
Wanneer rapporteren zonder datawarehouse 
(DWH)?
Het eenvoudigere en eigentijdse alternatief 
voor datawarehousing heet datavirtualisatie. 
Hierbij zorgt een virtuele datalaag voor 
directe en snelle toegang tot de data uit vele 
afzonderlijke bronnen, zonder dat u deze 
fysiek hoeft te verplaatsen, te integreren 
en op te slaan. Door datakoppelingen in een 
slim model ontstaat een virtuele database. 
U kunt het zien als een federatie van zeer 
verschillende gegevens. Deze virtuele 
database kan door uw gebruikers zelf worden 
gebruikt voor hun dagelijkse (real-time) 
informatievoorziening. De data-integratie 
en -transformatie wordt nu binnen de 
rapportagetool SAP BusinessObjects (SAP 
BO) geregeld, in plaats van in een fysiek 
datawarehouse. De bronsystemen kunnen 
nu ook real-time worden bevraagd.

Wat zijn de voordelen?
Besparing op hardware en databaselicenties. 
De data hoeft immers niet te worden 
opgeslagen in een DWH;

•  Besparing op een ETL tool;

• Besparing op de bouw- en beheerskosten 
van een DWH;

• Mogelijkheid tot real-time rapportage;

• Garantie dat de data consistent is;

• Snellere implementatie en minder 
arbeidsintensief.

BI4SAP Live
Ensior past datavirtualisatie onder 
andere toe in haar zelf ontwikkelde 
rapportageoplossing “BI4SAP Live”. Deze 

kant en klare met SAP BO ontwikkelde BI-
oplossing biedt de genoemde voordelen bij 
het rapporteren op een SAP ERP omgeving.

Wie is Ensior?
Ensior is al bijna 13 jaar specialist in Business 
Intelligence. Door de inzet van bewezen 
BI-technologie van onder andere SAP BO 
en haar kennis van bedrijfsprocessen, 
laat zij organisaties tijdig over de 
juiste informatie beschikken en zet zij 
haar klanten op voorsprong. Ensior is 
werkzaam in verschillende marktsectoren 
en levert naast de BI-expertise ook BI-
tools, BI-oplossingen en BI-beheer. Bent 
u geïnteresseerd in een demonstratie of 
een kennismakingsafspraak? Neem dan 
contact op via info@ensior.com.

Ensior: “Datavirtualisatie maakt datawarehouse in veel gevallen overbodig”
Het gebruik van SAP BusinessObjects levert zowel besparingen als gebruiksvoordelen op.
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