ENSIOR VOOR ELHO

elho werkt aan een groene,
datagedreven toekomst met
Microsoft Power BI

ELHO CASE STUDY
Het Tilburgse elho ontwerpt, produceert en verkoopt een breed assortiment bloempotten voor
binnen en buiten. De rol van data wordt daarbij steeds groter. De komende jaren wil elho steeds
groener én steeds meer datagedreven gaan werken. Met de overstap naar Microsoft Power BI heeft
elho een belangrijke stap in deze richting gezet.
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“We hebben voor Ensior gekozen omdat we al jaren samenwerken.

“Met Microsoft Power BI hebben we een goede
basis voor een datagedreven toekomst.”
- Floris Alders, CFO elho -

Ze kenden ons door en door”, aldus elho’s CFO Floris Alders.
“Daardoor kon Ensior een vliegende start maken.” De voordelen
van de nieuwe rapportage-omgeving zijn legio. De nieuwe
omgeving is snel, stabiel en zeer betrouwbaar. “We kunnen nu
bijvoorbeeld veel makkelijker marge-rapporten draaien op klant-
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basis voor een datagedreven toekomst.”
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