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De verantwoordelijke manager heeft dan wat uit

te leggen tijdens het overleg.

Planningsgegevens

Toen de producent van drukkerijmachines

anderhalf jaar geleden besloot het ERP-pakket

Bpcs van SSA te implementeren, werd parallel

hieraan een BI-traject met de software van

Business Objects gestart. ‘De rapportgenerator 

in Bpcs kon alleen gegevens uit Bpcs zelf verwer-

ken, en bijvoorbeeld niet die uit ons financieel

maatwerksysteem’, vertelt Marcel Schiks, ERP-

manager bij Stork Digital Imaging. Ook lagen er

op de inkoopafdeling een aantal specifieke rap-

portagewensen die moeilijk in Bpcs zijn te reali-

seren. ‘Dat hadden we gezien bij Stork Screens,

een zusterbedrijf van ons dat ook met Bpcs

werkt.’

Naast het genereren van managementinforma-
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het digitaal uit-

wisselen van rap-

portages/analyses

met andere

bedrijven

De algemeen directeur van Stork Digital 

Imaging in Boxmeer maken ze niks meer

wijs. Sinds hij over een Business Intelligence 

(BI)-tool beschikt ziet hij tijdens het maandelijks

managementteamoverleg in één oogopslag hoe

zijn bedrijf er voor staat. Als een bepaalde indi-

cator afwijkend gedrag vertoont, kan hij boven-

dien een zogenaamde drilldown maken om de

oorzaak hiervan uit te vorsen. Zo kan hij

inzoomen op een te hoge totale voorraad eind-

product, nagaan welke productgroep of maga-

zijn het betreft, en bijvoorbeeld constateren dat

de vraag van een specifiek product is achter-

gebleven ten opzichte van de verwachting. 

Harm beerens, 

hoofdredacteur

Van rapportgenerator tot meedenkend stuurmiddel

Geen maandelijkse rapportages, maar een alert zodra een teller of

klokje onder de norm dreigt te raken. Iedere manager zijn eigen

dashboard. Een overzicht van de markt voor Business Intelligence.

tie doet Stork Digital Imaging aan iets wat tegen-

woordig ook wel e-Business Intelligence wordt

genoemd. Het gebruikt de software van Business

Objects voor het uitwisselen van planningsgege-

vens. Het bedrijf stuurt zijn toeleveranciers

altijd een op forecasts gebaseerd inkoopplan,

zodat deze in hun productieplanning alvast kun-

nen anticiperen op orders die Stork gaat plaat-

sen. Het lag voor de hand om hiervoor het

Material Requirement Planning (MRP)-plan in

Bpcs te gebruiken. Schiks: ‘Maar die bleek veel

te gedetailleerd en bewerkelijk. Met Business

Objects kunnen we toeleveranciers een overzich-

telijke planning presenteren zonder ze met de

details te vermoeien.’

Kubus

De kern van BI zit ’m in het verzamelen van

data uit één of meer bedrijfsapplicaties (zoals
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waarmee een gebruiker op een deelgebied van

het datawarehouse - de kubus - allerlei dwars-

doorsneden kan maken. Een verkoopmedewer-

ker kan dan bijvoorbeeld de omzet per product,

maar ook eens per regio of per verkoopmede-

werker bekijken.

Het gebruik van BI is niet voorbehouden aan

enkel het management van een bedrijf, maar

kan op iedere afdeling van een bedrijf van nut

zijn. Bijvoorbeeld op de marketingafdeling voor

het analyseren van klantgedrag rondom een pro-

duct. Een bekend voorbeeld is Albert Heijn, dat

besloot om Danish Blue in het assortiment te

houden, ondanks dat deze kaas een te verwaar-

lozen omzet genereert. Uit analyse van histori-

sche verkoopgegevens bleek namelijk dat juist

voor de ‘big spenders’ onder de klanten de ver-

krijgbaarheid van Danish Blue een belangrijk

argument is om voor AH te kiezen.

Magazijnpersoneel

Bij Overtoom in Den Dolder, postorderleveran-

cier voor het bedrijfsleven, gebruiken ze BI voor

het beheersen van de perfect order rate. Dit is het

percentage orders dat op tijd, dus binnen 24 uur,

volledig en zonder klachten wordt afgeleverd.

‘Hieruit bleek dat we door eerdere verbeterings-

acties de doelstelling van 95 procent ruim-

schoots halen. Met de software bewaken we 

dat dit ook zo blijft’, zegt Bilbo Schreiner, BI-

manager bij Overtoom. 

Ook de inkoopafdeling van Overtoom maakt

gebruik van BI, en wel voor vendor rating, het ana-

lyseren van de leverprestatie (zoals tijdigheid,

volledigheid en productkwaliteit) van de toeleve-

ranciers. Schreiner: ‘Dit communiceren we terug

richting leveranciers zodat deze hun eigen per-

formance kunnen zien. Een slechte prestatie

heeft bovendien z’n effect op de inkoopprijs. 

Met BI hebben we zo de totale inkoopkosten al

een stuk omlaag kunnen brengen.’

