
Bij 32% van de bedrijven wordt managementinformatie
binnen het ERP-systeem gegenereerd. Alleen de bouw
gebruikt vaker Word of Excel (29%). Ongeveer vijftien 
procent heeft een aparte rapportgenerator aan zijn ERP-
systeem gekoppeld, en onder grote bedrijven is dat bijna
een kwart (24%). De handel heeft relatief vaak zelf een
systeem voor managementinformatie gebouwd (21%).
Van alle onderzochte bedrijven zegt 19% te gaan investeren
in Business Intelligence. Vooral de sectoren discrete indus-
trie en handel gaan dit doen, maar wel in andersoortige
oplossingen. De discrete industrie namelijk zoekt de oplos-
sing vooral in ERP, terwijl een kwart van de investeerders
een apart BI-pakket wil aanschaffen. In de handel zegt

geen enkel bedrijf dat ze een standaard tool gaan aan-
schaffen, maar zegt wel 22% dat ze een maatwerkoplossing
gaan laten bouwen. Van de investeerders onder grote
bedrijven zegt 21% dat ze een apart BI-pakket gaan aan-
schaffen.

3.10 Business Intelligence (BI)
Gebruik en investeringsplannen in software voor het genereren van
managementinformatie

logistiek management             met moderne technologie
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Software voor Business Intelligence wordt door specialisten geboden, maar

zit soms ook al in een ERP-pakket. Bedrijven kunnen zo’n oplossing ook zelf

(laten) bouwen.

CC..  WWaaaarriinn  ggaaaatt  uu  iinnvveesstteerreenn  iinn  rreellaattiiee  ttoott  BBII??

Percentages geven aan in hoeverre bedrijven gaan investeren in software

voor Business Intelligence.

BB..  GGaaaatt  uu  kkoommeenndd  jjaaaarr  iinnvveesstteerreenn  iinn  BBII--ssooffttwwaarree??

Bedrijven die niet gaan investeren in software voor Business Intelligence

geven aan waarom niet.

DD..  WWaaaarroomm  ggaaaatt  uu  nniieett  iinnvveesstteerreenn  iinn  BBII--ssooffttwwaarree??

Percentages geven aan met welke hulpmiddelen bedrijven gebruiken voor

het genereren van managementinformatie.

AA..  WWeellkk  hhuullppmmiiddddeell  ggeebbrruuiikktt  uu  mmoommeenntteeeell  vvoooorr
mmaannaaggeemmeennttrraappppoorrttaaggeess??
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(n= 304, bedrijven zonder investeringsplannen)(n= 83, bedrijven met investeringsplannen)

Conclusie


