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Betere business met BI

Het toverwoord is transparantie

door: Ed Lute en Fred Teunissen
Onze beslissingen bepalen de richting die we gaan. Dus het is enorm belangrijk dat we
de goede besluiten nemen. We hebben steeds meer data tot onze beschikking die ons
daarbij kunnen helpen. Misschien hebben we zelfs wel teveel data. Geavanceerde tools
en specialisten op het gebied van Business Intelligence kunnen die enorme berg aan
informatie ontsluiten, interpreteren en analyseren. Nieuwsgierig naar wat er anno 2012
zoal speelt binnen het domein van BI, bezochten wij enkele seminars en lazen wij de
nodige literatuur.

Business Intelligence (BI) – en alle daarvan afgeleide
specialismen waaronder business analytics – biedt
een schier oneindige reeks aan mogelijkheden tot
verbetering van uw business. Het sleutelwoord
daarbij is ‘transparantie’. Denk bijvoorbeeld aan het
samenbrengen van diverse datastromen, waardoor
rapportages sneller kunnen worden samengesteld
en bovendien betrouwbaarder zijn. Of aan het
ontsluiten van verkoop- en ordergegevens van een
winkelketen voor de aangesloten ondernemers én de
leveranciers. Een andere vorm van transparantie
wordt bereikt met het samenvoegen van diverse
gescheiden ERP-systemen, of het verbeteren van
de datakwaliteit. Deze voorbeelden uit de praktijk
lichten we verderop in dit artikel toe. Maar eerst gaan
we kort in op de nieuwste trends in de BI-arena.

len automatiseren. “Dat is een onderdeel van de procesautomatisering die ook tot de business zelf zal
doordringen. Hier is software voor nodig die snel
de juiste conclusies kan trekken uit enorme hoeveelheden data afkomstig van een veelheid aan bronnen, zoals tekst, video, social networks, mobile devices en the Internet of Things. Zonder zulke
software zitten we straks met een gigantisch stuwmeer aan data waar we ons geen raad mee weten.”

Drie BI-praktijkcases

Nano Data

Schiphol Group

Terwijl Big Data in dit concept nog moet afdalen
van hype naar businessrealiteit, dient zich alweer de
volgende trend aan: Nano Data en Now Casting. Met
Nano Data stappen we af van het denken in doelgroepen en marktsegmenten. Ieder individu verte-

Tijdens het congres van QlikView deed Bram
Wesselo, senior BI-specialist en verbonden aan het
Reporting House van de Schiphol Group, verslag
van de automatisering van hun rapportageproces.
In het verleden maakten de controllers de rapportages voornamelijk in Excel. Als we bedenken hoe
enorm veel informatie er omgaat binnen deze organisatie, kan dat niet anders dan een bijzonder
tijdrovend proces zijn geweest. Er werken ongeveer tweeduizend mensen in vier verschillende
bedrijfsonderdelen. Thuisbasis Schiphol ‘verwerkt’
jaarlijks een kleine 50 miljoen passagiers. Er wordt
op 313 bestemmingen gevlogen. De luchthaven is
de derde vrachtvervoerder ter wereld en heeft bovendien een belang in vijf andere luchthavens.
Kortom, de rapportages móesten eenvoudiger
kunnen.

