattingen verleden tijd  

Maar hoe zet u gegevens om in toepasbaar inzicht? 

6 goede tips van  NORRIQ 

BI hoeft niet duur en complex te zijn 
Succes met BI vereist een stevig datamodel 

 – maar geen groot budget.  

NORRIQ



Een compleet nieuw beeld 
Het antwoord is: Business Intelligence. Een BI-oplossing 
verzamelt automatisch gegevens uit de verschillende  
systemen die u gebruikt, en converteert ze naar toepas-
baar en toegankelijk inzicht in de vorm van dynamische 
visualiseringen en dashboards. U krijgt een compleet 
nieuw en belangrijk beeld van uw onderneming. Bekijk  
bijvoorbeeld de maandelijkse ontwikkeling in real-time, 
volg de verkoopprestatie per verkoper, en volg ’live’ de 
ontwikkeling met betrekking tot de voorraadgegevens, 
koop- en verkooporders en klantenomzet. 

Maakt een verschil in de hele waardeketen 
BI creëert waarde in het gehele bedrijf, en een goede 
BI-oplossing kan veel meer dan de meeste mensen denken. 
Met een dynamische klanten- en goederenstatistiek opti-
maliseert u uw bezettingsgraad en verhoogt u de leve-
ringszekerheid. Kunt u zich voorstellen hoe de logistiek 
en bijvoorbeeld het productenaanbod gebaat zijn bij een 
veel scherpere blik op de beschikbaarheid? En dan hebben 
we het nog niet eens over de financiën gehad. Altijd bij-
gewerkte en gemakkelijk toegankelijke gegevens, over-
zichten van de opeisbare schulden enzovoort leveren een 
aanzienlijke verbetering op.

Laat de gegevens het werk voor u doen
Met BI vervangt u tijdrovende processen en spreadsheets, 
die alleen maar beelden van het verleden laten zien, door 
interactieve visualiseringen – gebundeld in één, continu 
geüpdatet systeem. Voorheen had u enkel zicht op het 
verleden, maar voortaan hebt u ook zicht op het heden 
en de toekomst. U kunt met een paar klikken analyses en 
rapporten opstellen en steeds op elk moment alle onder-
delen van uw onderneming volgen. Hoe ziet het eruit?  
En wat betekent het voor morgen? Misschien moet iets 
worden aangepast?

Een sprintje trekken
U krijgt een compleet nieuwe basis voor het nemen van 
beslissingen en een heel andere mogelijkheid van managen. 
U kunt sneller en betere beslissingen nemen, gebaseerd 
op de realiteit – niet op verouderde diagrammen in Excel. 
U trekt een sprintje doordat u uw koers door inzicht laat 
bepalen en uw beslissingen niet langer op buikgevoel en 
schattingen baseert.

Hoe behaalt u succes met uw BI-project? Het grootste 
tuin- en diercentrum van de Benelux, Plantorama, heeft 
een succesvolle BI in huis gehaald. Hierdoor worden er 
binnen het bedrijf aanmerkelijk betere beslissingen geno-
men en is de bedrijfswinst toegenomen. 6 goede tips van 
NORRIQ!

1. Begin daar waar het de grootste waarde creëert  
“Geen enkel bedrijf kan zonder BI. Maar het is uiterst  
belangrijk dat u daar begint waar de oplossing concrete 
waarde creëert en waar u het project kunt overzien.  
Daarna kunt u de toepassing van de oplossing naar  
behoefte uitbreiden. Onthoud echter altijd dat een BI- 
systeem nooit zo simpel mag zijn dat het de leiding en  
medewerkers niet aanzet tot het te gebruiken. Probeer 
een balans tussen het complexe en het eenvoudige te  
vinden, die voor iedereen waarde creëert.” 

2. Verankering in de organisatie is van  
fundamenteel belang 
”Het is cruciaal dat BI bij alle dagelijkse taken van de  
gebruikers wordt betrokken. Reserveer daarom tijd voor 
het trainen en opleiden van uw gespecialiseerde en uw 
gewone gebruikers. Bij voorkeur ’on-the-job’ training.  

6 goede tips

Beslis niet op basis van buikgevoel en 
schattingen – laat inzicht uw koers bepalen 
Business Intelligence kan voor grote concurrentievoordelen zorgen. De bedrijven die nog niet in actie zijn gekomen, 
zullen het tempo moeten opvoeren om niet achter te blijven. Maar waarom is BI eigenlijk zo waardevol? En wat is de 
kortste weg van ‘dode gegevens’ naar reëlen inzichten die ook effectief waarde voor uw onderneming kunnen creëren?

Met Business  
Intel ligence krijgt u: 

• Verzameling en visualisering  
van gegevens. 

