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End-to-End BI-platform van Ensior helpt voerspecialist om het verschil te maken

ENSIOR VOOR FRANSEN GERRITS



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

Ensior, afgeleid van het Engelse woord to ensure, biedt organisaties rust door hen tijdig over de juiste stuurinformatie te laten beschikken. 

Door de inzet van bewezen BI-technologie van SAP en Microsoft zetten wij onze klanten op voorsprong. Middels kant-en-klare BI-oplossingen 

voor vele bronsystemen versnellen we de implementatie. Ook kunnen we de BI omgeving in support nemen. Onze hooggekwalificeerde experts 

zorgen voor een efficiënte en betrouwbare dienstverlening. Ensior: Making Business Intelligence Work
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Fransen Gerrits behoort tot de grote mengvoederproducenten 

van Nederland. Jaarlijks levert het ambitieuze familiebedrijf 

700.000 ton diervoeder aan varkens-, rundvee- en konijnen-

houders in Zuid-Nederland. Fransen Gerrits beschikt over 

moderne, gespecialiseerde productielocaties in Erp, De Rips, 

Veghel en Oss. 

 “Het is ons streven om varkens-, rundvee- en konijnenhouders 

met voer en advies succesvol te laten zijn”, vertelt financieel 

directeur Joris Teuwen. Het is een motto waar de 160 mede-

werkers van het bedrijf dagelijks naar leven. “We willen weten 

wat hun ambities zijn en wat ze met hun veestapel willen berei-

ken. Welk vetpercentage streven ze na in hun melk? Welke 

kwaliteits klasse varkens willen ze afleveren? Wat is het voer-

budget? Wij zorgen voor een voerpakket dat volledig aansluit bij 

die wensen. Op basis van meetwaarden die we van onze klanten 

terugkrijgen, passen wij onze voerrecepten voortdurend aan 

zodat het rendement maximaal blijft.”  

EEN VERSIE VAN DE WAARHEID

Fransen Gerrits beschikt over een geweldige hoeveelheid gege-

vens die bij kan dragen aan het succesvol maken van klanten én 

het optimaliseren van de eigen bedrijfsvoering. Maar die data 

was niet eenvoudig bereikbaar. “Elke medewerker werkt met de 

applicatie die het best bij hem past”, vertelt Teuwen. Die keuze 

voor Best of Breed software resulteerde in een divers systeem-

landschap met ERP-systeem Lawson M3 als verbindende factor. 

“Wij waren op zoek naar één enkele versie van de waarheid. Een 

centrale plek voor relevante gegevens uit ál onze systemen op 

basis waarvan we rapportages kunnen draaien en voor inzichten 

kunnen zorgen. 

ENSIOR DATAWAREHOUSE AUTOMATION 

Teuwen: “Dat Ensior helemaal thuis is in dit soort werk, was al 

snel duidelijk. Ze hadden kennis van Microsoft en veel verstand 

van Business Intelligence. Ensior was bovendien onafhankelijk 

en prijstechnisch competitief.

Ensior besloot Fransen Gerrits’ uitdaging het hoofd bieden 

met Ensior Datawarehouse Automation. Met deze in eigen huis 

ontwikkelde oplossing op basis van Microsoft SQL Server is het 

mogelijk om snel een datalaag op te zetten waarin informatie 

uit allerlei systemen samengebracht wordt. Hiermee kunnen 

gebruikers heel makkelijk dashboards en rapporten bouwen, 

bijvoorbeeld met behulp van Microsoft SQL Server Reporting 

Services of Excel. Op termijn wil Fransen Gerrits ook met Power 

BI van Microsoft gaan werken. Met Power BI zet je allerlei data 

eenvoudig om in rijke analyses en heldere visualisaties.  

DOLENTHOUSIAST

De adoptie van het systeem verliep vlekkeloos. “Onze control-

lers bijvoorbeeld, zijn hartstikke blij”, zegt Teuwen. “Het belang-

rijkste is dat we door deze inzichten nóg meer toegevoegde 

waarde aan onze klanten kunnen bieden. We hebben nu één 

dashboard waarin we naast leverbetrouwbaarheid ook zaken 

als kosten per 100 kilo, klachten, ziekteverzuim en openstaande 

posten kunnen volgen. Onze klanten succesvol laten zijn, dat is 

onze belangrijkste doelstelling. Met al onze KPI’s kunnen we 

adequaat reageren op ontwikkelingen in en buiten ons bedrijf en 

kunnen we die doelstelling nog beter realiseren. Samenvattend… 

Ik ben dolenthousiast.”

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 oplos-

sing Ensior Datawarehouse Automation.
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“Dat Ensior helemaal thuis is 
in dit soort werk, 

was al snel duidelijk.”

- Joris Teuwen, CFO/CIO Fransen Gerrits -


