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P E R S B E R I C H T 

Utrecht, februari 2016 

itelligence en Ensior gaan strategische SAP BI 
samenwerking aan 

Ensior en itelligence hebben ervoor gekozen om strategisch te gaan samenwerken, 

omdat de producten en diensten van beide partijen perfect op elkaar aansluiten. 

itelligence is de expert in SAP ERP en Ensior is de expert in Business Intelligence. 

Sander Honig, Commercieel Directeur Ensior: “Ik kijk erg uit naar de 

samenwerking, omdat itelligence een professionele SAP partner is.” 

 

Ensior biedt de klanten van itelligence rust door gestructureerd inzicht te geven in 

de prestaties van hun processen en medewerkers. Hierbij wordt “BI4SAP Live” van 

Ensior als oplossing ingezet bij de SAP ERP klanten van itelligence. Dit is gebaseerd 

op SAP BusinessObjects. Belangrijke voordelen van BI4SAP Live zijn dat het real-

time inzicht geeft in de data uit de SAP ERP modules, zeer gebruiksvriendelijk is 

met herkenbare business termen, snel is te implementeren en lage 

onderhoudskosten heeft. Volgens Wim Jansen, Managing Director van itelligence 

Benelux: “De samenwerking met Ensior is een perfecte aanvulling op ons  

uitgebreide SAP portfolio  en omdat BI een belangrijke hoeksteen vormt voor onze 

HANA transformatie projecten” 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie: 

Meer informatie over BI4SAP Live en over Ensior is te verkrijgen bij Sander Honig, 

Commercieel Manager: sander.honig@ensior.com of telefonisch op nummer 

030 – 630 10 52. 

Meer informatie over itelligence is te verkrijgen bij Bianca van den Hooven, 

Marketing Manager itelligence: Bianca.van.den.hooven@itelligence.nl of telefonisch 

op nummer 06 – 175 504 98. 

 

Over itelligence 

Als partner voor de lange termijn is itelligence verantwoordelijk voor het succes van 

de IT-projecten van hun klanten. Om tot de beste oplossingen te komen, 

combineert itelligence SAP-consultancy met software, hostingdiensten en 

applicatiebeheer. Hierbij maakt itelligence dankbaar gebruik van de beproefde 

brancheoplossingen, proceskennis, ongeëvenaarde ervaring met SAP-technologie, 

wereldwijde aanwezigheid en sociale competenties. Voor meer informatie: 

www.itelligencegroup.com 

Over Ensior 

Ensior is dé specialist in Business Intelligence (BI) met al meer dan 13 jaar een 

zeer indrukwekkende staat van dienst. Ensior, afgeleid van het engelse woord to 

ensure, geeft organisaties rust door gestructureerd inzicht in de prestaties van haar 

processen en medewerkers. Voor meer informatie: www.ensior.com of kijk op 

www.bi4saplive.com. 
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Contactgegevens 

Sander Honig, Ensior B.V., Commercieel Manager 

T: 06 - 51 75 97 30 

E: sander.honig@ensior.com 

 

Ensior B.V. 

Museumlaan 7 

3581 HK  Utrecht 

T: 030 – 630 10 52 

E: info@ensior.com  

www.ensior.com 
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