ENSIOR VOOR GARANTIBANK

Nieuw goud in handen met
business intelligence van Ensior
GarantiBank ontsluit meerwaarde met hoogwaardige rapportageomgeving

GARANTIBANK CASE STUDY
De in Amsterdam gevestigde GarantiBank International N.V. (“GBI”), opgericht in oktober 1990,
is volledig eigendom van Turkiye Garanti Bankasi A.S.(‘’Garanti’’). GBI is een wereldwijd opererende
nichespeler op het gebied van trade finance, structured finance, private banking en retail banking.
In Nederland staat GBI bekend om zijn spaarproducten en deposito’s voor zowel particulieren
als bedrijven.
DE UITDAGING VAN GARANTIBANK

en omschrijvingen, om maximale transparantie te bereiken.

Vanwege het sterk toegenomen belang van datamanagement

Zogenaamde ’data lineage’ zorgt ervoor dat getoond kan worden

en rapportage, heeft Ensior van GBI de opdracht gekregen om

waar de data vandaan komt en welke bewerkingen het heeft

een datawarehouse-oplossing te leveren met gegarandeerde

ondergaan.

betrouwbaarheid en traceerbaarheid van de data. Dit is nodig
ten behoeve van interne én externe rapportage. Bovendien

HET RESULTAAT

moest de oplossing ad hoc rapportages kunnen opleveren.

Verbeterde datamanagementprocessen: Dankzij gestructureerde

Snelheid, accuratesse en transparantie waren belangrijke

dataopslag en het toepassen van datakwaliteitscontrole wordt

doelen in dit project.

congruentie met het bronsysteem gewaarborgd.

“We hebben ons gericht op een verbeterd
en meer gestructureerd datawarehouse
platform en hebben ons doel bereikt met
de professionele en toegewijde bijdrage van
de consultants van Ensior.”

Flexibele en betrouwbare rapportageomgeving: Standaard

- Gürbüz Salman, Director Operations & ICT bij GBI -

rapporten en ad hoc rapporten worden direct vanuit het data
warehouse gegenereerd met behulp van SAP BusinessObjects.
Het beschikbaar krijgen van de hiervoor benodigde data is
volledig geautomatiseerd. Een aantal bestaande rapporten is
zelfs geconverteerd naar deze nieuwe flexibele en transparante
rapportageomgeving. Alle data-attributen met betrekking tot
bankrekeningen, leningen, deposito’s, overschrijvingen etc. zijn

DE OPLOSSING

nu kant-en-klaar beschikbaar voor iedere vorm van rapportage.

De technische oplossing bestaat uit Microsoft SQL Server

Op deze manier worden de rapporten nu efficiënter gegenereerd.

met snelle dataopslag en rapportagesoftware van SAP
BusinessObjects. Om veel tijd te besparen, heeft Ensior ‘data-

Gebruikersacceptatie: Ensior heeft GBI op alle vlakken onder-

warehouse automation’ componenten ontwikkeld. Hiermee kan

steund bij deze significante verandering in hun manier van

de ETL-logica voor duizenden tabellen gegenereerd worden met

rapporteren. Door het voeren van de juiste gesprekken, het

slechts één druk op de knop. Daarnaast zijn goed doordachte

bieden van technische ondersteuning en on-the-job training

hiërarchieën gebruikt om eenvoudig rapportdefinities te creëren

zijn de nieuwe mogelijkheden van de rapportageomgeving snel

en te onderhouden. Diverse checks zijn ingebouwd om de

toegepast en geaccepteerd door de gebruikers. De gevarieerde

vereiste datakwaliteit te kunnen waarborgen. Tevens zijn

visualisatie van hun data en het gemak deze op allerlei manieren

verschillende lagen metadata toegevoegd, zoals formules

te kunnen analyseren ervaren zij als een groot voordeel.

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

ENSIOR B.V.

Ensior, afgeleid van het Engelse woord ensure, geeft organisaties grip op processen en laat hen tijdig over de juiste informatie beschikken.
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Door de inzet van bewezen BI-technologie en onze kennis van bedrijfsprocessen zetten wij onze klanten op voorsprong. Ensior’s toewijding aan
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kwaliteit en onze pragmatische aanpak hebben geleid tot onze succesvolle reputatie in de verschillende marktsectoren waarin we werkzaam zijn.

Nederland

Onze hooggekwalificeerde professionals zorgen voor een efficiënte en betrouwbare dienstverlening. Ensior: Making Business Intelligence Work

Tel: +31 (0) 30 630 1052
www.ensior.com

