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Antwoord op  
unieke BI-vragen

Ensior is al geruime tijd Gold Partner van SAP 
BusinessObjects, maar levert ook Microsoft BI 
expertise. “Wij zijn dus nauw betrokken bij de 
belangrijkste BI-leveranciers op de markt,”  
vertelt Ammerlaan. “Wij zien dat de vraag naar 
Microsoft BI-oplossingen toeneemt, en naar 
verwachting zal die groei de komende jaren 
doorzetten. Het is dan ook logisch dat wij onze 
samenwerking met deze Amerikaanse gigant  
naar het ‘Gold’-niveau hebben opgewaardeerd.”

Klaar voor BI
Een langdurige en intensieve samenwerking tussen 
Microsoft en Ensior wordt nu bekroond met een 
Gold Partnership. Volgens Ammerlaan is er een 
grote groep middelgrote bedrijven die al veel van 
Microsoft in huis hebben en klaar zijn voor BI. 
“Deze bedrijven hebben wel inzicht in losse 
processen, maar het gemis aan geconsolideerde 
totaaloverzichten en één plek van definities, dus 
één waarheid, wordt steeds groter. Er zijn meer 
vragen dan de standaardrapportages uit bestaande 

applicaties kunnen beantwoorden. Zij zijn klaar 
om geavanceerde BI op professioneel niveau toe 
te passen, maar hun achtergrondkennis van de 
tooling reikt meestal niet ver genoeg. 

De stap van operationele lijstjes naar echte 
Intelligence stelt ze voor stevige uitdagingen zoals 
het consolideren van alle versnipperde data, het 
creëren en bereikbaar maken van één plek voor 
alle informatie. Wij kunnen hen helpen met onze 
kennis van producten als Power BI, Reporting 
Services en Integration Services om rapportages 
over de complete keten te maken in plaats van 
alleen maar het subproces.”

Standaardmodellen
Lange tijd werd gedacht dat iedere BI-omgeving 
anders was. Ammerlaan legt uit dat we tegenwoordig 
onderkennen dat de diverse bronsystemen in hoge 
mate op elkaar lijken. “Heel veel basisprocessen 
– inkoop, facturatie en dergelijke – lijken op elkaar. 
Met de snelle inzet van Ensiors standaardmodellen 

op bijvoorbeeld Microsoft Dynamics en SAP ERP 
kan je – zonder een custom made datawarehouse 
te bouwen – al 80 procent van de gevraagde 

functionaliteit realiseren. Op die manier kun je veel 
sneller de unieke informatievraag beantwoorden. 
Het modelleren en beschikbaar stellen van de 
informatie-objecten is namelijk al voor je gedaan. 
Door de bestaande technologie van wereldmarkt-
leiders als Microsoft en SAP te combineren met 
onze expertise, hebben wij kant en klare 
BI-oplossingen gecreëerd. De klant hoeft niet mee 
de technologische diepte in, dat doen wij voor ze. 
Een ander groot voordeel is dat de meeste 
bedrijven al de juiste BI-licenties in huis hebben 
binnen een SQL server database. Daardoor kunnen 
wij BI vaak zonder extra licentiekosten naar een 
hoger platform brengen.”

Met snelle generieke oplossingen  
van Ensior

Recent verkreeg Ensior van 
 Microsoft de Gold Partner status 

op het gebied van Data Analytics.  
Reden om eens aan te schuiven bij 

Edward Ammerlaan, één van  
de oprichters van Ensior, om te 
praten over deze nieuwe stap in  

de ontwikkeling van dé Business 
Intelligence specialist.

Keynote
Onze keynote spreker is Mark Stam. Mark is ‘ 
Web Intelligence expert’ en was eerder spreker op 
Digital Experience. Hij zal aan de hand van een 
aantal aansprekende voorbeelden vertellen over ‘ 
location based internet of things’. Een must-see!

Sessies
Daarnaast vinden er een groot aantal interessante 
sessies plaats voor specialisten, maar ook voor 
nieuwkomers op het gebied van digitaal onderzoek 
en analyse. André Hakkers bijvoorbeeld,  presenteert 
voor beginners de sessie ‘Digital Forensics 101’ 
en Michael Stout een sessie op ‘advanced level’ 
getiteld ‘Toys in the hackers Toy-box’. Daarnaast 
kan de bezoeker een presentatie over de implicaties 
van de recente General Data Protection 

Regulation (GDPR) bijwonen en een interessant 
paneldiscussie over risico gestuurd analyseren. 

Voor het complete overzicht kijkt u op  
www.dataexpert.nl. 

Twee dagen?
Digital Experience vindt plaats op woensdag  
21 september 2016.

Ook op dinsdag 20 september 2016 zijn al een 
aantal interessante activiteiten gepland waaronder 
de Magnet User Summit met de introductie van 
AXIOM, het nieuwe onderzoeksplatform van 
Magnet. Guidance Software, de maker van EnCase, 
introduceert EnCase versie 8,  en ‘Money Never 
Sleeps’ tenslotte, is een inspirerende bijeenkomst 

georganiseerd in 
samenwerking met het 
IFFC en het Fraude 
Film Festival over 
financiële fraude in 
Nederland met cases 
uit de praktijk en 
sprekers van naam 
zoals Wendela Mulder, 
Ines Mazzilli en 
Marcel Westerhoud. 

Deze bijeenkomst wordt afgesloten met de film 
‘Dit kan dus niet...’  van de befaamde Frans Bromet. 
Frans is zelf ook aanwezig voor een Q&A met het 
publiek. Een must see!

Money Never Sleeps
Zo heette het vervolg op ‘Wall Street’ van Oliver 
Stone uit 2010. Een pakkende titel die vandaag de 
dag nog steeds actueel is, en tevens het thema van 
de bijeenkomst waarvoor wij u graag uitnodigen. 
 
Op dinsdag 20 september organiseert DataExpert 
in samenwerking met het IFFC en het Fraude 
Film Festival een inspirerende bijeenkomst over 
financiële fraude in Nederland, met interessante 
sessies, cases uit de praktijk en sprekers van naam 
met o.m Ines Mazzilli - NED Safilo Group and 

former Senior Finance Director HEINEKEN, 
Wendela Mulder - Officer van Justitie en Marcel 
Westerhoud van EBBEN partners. 
Als kers op de taart zal de film ‘Dit kan dus niet...’  
van de befaamde Frans Bromet worden vertoond. 
In deze film doet hij op zijn eigen wijze onderzoek 
naar wat frauduleus handelen nu eigenlijk is. 
Frans is zelf ook aanwezig voor een Q&A met het 
publiek. Mis dit niet!

Locatie
Dit jaar zijn wij te gast in het Van der Valk hotel 
in Veenendaal. Een fantastische locatie met 
voldoende ruimte om u samen met alle leveran-
ciers te verwelkomen. 

Aanmelden
Aanmelden gaat snel en eenvoudig via onze 
website www.dataexpert.nl. Hier vindt u het 
complete programma en een overzicht van alle 
activiteiten voor zowel dag 1 als dag 2. 
 
We zien u allen graag op 21 september, maar 
liever natuurlijk al op de 20ste.

DataExpert organiseert op  
woensdag 21 september 2016 
haar jaarlijkse congres ‘Digital 

Experience’, hèt evenement op het 
gebied van Digital Forensics, 
Crime Analysis, E-discovery  

en Cybercrime, waar u inspiratie 
kunt opdoen, interessante  

productsessies kunt bijwonen  
en gezellig kunt bijpraten met 

vakgenoten.

Digital Experience 2016 is just around the corner!
Inschrijving nu geopend