“Is Big Data op dit moment overhyped?
Zonder enige twijfel. Moet je er iets mee? Ja!”
Big Data
Iedereen heeft het over Big Data, maar wat is dat
nu eigenlijk? We spreken van Big Data als het gaat om
enkelvoudige datasets die onvoorstelbaar groot zijn.
Denk daarbij aan vele terabytes of zelfs enkele petabytes (1 miljoen gigabytes). Vanwege die enorme
omvang zijn ze nauwelijks of helemaal niet meer
bewerkbaar met de gebruikelijke tools. Tijdens de
QlikView Business Discovery World Tour in het
Eindhovense Evoluon van 10 mei, maande James
Richardson, analist bij Gartner, tot enige behoedzaamheid rondom Big Data. Hij onderstreepte met
stelligheid dat Big Data in aantocht is. Alleen is dat
moment nu nog niet aangebroken, waarschuwt hij.
“Is het de toekomst? Absoluut. Is Big Data op dit
moment overhyped? Zonder enige twijfel. Moet je er
iets mee? Jawel, het is slim om er nu al enige kennis
over te verzamelen. Vooralsnog is Big Data het terrein van analisten en enkele grote BI-leveranciers.
Er zijn wat grote ondernemingen in een aantal
sectoren die er proeven mee doen. Voor een gemiddelde onderneming is de ROI van de met Big
Data verbonden investeringen op dit moment nog
niet erg helder.” Big Data betekent verder, volgens Richardson, dat bedrijven in de toekomst hun
besluitvormingsprocessen tot op zekere hoogte zul-

genwoordigt in dit concept volledig een eigen markt.
Met andere woorden: bedrijven hebben miljoenen
markten om te bedienen. Dat beperkt zich niet tot
een enorm gevarieerd aanbod dat helemaal is toegesneden op ieder afzonderlijk individu. Het is ook
nog eens gericht op bepaalde tijdstippen en locaties:
Now Casting. Hoe kan dat? Door enorme hoeveelheden data rondom het individu van de klant te
verzamelen. Alle sporen die we op het web achterlaten kunnen daarvoor worden benut. Professor Erik
Brynjolfsson van het MIT somde tijdens de SAS
Premier Business Leadership bijeenkomst op 8
mei 2012 in Amsterdam een aantal van die sporen op:
pageviews, doorkliks en transacties via webshops,
geodata van mobiele telefoons, sensor data van
RFID-chips (the Internet of Things), transacties in
backoﬃces (ERP, CRM, SCM), data van barcodescans, data van twitterfeeds en andere social networks, zoekopdrachten met Google, Bing en Yahoo,
e-mail, weblinks en blogpostings. Deze en nog veel
meer data brengen met behulp van analysesoftware
de markt van de toekomst in kaart: jij en ik. Of dit
allemaal zomaar mag, zal zeker nog onderwerp van
gesprek zijn de komende tijd. Feit is dat we een dataexplosie doormaken en dat bedrijven de commerciële
kansen die dit biedt niet links zullen laten liggen.

De BI-praktijk van alledag is minder avant-gardistisch dan de hierboven vermelde trends. Over het
algemeen wordt BI ingezet om op diverse niveaus inzichten (transparantie) te verkrijgen, verschillende
datastromen aan elkaar te koppelen en, hoe kan het ook anders, tijd en kosten te besparen.
Hieronder volgen beschrijvingen van BI-toepassingen uit de praktijk van drie verschillende organisaties.

Acht nieuwe dashboards
Voor ERP-doeleinden gebruikt de Schiphol Group
tientallen verschillende applicaties, waaronder
Oracle eBusiness suite als ERP-pakket, SAP-HRM
voor de personeelsadministratie en een eigen Real
Estate Management System (REMS). Iedere applicatie heeft zijn eigen datastroom. “In het verleden
hebben we wel dashboards op die data gemaakt,”
vertelde Bram Wesselo, “maar steeds voor één speciﬁeke toepassing. Terwijl je voor een goed beeld
over meerdere databronnen moet kunnen beschikken.” In de nazomer van 2011 besloot zijn
team te starten met het maken van dashboards in
QlikView. “We hebben nu acht nieuwe dashboards
die hun data uit meerdere bronnen halen. Een groot
voordeel voor de controllers is dat ze nu vanuit het
dashboard tot op transactieniveau in de data
kunnen duiken.” Hij noemde enkele voorbeelden,
waaronder een dashboard voor de HRM-afdeling

met een overzicht van alle belangrijke personeelsgegevens zoals ziekteverzuim.

