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Gouden
bergen
binnen
handbereik
ANALISTEN VOORSPELLEN DAT BUSINESS ANALYTICS DE KOMENDE JAREN EEN GROTE
VLUCHT GAAT NEMEN. DE OPKOMST VAN TOOLING OP DIT GEBIED IN COMBINATIE MET BEKENDE TRENDS ALS DE CONSUMERIZATION VAN IT EN BIG DATA RESULTEREN ERIN DAT DE
BUSINESS STEEDS MEER DATA ZELF GAAT ANALYSEREN. WELKE ROL MOET DE CIO INNEMEN
OM DIT TE FACILITEREN? EEN UITGELEZEN ONDERWERP VAN EEN RONDETAFELGESPREK GEORGANISEERD DOOR QLIKTECH TIJDENS DE CIO DAY.
Door Eline Visser
Fotografie Roelof Pot

S

tefan van Duin, Director Business Intelligence
& Analytics bij Deloitte,
opende de druk bezochte
sessie. Hij stelde dat er een
evolutie gaande is in het BIlandschap. Waar organisaties met traditionele BI inzicht krijgen in de huidige prestaties, gaat analytics een stap
verder. Analytics concentreert zich
op het voorspellen van de toekomst.
Stefan illustreerde een drietal ontwikkelingen die hierin een belangrijke rol
spelen. Analytics wordt gedreven door
de business, de business heeft zelf con-

trole en de analyses gaan steeds verder
door bijvoorbeeld externe databronnen toe te voegen en meer geavanceerde technieken toe te passen.

Nieuw?
Een aantal deelnemers deelt de mening dat analytics op zichzelf niets
nieuws is. Een van hen: “Analytics is al
dienstverlening werden experts ingehuurd om modellen te ontwikkelen om
massa’s van data te analyseren over
markten.”

De verandering is dat het zwaartepunt
verschuift van IT en externe experts
naar de business. “IT is de enabler, de
competenties moeten bij de business
liggen. De business moet zelf beslissen
welke data zij nodig heeft.” Wel signaleren de deelnemers dat dit business
ownership nog duidelijk grenzen kent.
“De vragen worden gecreëerd door de
business, maar vaak wordt nog naar IT
gekeken voor het helpen ontwikkelen
van analyses.” Aan tafel wordt gesteld
dat van IT niet verwacht kan worden de
business volledig te begrijpen, daarom
is de ontwikkeling richting analytics
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Stefan van Duin: ‘Evolutie in het BI-landschap.’

Analytics is op zichzelf niets nieuws…

…de grootste verandering is de verbreding van het spectrum.

De I in de functietitel wordt steeds belangrijker.
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What’s in a name?
een goede. “De gebruiker zoekt vanuit
creativiteit naar oplossingen, IT doet
dit vanuit technocratisch oogpunt. IT
vraagt gebruikers om requirements te
formuleren die nog helemaal niet duidelijk zijn. Met als gevolg een discrepantie tussen creativiteit en diezelfde
requirements.” Juist om dit soort situ-

DE CIO MOET
EEN MISSIONARIS
ZIJN VOOR HET
ONTWIKKELEN VAN
EEN INFORMATIESTRATEGIE

aties te voorkomen is analytics volgens
de CIO’s een goede toevoeging aan het
BI-spectrum. De grootste verandering
is dus de verbreding van het spectrum.
Uit de traditionele BI-oplossingen
worden verschillende vastgestelde en
essentiële rapportages gedestilleerd,
daarnaast kan de business met analytics het antwoord op vragen vinden die
nog niet eerder zijn gesteld.