• Beslissingen op basis van gegevens. 
• Een overzicht van uw onderneming 

in real-time.
• Behendigheid. 
• Automatische opstelling van  

rapporten.

“De Business Intel ligence 
oplossing is van cruciaal belang 

geweest. Zo wisten we onze omzet 
aanzienlijk te verhogen.”

Torben Castenskiold, CFO, Plantorama

 BI hoeft niet duur en complex te zijn
De echte BI-oplossing tilt uw onderneming naar een hoger niveau. Maar u hoeft hiervoor niet alles uit de kast te halen. Succes  
met BI vereist een degelijk datamodel – en waarom zou u niet gebruikmaken van de ervaring die anderen al hebben opgedaan?

U denkt misschien dat een oplossing waarbij data uit uw 
hele onderneming worden verzameld, duur en complex is. 
Het aan de slag gaan met Business Intelligence is tegen-
woordig echter gemakkelijker dan u denkt. BI is een van de 
gebieden die zich verreweg het meest hebben ontwikkeld. 
Het fundament van BI bestaat uit gestandaardiseerde tools 
en ruime ervaring opgedaan door heel veel bedrijven, die 
– ondanks hun verschillen – voor een groot deel dezelfde 
zakelijke behoeften hebben. 

Gebruikmaken van best practise 
Bij een efficiënte BI-oplossing staat het datamodel cen-
traal. Dit is de plek waar u de verzameling van gegevens 

automatiseert en de logica structureert en construeert. 
Dit is dé plek waar alles plaatsvindt. Bij NORRIQ maken 
wij gebruik van gestandaardiseerde datamodellen. Als u 

Microsoft Dynamics NAV hebt, kunt u gebruikmaken van 
het reeds door ons verrichte werk in de vorm van compleet 
ontwikkelde modellen die het proces aanmerkelijk ver-
snellen. De meest efficiënte oplossing bouw je niet vanaf 
de bodem op, maar baseer je op best practise.   

De eenvoudigste manier is vaak de beste 
Succes met BI vereist een sterk datamodel dat als basis 
voor al uw beslissingen dient. Kies een samenwerkings-
partner die de complexiteit dermate goed begrijpt dat de 
geboden oplossing eenvoudig is, geen fortuin kost en snel 
is toe te passen.

Data Sources Presentatie Impact
Analyses en rapporten in b.v.

NAV Power BI of TARGITNAV

CRM

Excel

Andere

Datamodel

Dit maakt het toepassen van BI veel concreter voor de  
afzonderlijke medewerker.”

3. Voorzie de medewerkers op meerdere wijzen van 
gegevens
”Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat informatievoor-
ziening deel uitmaakt van de dagelijkse taken van de  
medewerkers, en dat u de gegevens op overzichtelijke 
wijze verstrekt aan de hand van kanalen waarmee de  
verschillende groepen van medewerkers werken. Bij  
gegevens voor het management kunt u hierbij denken  

aan rapporten verzonden per e-mail en bij informatie voor 
medewerkers kunnen dit grafieken op een groot scherm 
en overzichten op tablets enz. zijn.” 

4. Neem een toegewijde BI-medewerker in dienst
”Neem een toegewijde BI-medewerker – een controller – 
in dienst, die zowel bij het onderhouden van uw systeem 
kan helpen als ervoor kan zorgen dat het systeem zich in 
de goede richting ontwikkelt. Dit is een belangrijke les die 
wij tijdens onze ’BI-reis’ hebben geleerd.” 

5. Ga niet op je lauweren rusten 
”De ontwikkeling gaat snel, dus zorg ervoor dat uw BI- 
oplossing altijd up-to-date is. Op die wijze kunt u uw  
voordeel doen met nieuwe functies en nieuwe add-on 
analysemogelijkheden zoals Predictive Analytics en  
Machine Learning.” 

6. Kies de juiste partner
”Het is belangrijk dat u een BI-partner kiest die grondige 
kennis van ERP-systemen heeft en daardoor in staat is u 
te helpen met een probleemloze en soepele integratie, 
ongeacht uw BI-oplossing, datawarehouse en ERP.”
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Waarom NORRIQ?
Omdat wij weten waar u het over hebt. Bij NORRIQ weten wij hoe belangrijk data-analyse is en hoe de 
automatisering van uw onderneming is opgebouwd. We hebben BI-oplossingen voor een aantal van de 
succesvolste bedrijven van de Benelux ontworpen en gecreëerd, en al onze ervaring komt u ten goede. 

