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Stijg naar grote hoogte met ....

Waarom Business Intelligence

Business Intelligence maakt het mogelijk  om gegevens

uit verschillende bronsystemen samen te voegen, 

te filteren en te aggregeren  zodat er waardevolle stuur-

informatie ontstaat:

   •  Vanuit een BI-systeem kan gerapporteerd worden 

      over meerdere bronsystemen. Het combineren van 

      diverse brongegevens in bijvoorbeeld Microsoft Excel

      is niet meer nodig.

   •  BI-systemen maken snellere rapportages, waarbij er

      periodiek of ad-hoc en flexibel gerapporteerd kan 

      worden op elke doorsnede in combinatie met de 

      juiste filtering en indikking.

   •  Historie wordt opgebouwd in het BI systeem waardoor

      het bronsysteem opgeschoond kan worden. Hierdoor

      wordt de performance van uw bronsysteem aanzienlijk 

      verbeterd. 

   •  Door eenduidige definities in het BI-systeem toe te 

      passen is de herkenbaarheid en vindbaarheid van

      gegevens over de verschillende systemen veel beter.

Business Intelligence & Axime

Onze consultants hebben zich gespecialiseerd in 

SAP Business Warehouse. Zij hebben ervaring

opgedaan in één of meerdere SAP modules voordat zij de

overstap naar SAP BW hebben gemaakt. Door deze

achtergrond kennen zij de concepten van SAP en zijn ze

goed op de hoogte van de (on)mogelijkheden.

De BW consultants van Axime zijn SAP gecertificeerd!  

 

 

 

Uitgevoerde SAP Workflow projecten 

Referenties

Energiemaatschappij

Axime werkt mee aan een SAP BW implementatie bij een

landelijke energiemaatschappij. Onze consultants

verzorgen de informatieanalyse, het functioneel en 

technisch ontwerp en uiteindelijk de bouw in SAP 

Business Warehouse. De KPI dashboards welke 

gepresenteerd worden in de SAP Portal zijn ontwikkeld 

in SAP Visual Composer.

(Semi) Overheid

Axime heeft bij een overheidsinstelling meegewerkt aan

de invoering van Business Intelligence (BI). Allereerst zijn 

alle processen verdeeld naar functiegebieden. Deze

functiegebieden werden dakpansgewijs gerealiseerd en 

doorgevoerd tot in de hogere niveaus van de organisatie.

Deze organisatie kan nu snel rapporteren met zelf te 

kiezen dwarsdoorsneden. Daarnaast sluiten gegevens uit 

verschillende bronsystemen nu naadloos aan en zijn 

de bronsystemen opgeschoond.

Verzekeringsmaatschappij

Met behulp van SAP Business Warehouse is het voor deze

verzekeringsmaatschappij mogelijk geworden over

meerdere divisies en verschillende SAP systemen, 

maandelijks te consolideren. Axime is in dit project

verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en bouw 

van de rapportages. Daarnaast hebben de Axime 

Consultants de opleiding van de gebruikers verzorgd. 

Contact

Benieuwd wat de Business Intelligence consultants

van Axime voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met Hartog Krant:

E-mail:  hkrant@axime.nl

Telefoon: 033 - 4633 726
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