Excel-icoontje
Deze BI-verbetering betekende niet dat er werd
gebroken met de oude werkwijze. De controllers
kunnen namelijk hun geliefde Excel blijven gebruiken. “In ieder dashboard zit een Excel-icoontje,
waarmee je de data kunt inlezen in een rekenvel,”
lichtte Wesselo toe. Een andere succesfactor volgens
hem is het iteratief ontwikkelen. “Timmer niet alles
dicht voordat je gaat bouwen, maar hou juist ruimte om tijdens de rit dingen te wijzigen. Hierdoor kunnen we heel snel dashboards die al in productie zijn,
aanpassen.” Als een van de uitdagingen binnen dit
project noemde Wesselo de behoorlijke hoeveelheid
script in Visual Basic. “Dat begint een spaghetti te
worden die moeilijk uit elkaar te trekken is. Geen
probleem als alles goed gaat, maar zodra er iets
omvalt is het lastig te achterhalen waar de oorzaak
zit.” Verder is er de bedreiging van de verleiding,
besluit hij. “Je kunt allerlei nieuwe overzichten en
dwarsdoorsneden aan zo’n dashboard toevoegen.
Je kunt het bijzonder ingewikkeld maken. Het is
de kunst om niet aan die verleiding toe te geven en
om het zo simpel mogelijk te houden.”

Schiphol Group in het kort
Doel:

rapportages vergemakkelijken
voor de controllers
Aanpak: implementatie QlikView in
derde kwartaal 2011
Resultaat: acht nieuwe dashboards live,
beter inzicht, tijdwinst

KBM Afﬁlips
www.ictall.nl
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Een tweede boeiende praktijkcase betreft KBM
Aﬃlips, een grote internationale speler op de markt
van voorlegeringen, halﬀabricaten voor de metaalindustrie en onderdeel van de ROBA metaalgroep.
KBM Aﬃlips heeft een wereldwijde klantenkring.
Het bedrijf is opgericht als marketing & sales unit
voor de productiemaatschappijen KBM Master Alloys
B.V. uit Nederland en Aﬃlips N.V. uit België.

Datakwaliteit

Een van de verbeteringen betreft een procedure voor
uitgifte van klantnummers die over de Nederlandse
en Belgische systemen heen gaat. Een andere belangrijke systeemaanpassing zorgt ervoor dat de
registraties uit beide systemen nu bij elkaar aansluiten. Het gehele BI-systeem is ontwikkeld met
Microsoft software. Naast een omgeving waar de
validatie van de datakwaliteit plaatsvindt, wordt in
het datawarehouse de volledige historie bewaard
om traceerbaarheid te waarborgen. Er is dus te allen tijde een geïntegreerd totaalbeeld beschikbaar

Het verbeteren van datakwaliteit is géén
verantwoordelijkheid van IT
Beide oude maatschappijen hadden hun eigen ERPsystemen. Doordat deze systemen fysiek van elkaar
waren gescheiden in Nederland en België, lukte het
marketing & sales niet één geautomatiseerd beeld
te maken van de lopende en afgewikkelde orders.
Bij gebrek aan een betere werkwijze, nam men klant- en
ordergegevens vanuit het ene ERP-systeem handmatig
over in het andere ERP-systeem. Een arbeidsintensief
proces, dat foutgevoelig was en bovendien veel te
traag. Het was duidelijk, de informatievoorziening
moest zo snel mogelijk via één geïntegreerd systeem
worden georganiseerd. Een eis die bovenaan de
agenda van dit project stond was: goede datakwaliteit.
Een integratie van diverse datastromen kan technisch
nog zo goed verlopen en de rapportages kunnen er
nog zo ﬂashy uitzien, als er slechte data aan ten grondslag ligt, helpt het niet bij eﬃciënte sturing. Een van
de belangrijke uitgangspunten in dit kader was dat
het geen eenmalige actie betrof. Het verkrijgen van
goede datakwaliteit is een continu proces. Daarnaast
werd gesteld dat het verbeteren van datakwaliteit
geen verantwoordelijkheid is van IT.

over de twee ERP-systemen. De gegevens over datakwaliteit, integraal klantbeeld en ﬁnanciën zijn via
standaardrapportages beschikbaar via SharePoint
(WSS) en voor enkele gebruikers via MS-Excel voor
data-analyse, ad-hoc vragen en verdere analyse.
Deze rapportages hebben een bijzonder positieve
bijdrage geleverd aan de verbetering van de bedrijfsvoering van KBM Aﬃlips.