NORRIQ is wat BI betreft een van de beste IT-adviesbureaus in de Benelux. Onze lijst van 
succesvolle BI-implementaties is lang, en onze consulenten helpen elke dag honderden 
klanten uit vele verschillende sectoren en industrieën. Maar wat maakt dat wij in staat zijn 
de beste oplossingen voor de sector te bieden? 

Wij weten waar de data vandaan komen 
Een van de redenen is dat wij een ‘360˚-adviesbureau’ zijn. Wij zijn niet alleen specialisten 
op het gebied van BI, maar werken ook met alle systemen waar de gegevens uit worden 
verzameld. We kennen alle ins en outs van de rest van de IT van het bedrijf en daardoor 
weten wij hoe de automatisering van uw onderneming is opgebouwd en kunnen veel 
beter dan de meeste anderen zien hoe uw BI-oplossing moet worden opgebouwd.  Wij 
weten waar u het over hebt en daardoor kunnen wij sneller een oplossing aanbieden.  
Een oplossing die reële waarde toevoegt.

U start dicht bij de finish 
Onze BI-oplossing is noch duur noch complex. We hebben honderden bedrijven geholpen 
met het opbouwen van hun BI en daarom gebeurt het zelden dat we helemaal bij het begin 
beginnen. Onze ervaring laat zien dat de meeste bedrijven voor een groot deel volgens 
dezelfde beginselen worden geleid. Daarom hebben we een generiek datamodel – onze BI 
cubes – ontwikkeld, dat als een compleet fundament voor onze aangepaste oplossingen 
dient. Dat betekent dat u al bijna bij de finish bent als u start. 

Uw keuze van front-end is belangrijk, maar … 
Of u nu Microsoft Power BI, TARGIT of iets heel anders kiest, wij zijn het best in het  
bouwen van dát waar alles op rust, namelijk het datamodel. Al het datamodel niet sterk  
is, kan geen front-end uw onderneming helpen. 

U hebt de ruwe data. Wij hebben de BI Cubes en de ruime zakelijke ervaring die data  
naar inzicht kan converteren. Complexer dan dit hoeven BI-projecten niet te zijn.

Volg ‘live’ verkoopprestaties, maandelijkse 
ontwikkelingen en nog veel meer. Met BI kunt u 

steeds alle onderdelen van uw onderneming bekijken

NORRIQ BI Accelerator is een gebruiksklaar datamodel 
voor bedrijven die met Microsoft Dynamics NAV werken. 
De oplossing is uw kortste weg naar best practise in de 

vorm van een compleet ontwikkeld model dat uw  
data automatisch ophaalt en structureert.  Hiermee  

hebben wij, voordat u van start gaat, al ca. 80 %  
van het werk verricht – en uw bedrijf gaat in  

no time van 0 naar inzicht.

NORRIQ BI Accelerator  
– in no time van 0 naar inzicht

NORRIQ heeft efficiënte BI-oplossingen voor een aantal  
marktleiders in de Benelux gecreëerd

” In plaats van maandelijks onze Excel-rapporten te bekijken, werken wij nu 
dagelijks met onze data. Dit inzicht is zeer waardevol, en we nemen nu veel 
sneller beslissingen op een veel nauwkeurigere basis.”  

Jesper Häckert Møller, CFO, MUUTO

” De BI-adviseurs van NORRIQ hebben zich in recordtempo een beeld van onze  
onderneming gevormd en ons geholpen met het maximale uit onze data te halen.  
We hebben nu niet alleen een betrouwbaar overzicht, maar kennen ook alle  
denkbare hoeken van onze onderneming, zodat we veel beter weten waar we  
onze energie in moeten stoppen.” 

Steen Tromholt, directievoorzitter, Quooker
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360˚-competenties en services 
Met de 360˚-competenties en services van NORRIQ hebt u slechts  
één leverancier nodig: van IT-strategie, zakelijk advies, proces-
optimalisatie, via ERP, naar een breed aanbod van door onszelf 
ontwikkelde aanvullende oplossingen, BI, CRM, integratie,  
e-commerce, mobiliteit en IT-werkzaamheden.

WILT U MEER WETEN?

 leer meer over business intelligence: 
 https://www.norriq.be/ competenties/business-intelligence

Of neem contact met ons op:
+32 16 498 115 // info@norriq.be

Haal het beste uit uw gegevens - met NORRIQ

Onder voorbehoud van drukfouten

MOBILITY

IT-STRATEGYBI

OUTSOURCING

INTEGRATION

HOSTING

ERP

CRM

E-COMMERCE

We hebben BI-oplossingen gebouwd voor enkele van de meest succesvolle bedrijven in  
de Benelux en onze consultants adviseren dagelijks klanten uit vele verschillende industrieën  
en branches, waaronder:


