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Er is altijd een punt waarop leiders zich 
afvragen of ze niet méér uit de huidige 
middelen kunnen halen. Voor velen 
is dat zelfs een dagelijkse bezigheid. 
Veelgehoorde vragen zijn: Kunnen wij 
meer met data doen? Is het mogelijk om 
tijd te besparen? Kan het systeem onze 
besluitvorming beter assisteren? En het 
antwoord is altijd; ja dat kan!

Business intelligence is er voor de organisaties 
die in de kracht van data geloven. Die ernaar 
streven om het onderste uit de kan te halen en 
een competitief voordeel te behalen. Het is er 
ook voor de teams en mensen die het zichzelf 
makkelijk willen maken, die de beschikbare 
tijd beter willen investeren. Met business 
intelligence wordt complexe data omgezet in 
intuïtieve dashboards die geschikt zijn voor 
mensen van elk niveau. Het is een systeem 
waarmee leiders meer grip krijgen op de focus 
van de onderneming terwijl de besluitvorming 
van het personeel op individueel niveau 
versterkt wordt.

Het is in de moderne wereld ondenkbaar dat er 
organisaties zijn die de kracht van data analyse 
nog niet ondervonden hebben. De ervaring laat 
dan ook zien dat organisaties niet meer willen 
afstappen van BI wanneer het er eenmaal is. De 
mogelijkheden en daarmee het potentieel zijn 
immers oneindig.

Toch heeft dit vakgebied een imago gekregen 
van complexiteit, hoog projectrisico en hoge 
kosten. Wij prikken daar doorheen en laten 

zien dat dit helemaal niet het geval hoeft te 
zijn. Met onze 4-delige tevredenheidsgarantie, 
gestructureerde implementatiemethode, vooraf 
bekende prijsstelling en de ervaring die wij 
meebrengen, wordt u volledig ontzorgd.

Wilt u moderniseren of uw huidige analyses 
verbeteren? Lees dan verder naar onze 
oplossingen en tarieven.

Waarom BI
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CO2 neutrale onderneming

Maak de organisatie CO2 neutraal! Breng het verbruik van alle bedrijfsmiddelen tot op 
individueel niveau in kaart. Maak iedereen bewust van de doelen en de voortgang, deel 
de dashboards met uw klanten en leveranciers. Met ranglijsten, persoonlijke KPI’s en 

beloningen geeft u het juiste stimulans aan het personeel om de groene keuzes te maken.

Duurzaamheid

Mogelijkheden

• Visualiseer CO2 verbruik, papier 
verbruik of verspilling per locatie per 
afdeling en per individu.

• Stimuleer groene keuzes onder het 
personeel  met ranglijsten, wedstrijden 
en beloningen.

• Maak het mogelijk om concrete doelen 
en eisen op te stellen en te volgen.

• Geef externe partijen zoals 
investeerders, klanten en leveranciers 
inzicht in de doelen en voortgang.

• Benchmark de organisatie ten opzichte 
van de markt en de klimaatdoelen van 
Europa.

• Neem het voortouw in handen en word 
een voorbeeld voor anderen!

Verhalen

• Om groene keuzes binnen de organisatie aan te moedigen heeft Bart besloten 
om de emissie in kaart te brengen. In een overzicht is de uitstoot te zien van de 
producten, machines en bezorgvoertuigen. Hierop zijn de belangrijkste vervuilers 
binnen het bedrijf geïdentificeerd en is er een stappenplan opgesteld om de uitstoot 
te verminderen. De overige uitstoot wordt gecompenseerd met donaties. Zo kan de 
organisatie bewijzen dat het CO2 neutraal is door de dashboards online te plaatsen en 
te delen met belanghebbenden. 
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De juiste prijs op het juiste moment

Breng alle prijzen, afspraken en feiten van zowel leveranciers als klanten in beeld. 
Spot trends in real-time en laat het systeem met de juiste suggesties komen om de 
gewilde winstmarges te behalen. Ten alle tijden kunt u op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen op organisationeel, product en team niveau. Business intelligence geeft 

een ongeëvenaarde grip op de omzet.

Revenue management

Mogelijkheden

• Omzet, winst en kosten in kaart 
brengen en filteren op alle niveaus 
(land, team, afdeling, product).

• Directe prijs calculaties op basis 
van opgegeven winstmarges, 
marktsegmenten en contracten. 

• Automatische voorspellingen 
gebaseerd op statistische modellen.

• Gestructureerde maximalisatie van 
de winst en omzet. Indentificatie van 
kansen en besparingen.

• Controle over wie welke data kan zien 
en analyseren. Maak de data zowel 
toegankelijk als veilig.

• Waarschuwingen bij het overschrijden 
van ingestelde waardes.

Verhalen

• Matthijs werkt als manager bij een groothandelaar en heeft gelijktijdig veel contracten 
lopen met leveranciers en resellers. Elk contract heeft meerdere variabele factoren, 
zoals percentuele bonussen en bulkprijzen. Dit bijhouden en de winstmarges 
uitrekenen maakte het zeer tijdsintensief werk voor Matthijs. Nu hoeft elk contract 
slechts eenmalig ingevoerd te worden in het systeem en worden alle opbrengsten, 
kosten en winstmarges nauwkeurig en onmiddelijk uitgerekend. Bovendien krijgt 
Matthijs voor elke klant automatisch de juiste prijssuggesties gebaseerd op de 
ingevoerde doelen. 
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Persoongegevens veilig en inzichtelijk

Het dossier van het personeel automatisch samenstellen met één klik? Productiviteit, 
salaris, vakantiedagen en (voortgang van) bonussen real-time monitoren? Dat kan! Door 
signalen als de omloopsnelheid van het personeel en de ziektedagen bij te houden kunt 
u tijdelijk inspelen op de tevredenheid en belangrijke gebeurtenissen zien aankomen. Het 

personeel verdient persoonlijke aandacht, de eerste stap is het inzicht!

Human Resources

Mogelijkheden

• Alle informatie overzichtelijk in een 
dashboard. In één oogopslag alle 
relevante gegevens.

• Volg alle belangrijke metrieken zoals 
de omloopsnelheid, ziektedagen en 
voortgang van de bonussen.

• Bereken de productiviteit ten opzichte 
van het salaris en vergelijk.

• Doe onderzoek door middel van 
vragenlijsten en publiceer de 
uitkomsten eenvoudig.

• Beveilig alle persoonsgegevens op 
het hoogste niveau met systemen van 
marktleiders.

• Bespaar tijd met het verwerken van 
sollicitanten en recruitment campagnes.

Verhalen

• Ruim 1000 aanmeldingen kwamen er binnen op een vacature. De sollicitanten kregen 
een gestandariseerde toets met een aantal open vragen. Uiteindelijk heeft het bedrijf 
slechts een aantal plekken vrij. Alexandra kan gelukkig snel alle solicitanten filteren in 
het dashboard op basis van de scores en ingevulde gegevens. De lijst met geschikte 
kandidaten is opgesteld binnen dezelfde dag.

• Annika werkt al jaren met losse excel files die ze zelf samenstelt uit exports van 
het boekhoudsysteem en de ERP software. Dit moet anders, werd er besloten. Alle 
ingevoerde informatie in beide systemen komt nu meteen op Annika’s tablet. Met 
een druk op de knop ziet ze het profiel van het personeel met informatie over de 
salarissen, de voortgang van de bonus, de gemaakte sales en alle opmerkingen. 
Bovendien kan ze nu zelf simpel questionnaires aanmaken, rondsturen en de 
resultaten onmiddelijk inzien. 
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Simulaties en digital twins

Supply chains vormen al snel een complexe structuur met veel afhankelijke elementen. 
Bent u al goed voorbereid op alle scenarios? Met een ‘digital twin’ kan de supply chain 
nagebouwd worden en gevisualiseerd, vervolgens kunnen simulaties uitgevoerd worden 
zodat u precies weet welk effect individuele elementen hebben op het totaal. Identificeer 

bottlenecks, optimaliseer structuren en wees altijd voorbereid. 

Supply chain

Mogelijkheden

• In kaart brengen van de supply chain 
op een gebruikersvriendelijke manier.

• Simulatie voor onder andere uitval of 
vertraging van elementen.

• IoT systemen verbinden, sensoren 
integreren.

• Operations center met een constante 
datastroom van alle objecten.

• Voorspellingen over onderhoud, 
beschikbaarheid en uitval van 
elementen.

• Big data analytics.

Verhalen

• De plotselinge inslag van het Coronavirus zorgde voor uitval binnen de supply 
chain en verstoorde veel leveringen. De directie besluit dat Erik het bedrijf moet 
voorbereiden op mogelijke toekomstige uitvallen. Door de gehele supply chain 
virtueel na te bouwen als een ‘digital twin’ kan Erik makkelijk simulaties uitvoeren door 
gedeeltes uit te laten vallen. Het systeem laat meteen feedback zien wat de uitval 
teweegbrengt. Erik kan daardoor snel bottlenecks opsporen en kritieke objecten 
identificeren.
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Voorbereid en attent

Verassingen in het bedrijfsleven zijn zelden goed. Op de hoogte zijn van de mogelijke 
scenarios en constant kunnen anticiperen is het doel van risk management. Systemen 
met informatie over de kansen op schadeclaims, kans op malfuncties, de verwachting van 
de aantallen retour en nog veel meer helpen u daarbij. Met business intelligence worden 

risico’s niet alleen in kaart gebracht maar de berekeningen ook geautomatiseerd.

Risk management

Mogelijkheden

• Overzicht van alle historische cijfers 
en factoren met betrekking tot claims, 
malfuncties of andere fouten.

• Berekeningen van de risico factoren 
op basis van regressie analyses en 
kunstmatige intelligentie.

• Integratie met het six sigma model. 

• Waarschuwingen in real-time wanneer 
kritieke waardes overschreden worden.

• Faciliteer nauwe samenwerking met 
gedeelde dashboards en mogelijkheden 
tot uitgebreide eigen analyses.

• Verhoog de responsietijd bij 
onverwachte gebeurtenissen.

Verhalen

• Elke ochtend wil Alex het portfolio evalueren. Terwijl hij de koffie inschenkt loopt 
de Monte-Carlo simulatie, deze simuleert duizenden “wat als“ mogelijkheden. De 
uitkomst is weergeven in een simpele grafiek. Alex concludeert dat er vandaag weinig 
kans is op grote verliezen en begint de dag. 
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Bovenop de feiten

Op de hoogte zijn van de status en locatie van alle middelen en het personeel kan 
makkelijker zijn dan u denkt. Door IoT apparaten te integreren, aan te sluiten en de data 
te weergeven bent u altijd op de hoogte van alles en iedereen. Zo is het mogelijk om snel 

en efficiënt vanuit één centrale plek alles aan te sturen. 

Mogelijkheden

• IoT systemen verbinden, sensoren 
integreren.

• Overzicht routes en route optimalisatie 
voor robots en voertuigen.

• Protocol beheer, automatisatering van 
respons op kritieke waardes.

• Cruciale systemen beveiligen met 
uptime garantie.

• Dashboards in real-time weergeven 
met kaarten en voorspellingen.

• Big data analytics 

Verhalen

• De planning van het treinonderhoud is zeer strak en complex, elke vertraging heeft 
invloed op de planning van alle treinen erna. Met een herplannings algoritme hoeft 
Thomas zich hier geen zorgen over te maken. Het algoritme ziet een vertraging 
gebeuren en maakt binnen enkele seconde een nieuwe planning aan waardoor alles 
soepel kan blijven verlopen.

Operationeel
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Voltallig inzicht in klanten

Wat was het effect van een campagne? Was dit statistisch te onderscheiden van toeval? 
Was de respons genoeg om een conclusie te trekken over de A/B test? Wat als deze 
vragen door het systeem beantwoord worden. Een gemiddelde marketeer heeft al 
tientallen dashboards om op te letten, onnodig tijdrovend. Breng al de informatie samen 
en implementeer gebruikersvriendelijke analyses.   

Marketing

Mogelijkheden

• Alle bekende diensten onder een dak. 
(Google analytics, Facebook, Linkedin) 

• Makkelijk interpreteerbare analyses 
gebouwd op complexe statistische 
modellen.

• Altijd op de hoogte van het gedrag van 
klanten en de resultaten uit tests.

• Integratie tussen sales cijfers en 
marketing data.

• Sentiment analyse van sociale media 
uit machine learning modellen.

• Gebruikersvriendelijke data exploratie 
zonder dat technische kennis vereist is. 

Verhalen

• Mark doet voor een hardwaregigant de marketing. Veel marketing gebeurt via 
streamers en influencers. Echter is het effect hiervan verspreid over een lange tijd, 
waardoor het verschil in sales en conversies niet met het blote oog te zien is. Met 
een beetje statistiek wordt dit opgelost. Het systeem vertelt Mark nu precies welke 
influencer invloed heeft gehad en welke niet. Hierdoor wordt het marketingbudget 
een heel stuk efficiënter ingezet.
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Financiële services

Versnelde acceptatie, betere resultaten

Financiële producten, zoals verzekeringen en hypotheken ondervinden veel toegevoegde 
waarde van wiskunde. Het acceptatieproces heeft altijd wel een menselijke factor, maar 
kan sterk gesteund worden door overzichtelijke historische data en risico voorspellingen. 
Dit gaat hand in hand met business intelligence, die verscheidene systemen verbindt en 
de relevante data hieruit distilleert.

Mogelijkheden

• Data warehouse/data lake voor het 
verbinden van verschillende systemen.

• Beveiliging van data onder GDPR en 
AVG regels en volgens garanties van 
marktleiders.  

• Automatisering acceptatie proces, 
waaronder de data invoer.

• Toepassing machine learning of 
statistische modellen.

• Persoonlijke en embedded dashboards 
voor personeel, klanten of leveranciers.

• Role based access control als interne 
beveiliging van gevoelige data

Verhalen

• Volgens onderzoek wordt er gemiddeld $30 miljard per jaar verloren aan fraude. 
Hierop werd het team van Remy gevraagd om binnen de verzekeringsmaatschappij 
potentiële fraudeurs op te sporen. Echter is de data omvang zeer groot en voelde 
Remy zich al snel overrompeld. Machine learning bood hierin de uitkomst, deze bleek 
goed in staat te zijn alle semi-gestructureerde en ongestructureerde informatie van 
nota’s en documenten te analyseren. Het systeem gaf het team een houvast door 
verdachte activiteiten te markeren en uit te lichten. 
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Optimale omstandigheden

Sensoren binnen de kassen en machines produceren veel nuttige data. Zo kunt u niet 
alleen overzichtelijk monitoren wat de huidige status is, maar ook historische trends 
vergelijken en de invloed daarvan op de oogst. Ook maakt business intelligence het 
makkelijk om de vele producten, leveranciers en klanten te onderhouden. Daarmee heeft 
u altijd de juiste focus op het juiste product om de winst te maximaliseren. 

Kwekerijen

Mogelijkheden

• IoT systemen verbinden, sensoren 
integreren.

• Makelijk interpreteerbare analyses 
gebouwd op complexe statistische 
modellen.

• Operations center met een constante 
datastroom van alle objecten.

• Voorspellingen over onderhoud, 
beschikbaarheid en uitval van 
elementen.

• Verbinden en aansluiten van 
verschillende systemen om de data op 
één plek te weergeven.

• Automatisering revenue management 
of prijssuggesties.

Verhalen

• De kassen van Hans zijn vol met sensoren, deze produceren een grote hoeveelheid 
aan data maar worden weinig gebruikt. Door uit de constante data stroom de  
gemiddelden, minimum en maximum per dag te halen kunnen de waardes inzichten 
verschaffen. De cijfers worden nu door Hans gebruikt om de oogsten te vergelijken.
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Warehousing

Verhoog efficiëntie met BI 

Veel producten, veel bestemmingen, veel gegevens, ideaal voor business intelligence. 
Behoud het overzicht en deel de dashboards met klanten en leveranciers. Zo heeft 
iedereen een uitstekende grip op de voorraad. Bij geautomatiseerde warehouses is het 
ook mogelijk om alle IoT apparaten en robots aan te sluiten op een algemeen overzicht.

Mogelijkheden

• Voorraadbeheersystemen verbinden en 
visualiseren. 

• Geautomatiseerde waarschuwingen bij 
belangrijke gebeurtenissen.  

• Voorraadniveaus voorspellen en 
weergeven.

• Persoonlijke en embedded dashboards 
voor klanten of leveranciers.

• Kruiselingse voorraad controle tussen 
verschillende systemen

• Geautomatiseerde data-invoer en 
administratie.

Verhalen

• Als manager bij een warenhuis wil Annouk haar voorraad in goede banen leiden. 
Daarom kiest ze voor drievoudige controle, de voorraad wordt door 2 systemen bij 
binnenkomst en bij het verlaten van het warenhuis gecontroleerd. Bovendien vinden 
er nog willekeurige controles tussendoor plaats. De uitkomst is niet alleen een voltallig 
overzicht maar ook wordt Annouk onmiddelijk gewaarschuwd wanneer de controles 
niet overeenkomen. Zo kunnen problemen ter plekke opgelost worden. 
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Individueel aandacht voor elk product

Met de grote hoeveelheid aan producten is het lastig om alles bij te houden. Laat dit 
niet ten koste gaan van de winst. Door automatisering van de prijsstelling wordt altijd de 
beoogde marge gehaald. Met interne dashboards kan het personeel snel en accuraat 
beslissingen nemen. Door deze dashboards vervolgens te delen met zowel klanten als 
leveranciers kan ook de verticale integratie van informatie gefaciliteerd worden.

Groothandel

Mogelijkheden

• Voorraadbeheersystemen verbinden en 
visualiseren. 

• Makelijk interpreteerbare analyses 
gebouwd op complexe statistische 
modellen.

• Operations center met een constante 
datastroom van alle objecten.

• Dashboards met uitgebreide informatie 
op regio, klant en product niveau 

• Verbinden en aansluiten van 
verschillende systemen om de data op 
één plek te weergeven.

• Automatisering revenue management 
of prijssuggesties.

Verhalen

• Voorraadbeheer op duizenden brick and mortar locaties is een hele uitdaging. Het 
groothandelsbedrijf van Marcel heeft zelf de voorraden bij resellers in de hand en 
de informatie wordt weer doorgegeven aan de leveranciers. Zijn algoritme weet niet 
alleen wanneer er aan een locatie geleverd moet worden, maar ook of er locaties 
beschikbaar zijn voor horizontale levering. Zo kunnen er voorraden meeliften en vindt 
er ook efficiënte levering plaats tussen de brick and mortar locaties.

• Elk seizoen kent zijn eigen trends. Accountmanagers zijn vaak goed bekend met hun 
klanten en de relevante productcategorieën. Maar dat vindt Hugo niet genoeg. Het 
bedrijf moet goed het algehele overzicht behouden om te weten in welke maanden 
ze de juiste producten moeten focussen. De standaard voorspellingen kosten veel tijd 
en zijn onnauwkeurig. Daarom heeft Hugo dit proces laten automatiseren. Nu is er op 
elke gewenste periode en voor elk product een voorspelling met duidelijke boven- en 
ondergrenzen, zonder handmatige arbeid! Bovendien kan het systemeen factoren 
uit de big data herkennen, de invloed ervan kwantificeren en de uitkomst op een 
begrijpelijke wijze weergeven.

19



Productie

Haal het maximale uit data

In de huidige dynamische wereld is het belangrijk om snel in te kunnen spelen op 
de veranderende omstandigheden. Door het maken van een ‘digital twin‘ kan het 
productieprocess gesimuleerd worden. Het in kaart brengen van de leveranciers zorgt er 
ook voor dat er snel of zelfs automatisch gereageerd kan worden op prijsveranderingen. 
Gedeelde dashboards dienen als een ruggengraat voor internationale samenwerking.

Mogelijkheden

• ‘Digital twin’ van producten of 
productieprocessen.

• Automatisering revenue management 
of prijssuggesties  

• Voorraadniveaus voorspellen en 
weergeven.

• IoT systemen verbinden, sensoren 
integreren.

• Voorspellingen delen voor verticale 
integratie van informatie.

• Monitoring kwaliteitscontrole en 
waarschuwing bij kritieke waardes.

Verhalen

• Remco krijgt van de distributeuren veel verschillende Excel bestanden. Dit invoeren in 
het totaal overzicht kost wekelijks 1 tot 2 dagen werk, de bestanden zijn ook door de 
jaren traag geworden en zeer lastig om te analyseren. Als accountmanager wil Remco 
zijn tijd hier ook helemaal niet aan kwijt zijn. Daar biedt business intelligence de 
oplossing voor. Met slechts een week aan werk worden de Excel bestanden voortaan 
automatisch ingeladen in een relationele database. Hierdoor heeft Remco een dag 
extra tijd per week, kan hij snel analyses draaien en zelfs verschillende datasets 
makkelijk met elkaar vergelijken.

