
Analytics4Business One 
OPLOSSING



Wilt u als organisatie succesvol blijven, dan heeft u drie dingen nodig: efficiënte processen, 
wendbaarheid en innovatiekracht. Maar hoe borgt u die zaken op een structurele manier? Dat 
begint met betrouwbare rapportage en analyses. Business Intelligence (BI) geeft u precies dat.

VISUALISEER DE PRESTATIES VAN UW ORGANISATIE MET 
ANALYTICS4BUSINESS ONE

Helaas is het maken en aanpassen van rapportages in SAP 

Business One een tijdrovende bezigheid. Terwijl de kracht van  

BI juist ligt in het razendsnel verschaffen van inzicht in uw 

processen en KPI’s. Zou het daarom niet mooi zijn als er een 

oplossing is die u precies de juiste informatie geeft op het juiste 

moment, zodat u altijd met vol vertrouwen de juiste beslissingen 

neemt? Die oplossing is er: Analytics4Business One van Ensior.

HET VERHAAL ACHTER UW DATA

Analytics4Business One is een kant-en-klare BI-omgeving die 

naadloos aansluit op SAP Business One en is gebaseerd op 

Microsoft Power BI (en evt SSRS en Excel). Met deze omgeving 

verkrijgt u eenvoudig inzicht in alle processen binnen uw organi-

satie, zoals de prestaties van uw verkoopteam, de voortgang op 

uw productieafdeling of de omloopsnelheid van uw crediteuren/

debiteuren. U brengt data als het ware tot leven en haalt patro-

nen, verstoringen of kansen razendsnel naar de oppervlakte.

HOE HET WERKT

Analytics4Business One brengt informatie uit meerdere admini-

straties en van verschillende bronnen samen, zonder tijdrovende 

dataextracties en foutgevoelige bewerkingen. Elk informatie-

gebied binnen uw organisatie krijgt binnen de oplossing een 

eigen ‘kubus’ waarbinnen de data op een overzichtelijke manier 

is gestructureerd. Het samenstellen van analyses, maand-

rapportages en dashboards is daardoor binnen een paar klikken 

geregeld. Wilt u meer weten over een specifieke trend of KPI 

binnen een analyse? Dan zoomt u eenvoudig in op de details. 

Met Analytics4Business One kennen processen geen geheimen 

meer voor u. U heeft alle touwtjes in handen en stuurt tijdig bij 

als de situatie daarom vraagt.

DE VOORDELEN VAN ANALYTICS4BUSINESS ONE

•  Een kant-en-klare oplossing die snel wordt geïmplementeerd.

•  Direct inzicht in elk aspect van de organisatie.

•  Eenvoudige consolidatie en rapportage over meerdere 

 administraties heen.

•    Intuïtief in gebruik, op basis van begrijpelijke en eenduidige 

definities.

•  Altijd en overal inzicht via desktop én mobiele devices.

•  Ook mogelijk om naast SAP Business One andere gegevens  

toe te voegen.

KIES OOK VOOR BETROUWBARE BESLUITVORMING

Met Analytics4Business One neemt u voorgoed afscheid van 

stapels papier, ingewikkelde Excel-sheets en losse rapportages. 

U kiest ervoor om de prestaties van uw organisatie op heldere 

wijze te visualiseren, op basis van alle informatie die beschikbaar 

is. En dat brengt rust. U haalt de onderste steen eenvoudig 

boven, kunt sneller ingrijpen en betere beslissingen nemen. 

Kortom, het geeft u precies de efficiëntie, wendbaarheid en 

innovatiekracht die u nodig heeft om succesvol te blijven.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor een  

demonstratie!

ENSIOR B.V.

Hoofdstraat 91

3971 KE  Driebergen

Nederland

Tel: +31 (0) 30 630 1052

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