KBM Afﬁlips in het kort
Doel:

Integratie van diverse fysiek
gescheiden ERP-systemen en
verbeteren van datakwaliteit
Aanpak: Datavalidatie en systeemintegratie
Resultaat: integraal klantbeeld, betrouwbare datakwaliteit, verbeterde
bedrijfsvoering

Datavalidatie
Met hulp van EclipseIT, specialisten op het gebied van
BI en softwaretesten, werd allereerst een datacontract
opgesteld. Hierin wordt gespeciﬁceerd welke gegevens
nodig zijn. Er werden kwaliteitscriteria vastgesteld
waaraan de data moet voldoen. Vervolgens werd
een mechanisme ingericht waarmee de data op
verantwoorde wijze uit de diverse systemen werd
gehaald. Met eigen software werkte EclipseIT vervolgens aan de validatie van de data. Deze software
werkt los van de bestaande BI-systemen en geeft
op dagelijkse basis weer welke afwijkingen er op
record/veld niveau ten opzichte van de afspraken zijn
gedetecteerd. Hiermee verdwijnt de ‘welles-nietesdiscussie’ over datakwaliteit en kunnen de besluitvormers werken met een onweerlegbare weergave
van de feiten. Nadat de validatieresultaten zijn verzameld en geïnterpreteerd, kunnen de kwaliteitsverbeteringen worden doorgevoerd. Het is belangrijk dat deze verbeteringen door de business worden
gestuurd, en niet door IT.

Positieve bijdrage

Voorspelbaar irrationeel
De transparantie die BI biedt, maakt het mogelijk
om beslissingen te nemen op volkomen rationele
basis. Dankzij de verkregen informatie en analyses
kunnen bestuursleden een zorgvuldige afweging
maken tussen alle voors en tegens. Rationaliteit vormt
zelfs de grondslag voor economische theorieën,
voorspellingen en aanbevelingen. Maar zijn we eigenlijk
wel zo rationeel als we denken? Volgens gedragseconoom Dan Ariely, schrijver van het boek Predictably Irrational, komen de meeste beslissingen van
mensen juist tot stand op volkomen irrationele
basis. Sterker nog, we zijn zodanig irrationeel dat

het voorspelbaar wordt. Ariely was slotspreker op het
SAS-congres en bezoekers kregen zijn boek mee na
aﬂoop. Het biedt een keur aan aansprekende voorbeelden, die onweerlegbaar bewijs leveren voor onze
voorspelbare irrationaliteit. Van de vele onderzoeken
die Ariely deed, vermelden we hier twee experimenten.

GRATIS!
Met het eerste illustreert hij de magische kracht
van het woord ‘GRATIS!’. In een publiek gebouw
verkocht hij chocolade. Een luxe Lindt truﬀel –
die normaal ongeveer 30 cent per stuk kost – verkocht hij voor 15 cent per stuk en een eenvoudige

Libris Blz
Eveneens op het congres van QlikView kwam een
ander goed praktijkvoorbeeld van BI aan de orde.
Harold Bouwman, analist bij Libris, vertelde over de
manier waarop het bedrijf, een inkoopcombinatie
voor boekhandels, belangrijke gegevens voor uitgevers en boekhandels ontsluit.
Alle transactiegegevens zijn namelijk niet alleen
van belang voor Libris zelf. Ook de uitgevers bij wie
wordt ingekocht en de aangesloten boekhandels,

Van alle andere vragen in dat dikke pak papier
hebben we nooit meer iets gehoord.”

Mixmarge
De stand van zaken op dit moment is dat voor Blz in
QlikView vijf dashboards zijn gebouwd, waarmee
in één oogopslag het antwoord op deze vragen te
zien is. Twee daarvan zijn beschikbaar voor de partners
via een portalsite. De aangesloten boekhandels hebben
nu veel beter zicht op hun verkopen en marges.