Discrepantie
Van Duin signaleert dat de CIO’s de
toegevoegde waarde van analytics erkennen en de business hierin willen
ondersteunen. Toch zijn de geluiden
vanuit de business nog steeds dat IT
vaak een vertragende factor is, terwijl de CIO’s juist aangeven dat de
business vaak aanklopt voor hulp bij
de ontwikkeling van analyses. Hier is
een duidelijke discrepantie. Een reden hiervoor kan zijn – zo stellen de
aanwezigen – dat de beschikbare tooling binnen organisaties de business
nu nog niet toestaat om zelfstandig
analyses te ontwikkelen. Wel is duidelijk dat de business en CIO’s dezelfde
wensen hebben. Beiden willen meer
waarde halen uit de beschikbare data

Een belangrijke drijfveer voor het
succes van business analytics is de
toegankelijkheid en performance
van data-analyse. Analisten noemen
deze categorie ‘data discovery’.
QlikTech combineerde deze twee
termen en biedt met QlikView een
business-discoveryplatform.

om de bedrijfsprestaties te verbeteren.
De vraag rijst: Welke stappen moet de
CIO nemen om deze gedeelde doelstelling in de praktijk haalbaar te maken?

Rol van de CIO
De CIO’s herkennen de waarde van
analytics bij de verbetering van de
operatie en het nemen van slimmere
beslissingen. De algemene opvatting
aan tafel is dat dit vakgebied binnen
organisaties nog geen volwassenheid
heeft bereikt. “In de praktijk wordt
er vaak pas naar data gekeken als er
een probleem is. Er is nog steeds veel
data die niet wordt omgezet in informatie. Omdat een probleem vaak de
trigger is voor een analyse wordt nog

Gartner
In het rapport Emerging Technology
Analysis: Visualization-Based Data
Discovery Tools stelt Gartner dat datadiscovery een van de snelst groeiende
gebieden is binnen het BI-spectrum.
Dit komt voornamelijk door de selfservicefunctionaliteiten. QlikTech is de
grootste leverancier op dit gebied.

veel in de achteruitkijkspiegel gekeken.” De CIO’s zien een gevaar in het
sturen op basis van alleen standaardrapportages, want deze worden achterhaald door de werkelijkheid. “Voor
je het weet halen concurrenten je in.”
Bedrijven met een sterke informatiestrategie hebben de toekomst. Hier
ligt een enorme kans voor de CIO. “De
CIO moet een missionaris zijn voor het
ontwikkelen van een informatiestrategie.”
De CIO’s zijn het erover eens dat
analytics een verbreding van het BIspectrum brengt. Dit houdt in dat er
binnen de organisatie dus meerdere
BI-oplossingen aanwezig moeten zijn.
Deze trend staat lijnrecht tegenover
andere doelen die vaak aan IT gesteld

worden, namelijk het standaardiseren, het beheersen van kosten, en een
single-vendorstrategie. “CIO’s moeten
zich realiseren dat IT de business faciliteert; dit doel moet boven alle andere doelen staan.” “De business ziet
steeds meer mogelijkheden. De CIO
moet de business helpen de wensen te
vertalen naar de juiste tooling. De CIO
is als geen ander in staat om techniek
op waarde te schatten. Hierbij functioneert de CIO als een consultant voor
de business.” Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de toegankelijkheid
van de data en de beschikbaarheid van
goede engines voor de business.

Information
De CIO’s concluderen dat de I uit hun
functietitel steeds belangrijk wordt.
Information is een belangrijke sleutel voor het succes van een organisatie. Er is nu een groeiende interesse
van de business naar informatie. De
crisis heeft eraan bijgedragen dat de
business steeds meer op zoek is naar
onderscheidende factoren. Dit maakt
dat data het goud van de toekomst is.
Hierbij worden steeds vaker ook externe databronnen betrokken. Het aloude
business-IT-alignmentissue komt op
dit vlak bij elkaar. De business en IT
hebben elkaar nodig om optimaal
waarde te halen uit informatie. Volgens de CIO’s moet IT de data toegankelijk maken, de business faciliteren
met de juiste tooling, en bewaken dat
modellen geen eigen leven gaan leiden.
“Controleren waar het moet, helpen
waar het kan.” Van de business wordt
vervolgens de creativiteit en kennis
verwacht om het datagoud om te zetten in gouden bergen.
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