ENSIOR VOOR FRANSEN GERRITS

Veehouders zijn succesvoller
door inzichten Fransen Gerrits
End-to-End BI-platform van Ensior helpt voerspecialist om het verschil te maken

FRANSEN GERRITS CASE STUDY
Voerspecialist Fransen Gerrits wil klanten succesvoller maken met goed advies en perfect voer.
Om klanten nóg beter te kunnen adviseren, had het bedrijf behoefte aan heldere inzichten. Daarom
ontwikkelde Ensior een end-to-end BI-omgeving op basis van de in eigen huis ontwikkelde oplossing Ensior Datawarehouse Automation.
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OVER ENSIOR Ensior is de specialist in Business Intelligence (BI) met al sinds de oprichting in 2002 een indrukwekkende staat van dienst.
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Door de inzet van bewezen BI-technologie van SAP en Microsoft zetten wij onze klanten op voorsprong. Middels kant-en-klare BI-oplossingen
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voor vele bronsystemen versnellen we de implementatie. Ook kunnen we de BI omgeving in support nemen. Onze hooggekwalificeerde experts
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zorgen voor een efficiënte en betrouwbare dienstverlening. Ensior: Making Business Intelligence Work
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