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Kennis is macht. Uw SAP transactiesysteem zit boordevol data die u veel informatie moet  
opleveren. Informatie die uw organisatie op voorsprong zet. Informatie om uw klanten beter te 
bedienen en uw processen te optimaliseren. Dat is uiteindelijk toch wat u wilt?    

ONTSLUIT UW SAP ERP DATA MET SAP BUSINESSOBJECTS

Bij een BI systeem denkt u waarschijnlijk aan het inrichten van een 

datawarehouse waarin data uit alle bronsystemen beschikbaar is 

voor rapportage en analyse. Een dergelijke oplossing vergt een 

flinke investering en biedt niet altijd de flexibiliteit die een gebruiker 

nodig heeft. Organisaties kunnen hun onmisbare management- en 

operationele rapportage uit SAP ERP maar met moeite opleveren. 

Daar heeft Ensior een oplossing voor ontwikkeld: BI4SAP Live.

FLEXIBELER, EENVOUDIGER EN GOEDKOPER

BI4SAP Live is een complete BusinessObjects rapportage- en 

analyse-omgeving voor SAP ERP gebruikers. BI4SAP Live ontsluit 

de SAP ERP data op een flexibele en gebruiksvriendelijke manier 

en is eenvoudig te onderhouden. Deze oplossing is zelfs in te  

zetten om real-time de prestaties van uw organisatie in te zien. 

Door nieuwe technologische ontwikkelingen maakt BI4SAP Live 

het mogelijk om te rapporteren zonder tussenkomst van een 

kostbaar datawarehouse. En juist hierdoor wordt de totale oplos-

sing eenvoudiger, flexibeler en goedkoper met aanzienlijk lagere 

onderhoudskosten tot gevolg.

DE GEBRUIKER SNELLER AAN ZET

BI4SAP Live is een door Ensior ontwikkelde BusinessObjects 

Universe (ofwel een semantische tussenlaag), waarin alle objecten 

uit de meest voorkomende SAP ERP modules op een begrijpelijke 

manier worden getoond, inclusief hun samenhang en onderlig-

gende logica. Hierdoor kunnen gebruikers zonder technische  

kennis ieder gewenst rapport samenstellen. U kunt dus rapporte-

ren op herkenbare business termen, zoals: ‘aantal’, ‘openstaand 

bedrag’, ‘gemiddelde omzet per klant’ e.d. Ingewikkelde tabel-

namen en cryptische notaties vormen op deze manier geen belem-

mering meer. De Universe bevat vele voorgedefinieerde KPI’s, 

maar zonder te programmeren kunt u ze ook zelf samenstellen.

Uw gebruiker is dus aan zet, waardoor u veel sneller kunt inspelen 

op veranderingen in uw informatiebehoefte.

BI4SAP Live is na installatie direct bruikbaar en toegankelijk met 

alle modules uit de BusinessObjects suite; van standaard Web 

Intelligence rapporten tot Dashboards en Mobile BI.

REAL-TIME RAPPORTAGE

Naast de periodieke management-rapportage is BI4SAP Live 

ook geschikt voor uw operationele besluitvorming. Real-time 

informatie zoals klantinformatie voor backoffice medewerkers 

of voorraad- en productiegegevens is hiervoor onontbeerlijk. 

BI4SAP Live voorziet in deze behoefte door data direct uit SAP  

te ontsluiten. Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van  

data-replicatietechnologie om uw SAP systeem niet te belasten. 

Gebruikt u SAP ERP en wilt u zélf bepalen hoe uw rapportages eruit 

zien? Neemt u dan contact met ons op voor een demonstratie!

VOORDELEN BI4SAP Live:

• Flexibel

• Snelle implementatie

• Real-time indien gewenst

• Lage onderhoudskosten

• Gebruiksvriendelijk

ENSIOR B.V.

Museumlaan 7

3581 HK  Utrecht

Nederland

Tel: +31 (0) 30 630 1052

Fax: +31 (0) 30 630 1343

www.ensior.com

OVER ENSIOR  Ensior is de specialist in Business Intelligence (BI) met al sinds de oprichting in 2002 een zeer indrukwekkende staat van dienst.  

Ensior, afgeleid van het engelse woord ensure, geeft organisaties grip op processen en laat hen tijdig over de juiste informatie beschikken. 

Door de inzet van bewezen BI-technologie en onze kennis van bedrijfsprocessen  zetten wij onze klanten op voorsprong. Ensior’s commitment aan 

kwaliteit en onze pragmatische aanpak hebben geleid tot onze succesvolle reputatie in de verschillende marktsectoren waarin we werkzaam zijn. 

Onze hooggekwalificeerde professionals zorgen voor een efficiënte en betrouwbare dienstverlening. Ensior: Making Business Intelligence Work


