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Hoe maak ik van data informatie

Exact Insights



Is data 
informatie?

• Informatie is data, maar is alle data ook gelijk informatie
• Intelligence is informatie, maar niet alle informatie is intelligence



Nice to meet you

• 13 jaar Exact
Achtergrond
 Consultancy Management

 Proces management

 Finance

Patrick Purperhart 
Business consultant





Wat is de 
overeenkomst?

• Allemaal een data driven
organisatie
• Allemaal award winning op het 
gebied van data analyse
• Allen hebben ze onze manier 
van leven direct of indirect 
beïnvloed



Van...



Naar...



Gebruikte 
apparaten

Wanneer je 
terugspoelt, 

vooruit spoelt of 
pauzeert

Voorkeur

Gedrag

BIJNA 100% succes...

De kans is ca. 75% dat je een 
aanbevolen serie/film zult kijken!

Op welk moment 
van de dag wordt 

welke content 
bekeken

Wat weet Netflix allemaal?

Zoeken

Browsen & 
scrollen



Conclusie

• Als je in staat bent om de kracht van big 
data te benutten, dan kan informatie 
omgezet worden in intelligence. Koppel 
deze informatie aan daadwerkelijke acties 
en je bent in staat om je omgeving 
beïnvloeden.



Data-driven 
cultuur

• Adopteren van een data-driven cultuur
Loslaten van wat men denk te weten, maar 
alles baseren op data en hier acties aan 
koppelen

• KPI`s
gekoppeld aan de succesfactoren van de 
organisatie en meten van de te behalen 
doelstellingen.

• Systemen
• Databronnen, standaardisaties van 

processen, data warehouse, etc.



KPI`s

• Stel targets

• Verwerk data/dashboards in overlegstructuren

• Koppel dit aan (zachte) beloningen 

• Maak dashboards breed beschikbaar 

• Neem ruim de tijd voor het testen van de ontwikkelde dashboards

• Zorg ervoor dat wijzigingen snel kunnen worden doorgevoerd



Standaard rapportage vs Exact insights

• Gelimiteerd inzicht en toegang tot data
• Vooraf gedefinieërde aanpak
• IT benodigd voor nieuwe rapportages
• “ What if” analyse beperkt

• Vrijheid om data te ontdekken vanuit 
elke hoek in een dynamische en 
interactieve interface

• Beantwoord elke vraag real-time
• Alle gegevens altijd zichtbaar



Uitdagingen

Toegang Informatiebehoefte

Databronnen
Eindgebruikers

Data is niet of 
moeilijk toegankelijk

Data combineren uit meerdere 
databronnen

Eindgebruikers zijn vaak geen 
IT specialisten

Een snel veranderende 
informatie behoefte



Live Demo
Exact



Exact Insights 

Exact Synergy

Exact Globe

Financials

• HRM
• PSA
• IFR

• Financieel
• Logistiek
• Productie

• Financieel

Exact Synergy



Wat moet u 
onthouden

• Beter inzicht
 Helicopterview
 Snelle & directe analyse
 Gebaseerd op 1 waarheid

• Empowerment
 IT onafhankelijk



Vragen?
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