Een derde toepassingsgebied bij Overtoom

betreft de interne logistiek. De magazijnen van

het handelsbedrijf beslaan zo’n 27.000 voorraad-

locaties waarin vorig jaar 2,7 miljoen voorraad-

bewegingen plaatsvonden. Omdat deze allemaal

zijn opgeslagen in het ERP-systeem (Baan) kun-

nen deze met BI worden geanalyseerd. Hieruit

bleek dat met een aantal aanpassingen in de

inrichting van het magazijn een hogere perfor-

mance van het magazijnpersoneel kon worden

behaald. ill
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BUSINESS INTELLIGENCE

Analyses uit de doos
In de markt voor Business Intelligence brengen leveranciers steeds vaker
standaard - out of the box - analyses uit, gericht op een specifiek toepas-
singsgebied. Specifieke toepassingsgebieden zijn onder andere: klant, 
product en logistiek (Supply Chain).

Klant
Klantanalyses hebben betrekking op business vragen als Welke van mijn
klanten zijn het meest (of minst) winstgevend? en Welke van mijn klanten
staan op het punt om een gedragsverandering te vertonen? Leveranciers
met veel implementaties op dit vlak zijn SAS en Brio Software.

Product
Productanalyses hebben betrekking op business vragen als Wat is mijn opti-
male productporfolio? en Wat is de invloed van een promotie op de omzet
van een product? Leveranciers met veel implementaties op dit vlak zijn
Scanmar, SAS en Temtec.

Supply Chain
Supply Chain-analyses hebben betrekking op business-vragen als Wat is de
omloopsnelheid van mijn voorraad? en Hoe presteren mijn toeleveranciers?
In onderstaand overzicht staan de BI-leveranciers die hier standaard-
analyses voor aanbieden.

applicatieoverstijgende

database van waaruit

rapportage en analyse

worden gemaakt methode voor het

samenstellen van 

prestatie-indicatoren 

ERP, CRM, financieel en HR) in een zogenaamd

datawarehouse. Op deze bak met data kan een

bedrijf vervolgens allerlei toepassingen loslaten,

variërend van het samenstellen van een balan-

ced scorecard tot het zoeken van statistische ver-

banden (datamining). Populair is het zogenaam-

de Olap’en (Online Analytical Processing)
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volledig op stan-

daard-KPI’s is te

besturen, moet het

zich eens achter de

oren krabben. Wat is

dan nog het onder-

scheidend vermo-

gen?’ 

Hij denkt dat de

meeste bedrijven

altijd twee tot drie

verschillende BI-pak-

ketten nodig zullen

hebben; een horizontaal pakket voor de (stan-

daard)rapportages en een specifiek pakket voor

bijvoorbeeld datamining. ‘Belangrijk is dat er

binnen een bedrijf een platform wordt gecreëerd

met een duidelijke visie over welke BI-toepassin-

gen nodig zijn. Het gevaar met BI is altijd dat

iedere afdeling zijn eigen applicatie gaat aan-

schaffen. Dan krijg je wildgroei.’ 

Grappig

Een andere trend in BI is het realtime beschik-

baar maken van managementinformatie. In

plaats van rapportages die maandelijks of weke-

lijks worden gemaakt, kan een manager dan op

ieder moment van de dag zien hoe zijn bedrijf 

of afdeling ervoor staat. Analistenbureau

Gartner heeft becijferd dat in 2006 bijna dertig

procent van de informatie realtime beschikbaar

geavanceerde 

zoekopdracht in 

een database

prestatiemetingen

gerelateerd aan de

kernprocessen van

een bedrijf
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referentiebedrijven

implementatiesfunctionaliteit

noch referenties, noch ambities

niets ingevuld

ambities èn referenties

ambities

niet aanwezig of geleverd door derden

beperkt aanwezig

van gemiddeld niveau

van hoog niveu

van best of breed-niveau

branche-
focus

  * gegevens betreffen de analytics-oplossing

** nieuwe groep applicaties, daarvoor nog geen Nederlandse referenties
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zal zijn, tegen elf procent nu, maar Buytendijk

waarschuwt voor teveel enthousiasme.

‘Sommige managers willen nu opeens alle moge-

lijke informatie realtime op hun bordje krijgen,

maar dat is onzin. Mijn advies is je te gedragen

als een driejarig kind, en je bij alles af te vragen:

waarom, waarom, waarom.’

Nog een stuk geavanceerder zijn alerts, waarbij

het BI-systeem proactief een signaal afgeeft wan-

neer een KPI onder de norm komt. In plaats van

een rapportgenerator voor globale managent-

informatie wordt BI hiermee steeds meer een

meedenkend stuurmiddel voor de werkvloer.

