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De kracht van data in een voorbeeld
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Van...



Naar...



Wat weet Netflix allemaal?

Wanneer je terugspoelt, vooruitspoelt of pauzeert

Op welk moment van de dag wordt welke content bekeken?

Welk apparaat gebruik je om te kijken?

Zoek, browse en scroll gedrag

Welke kleuren spreken het meeste aan?

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



Ontwikkeling ‘House of Cards’ (2011)



Wat feiten op een rij...

• Totale investering voor 2 seizoenen: $100.000.000

• Door analyseren van het kijkgedrag wist Netflix bijvoorbeeld:

˃ Veel gebruikers keken ‘The Social Network’ van David Fincher helemaal af

˃ De Britse versie van ‘House of Cards’ werd erg goed bekeken

˃ De gebruikers die de Britse versie van ‘House of Cards’ hadden gezien keken ook naar films 
met Kevin Spacey en/of films van David Fincher

• Na het groene licht maakte Netflix 10 verschillende trailers voor verschillende doelgroepen

• Standaard ratio voor succes serie op TV: 35% slagingskans

• Netflix ratio voor succes serie: 70% slagingskans



De kracht van data voor uw organisatie
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Uitdagingen



Uitdagingen

Data combineren uit meerdere bronnen

Eindgebruiker is vaak geen IT specialist

Een snel veranderende informatiebehoefte

Een rapport dat niet direct antwoord geeft op de vervolgvraag

Meerdere rapporten met verschillende cijfers

Data is niet of moeilijk toegankelijk



Met Exact Insights: Het antwoord op de volgende vraag

“Wat is onze

winst over de 

laatste 3 

kwartalen?”

“Een van onze

kostenplaatsen

doet het niet zo 

goed. Laten we dat

eens nader

bekijken.”

“Het ziet er naar

uit dat er een

hoop HR 

gerelateerde

kosten zijn

gemaakt die 

betrekking

hebben op 

verzuim.”

“Binnen deze

kostenplaats zijn

de kosten hoger

dan bij andere

kostenplaatsen. 

Is daar een

bepaalde

kostensoort

verantwoordelijk

voor?”

“Deze kostenplaats

heft te maken met 

veel langdurig

verzuim. Dit wordt

veroorzaakt door 

de hoge werkdruk. 

Wellicht is het 

verstandig om 

extra personeel in 

te huren.”















Voordelen

Direct aan te sluiten op Exact

Te combineren met andere databronnen!

Implementatie en ondersteuning door Exact

Altijd kunnen doorklikken voor het antwoord op de volgende vraag

Standaard dashboards voor een snelle start

Altijd en overal toegankelijk



Met Exact Insights zijn we 

er in geslaagd om onze

omloopsnelheid significant 

te verbeteren”

Geert van Gesink

CIO| Technetix



Samenvatting

Uw uitdagingen beantwoord met Exact Insights

•Beter inzicht door een compleet in- en overzicht met relevante informatie

•Snelle analyses met uitgebreide selectie- en doorzoom mogelijkheden

•Maak uw eigen visualisatie om direct het antwoord te krijgen op de volgende vraag

Dit betekent:

• Iedereen kan handelen naar dezelfde cijfers

•Meer controle over uw administraties

•Tijdsbesparing, minder IT/Finance inzet benodigd



Vragen?



Wilt u meer informatie ontvangen over dit 
onderwerp? 

Laat dan bij de uitgang uw badge scannen!