• Ruim 1 000 producten dagelijks bijhouden is een grote uitdaging. Allemaal moeten 
ze voldoen aan regels zoals vastgestelde winstarges en rebate percentages. André 
heeft dan ook de stap genomen om een onderzoek te starten. Hieruit blijkt dat de 
prijsberekening in een discrete formule opgelost kan worden. Dat betekent dat de 
prijs nooit meer met de hand uitgerekend hoeft te worden en altijd perfect voldoet 
aan alle eisen van de organisatie.
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Wij zetten alles in op het ontzorgen van de 
klant. Hier hoort uitstekende en constante 
communicatie bij. Met de Agile methode 
bereiken we dat door in sprints te werken 
en na elke sprint een update uit te brengen 
en feedback te verwerken. Onze 4-delige 
tevredenheidsgarantie zorgt dat u altijd 
gerust kunt zijn van resultaat.

Tevredenheidsgarantie

IT projecten zijn soms berucht om de hoge 
kosten en het risico dat ze meebrengen. 
Dit hoeft echter helemaal niet zo te zijn! Wij 
garanderen succes op een aantal manieren;

Requirements

De requirements zijn er voor u als klant. Dit zijn 
afspraken waaraan wij en het systeem moeten 
voldoen.  Het idee is simpel, voldoen wij niet 
aan de requirements dan betaalt u niet. Zo weet 
u van te voren precies wat u kunt verwachten 
voor de concreet opgegeven prijs. Geen 
onverwachte kosten dus!

Opgedeeld project

Onze offerte is altijd opgesplitst in een aantal 
stukken bestaand uit kleinere bedragen. Wij 
streven er altijd naar om u tevreden te houden, 
maar u krijgt daarbovenop de optie om het 
project wanneer u maar wilt vroegtijdig te 
beëindigen. De bedragen van de niet-voltooide 

gedeeltes komen dan te vervallen. 

Agile methode

Wij werken volgens de agile methode. Hier 
staat de communicatie met de klant voorop. 
Na elke sprint wordt de voortgang gedeeld 
en vragen wij om feedback. Elk gedeelte van 
het project is pas afgerond bij voldoende 
tevredenheid van de klant. Daarmee krijgt u 
veel ruimte om tijdens het project te sturen, zo 
blijft de ontwikkeling en voortgang transparant.

Onderzoek  

Voor het opstellen van de offerte doen wij 
altijd een onderzoek. De kosten van dit 
onderzoek hoeft u slechts te betalen nadat u 
voor de offerte getekend heeft. Dat is nou ons 
vertrouwen in de werkwijze! 

Onze werkwijze
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Tarieven

Elk project is weer anders. De prijzen zijn sterk afhankelijk van de scope van de 
opdracht, de complexiteit van de database en de productkeuzes die u als klant kiest. Dit 
prijsblad is er om een gevoel van de kosten te krijgen. Voor een concrete prijsopgave 
kunt u contact met ons opnemen en eventueel een onderzoek starten, de kosten van 
het onderzoek betaalt u alleen bij tekening van de offerte.

• Onderzoek                                                                                                                                   
€1.782 (betaling na tekenen offerte)

• Oplossingen                                                                                                                                                                  
vanaf €3.000

• Dashboard (BI implementatie) + 1 systeem aansluiten                                                                                                               
vanaf €3.000

• Machine learning, voorspellende modellen of neural network                                                                              
vanaf €15.000

• Digital twins                                                                                                                                                                   
vanaf €4.000

• SLA (Service level agreement)                                                                                                          
vanaf €500

• Consulting                                                                                                                                           
op aanvraag

Staan uw wensen hier niet bij of wilt u meer weten? Wij zijn flexibel in ons aanbod en kunnen u 
waarschijnlijk verder helpen. Neem contact met ons op onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Bedrijf:  SolvX B.V.

E-mail:   info@solvx.nl

Telefoon: +31 (0)10 310 0827

Website: www.solvx.nl
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