‘Grappig’, zegt Buytendijk. ‘Vroeger werd opera-

tie en analyse juist uit elkaar getrokken, nu 

worden ze weer aan elkaar gekoppeld.’ •

Afdelingsgericht

Uit een inventarisatie van ITlogistiek blijkt dat

er in Nederland minstens 22 gespecialiseerde

leveranciers van BI-software rondlopen. Naast

deze ‘specialisten’ zijn er ook veel ERP-leveran-

ciers die BI bieden. Bij Overtoom bijvoorbeeld

leverde Baan de BI-oplossing. ‘Er is geen domi-

nante marktpartij’, zegt BI-specialist Frank

Buytendijk van analistenbureau Gartner. ‘Er is

geen leverancier waarbij je zegt: daarmee zit ik

altijd goed. Elke oplossing heeft zijn sterke en

zijn zwakke punten, dus het maken van de 

juiste keuze is erg belangrijk.’

Bij de keuze van een BI-pakket moet een be-

drijf volgens Buytendijk goed naar de achter-

grond van de leverancier kijken. ‘Een leverancier

die zijn oorsprong heeft in het maken van

queries is over het algemeen minder goed in rap-

portages. Van een ERP-leverancier is het voordeel

dat zijn oplossing goed aansluit op zijn eigen

ERP-pakket, maar het integreren van gegevens

uit andere systemen gaat vaak veel slechter.’

BI-leveranciers zijn over het algemeen weinig

branchegericht. ‘Softwareleveranciers zijn meer

afdelingsgericht dan branchegericht’, zegt

Gartner-analist Buytendijk. ‘Zo is Hyperion sterk

vertegenwoordigd op de financiële afdeling, en

vindt je Microstrategy vooral bij marketing. Voor

de logistieke afdelingen zijn er niet bij mijn

weten zulke specialisten nog niet.’

Wildgroei

Een trend in BI is dat leveranciers standaard-

analyses aanbieden waarin al is voorgedefinieerd

hoe een bepaalde Key Performance Indicator

(KPI) eruit moet komen zien. Dit kan de imple-

mentatieduur verkorten, al wijst Marcel Schiks

van Stork erop dat dit sterk afhankelijk is van de

mate waarin de analyse is toegesneden op een

bepaald ERP-pakket. ‘Het meeste werk zit ’m in

het uitzoeken van waar gegevens vandaan moe-

ten komen. In een pakket als Bpcs met ongeveer

1.600 tabellen zoek je je dan wezenloos.’

Gelukkig voor Stork had softwarebedrijf Eniac,

reseller van Bpcs en Business Objects, een aantal

analyses op de plank liggen waarin deze koppe-

ling naar Bpcs al was gemaakt. ‘Onze specifieke

analyses konden we hiervan afleiden, dat scheel-

de een hoop werk’, aldus Schiks.

Frank Buytendijk van Gartner wijst erop dat

out of the box-analyses nooit de totale BI-behoefte

van een bedrijf zullen afdekken. ‘Als een bedrijf

specialisten

Actuate 15 >2.000 ABN Amro, ING

Allshare Enterprise 60 60

Applix 20 1.300

Brandmarc >20 >25 Philips, Procter & Gamble

Brio Software >350 >10.000

Business Objects 50 16.000 Stork

Cognos >2.500 20.000 Omron, Tibbet & Brittain

Datadistilleries* 27 35 Fbto, Spaarbeleg

Epiphany 4 >300

Experian - 8

Informatica** 80 72.000

Information Builders - -

KIQ 15 >25 Ben, Fortis

Microstrategy - -

Pinkroccade Food >200 >200 Campina, Storck

Proclarity 25 >600

SAS 1.200 39.000 Akzo Nobel, Ballast Nedam

Sagent Technology 12 1.500

Scanmar 42 55 Friesche Vlag, Bolletje

Spss >4.000 >250.000

Statsoft >300 600.000

Temtec 50 200

bedrijfsbrede softwareleveranciers

Baan 10 60 Overtoom, Rettig Heating

J.D. Edwards - 115

Oracle >500 >5.000 Color Line, Braathens

Peoplesoft 10 -

SAP 147 5696 Asml, DSM
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Hoe werkt Business Intelligence?

© ITlogistiek (2002)

message brokersETL

datawarehouse

bedrijfsapplicaties (ERP, CRM, financieel, etc.)

rapportages Olapqueries datamining

Centraal bij Business Intelligence staat het datawarehouse, een
database waarin allerlei gegevens worden opslagen afkomstig
uit diverse applicaties. Het vullen van het datawarehouse kan op
twee manier gebeuren: batchgewijs via ETL (Extract, Transform,
Load) of realtime via een message broker.
Op het datawarehouse zijn grofweg vier soorten analyses denk-
baar: standaardrapportages, queries(geavanceerde zoekopdrach-
ten), Olap (interactief verschillende analyses maken op een deel-
gebied van het datawarehouse) en datamining (gebruik maken
van statistische technieken om verbanden tussen gegevens te
ontdekken).

Marcel Schiks, ERP-

manager bij Stork

Digital Imaging:

‘Met Business

Intelligence-tools

ben je een stuk

goedkoper uit dan

dat je dure consul-

tants vanuit je ERP-

systeem rapporta-

ges laat maken’

(on)eens? (af)reageren?

harm.beerens@reedbusiness.nl

Software-
leveranciers
Business
Intelligence