“Zonder speciale software zitten we straks met
een gigantisch stuwmeer aan data waar we ons
geen raad mee weten”
zoals de winkelformule Blz, die de boeken verkopen,
kunnen er hun voordeel mee doen. Toen Harold
Bouwman eind 2006 als analist bij Libris in dienst
kwam, trof hij een ingewikkelde informatiehuishouding aan met meer dan honderd rapportages in
Cognos, dertien Access databases – “waarvan niemand meer precies wist hoe ze werkten” – en een
indrukwekkend groot aantal overzichten in Excel.
“Je kon door deze informatiebomen het bos niet
meer zien,” vertelde Bouwman. “Gevolg was dat beslissingen niet meer op feiten werden gebaseerd,
maar weer – als vanouds – op buikgevoel. Het was
zaak om snel grip op de feiten te krijgen.”

“Dat stelt ze in staat om de vinger aan de pols te
houden en acties te ondernemen om hun rendement
te verbeteren,” aldus Bouwman. “Sommige boekhandels maken daar gretig gebruik van, anderen
nog niet.” Door de nieuwe transparantie ontstond
er een discussie met de uitgevers over de zogeheten ‘mixmarge’. Bouwman: “Dat betreft een oude
afspraak die in het verleden zin had, maar inmiddels is achterhaald. Dankzij de duidelijke taal die
de cijfers spraken, begrepen ook de uitgevers dat die
mixmarge nu niet meer redelijk is. De daarop
doorgevoerde veranderingen vielen uit in het
voordeel van Libris. Dat was meteen een belangrijk
winstpunt.”

Zeven essentiële vragen
Bouwman startte met een onderzoek naar de goede
vragen.“Daarvoor heb je mensen nodig die de business
door en door begrijpen. Zij kunnen de vragen formuleren die hout snijden, want zonder de juiste vragen
krijg je geen goede antwoorden uit een geautomatiseerd systeem.” De stafmedewerkers van de Blzwinkelformule werd gevraagd welke tien vragen
ze in de alledaagse praktijk het liefst beantwoord
wilden zien. Dat leverde een dik pak papier op, waaruit aanvankelijk vijf kernvragen kwamen bovendrijven. “Daarmee zijn we het project gestart. Later
kwamen daar nog twee andere essentiële vragen bij.

Hershey’s Kiss ging over de toonbank voor 1
cent. 73 procent van de kopers koos voor de heerlijke Lindt truﬀel en slechts 27 procent kocht de
Hershey’s Kiss. De volgende dag verlaagde Ariely de prijs van beide chocolaatjes met 1 cent. De
Lindt truﬀel kostte nu dus 14 cent en de Hershey’s Kiss was, jawel, GRATIS! Hoewel er in relatieve termen niets was veranderd, koos 69 procent van de klanten nu de gratis Kiss.

Verwachtingen
Met het tweede experiment laat de gedragseconoom
zien hoe eenvoudig wij te beïnvloeden zijn door

Libris Blz in het kort
Doel:

beter inzicht in de business en
meer transparantie in de keten
Aanpak: eind 2008 implementatie
QlikView
Resultaat: vijf nieuwe dashboards,
verbetering van de inkoopcondities, beter inzicht, toegenomen transparantie in de
samenwerking met partners

onze verwachtingen. Ariely serveert diverse soorten
bier in een bar. In een van die biertjes zitten enkele
druppels azijn. Zonder dit te weten, waardeerden
de testpersonen het azijn-bier als bijzonder lekker.
Anderen die vooraf wel was verteld van de azijn,
weigerden zelfs te proeven en de enkeling die dat
wel deed, trok op voorhand al een zuur gezicht.
Aangezien we zelfs in onze irrationaliteit voorspelbaar zijn, zal het voor BI een ﬂuitje van een cent
j oo
e ttransparantie
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