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STAP 1: IDENTIFICATIE & PRIORITEITSSTELLING –  

Van binnenuit

Veel organisaties hebben geen notie van de werkelijke investering 

in een BI-oplossing. Het daadwerkelijk gerealiseerde rendement  

(ROI) blijft daardoor vaak achter bij de verwachtingen. Het meest 

fundamentele element bij het berekenen van rendement is tijd.  

De periode waarbinnen een nieuwe oplossing moet worden 

 gekozen en geïmplementeerd is een cruciale factor, die van grote 

invloed kan zijn op het uiteindelijke rendement. Inzicht ín en het 

gebruik ván de BI-tools, systemen en middelen die binnen uw 

organisatie aanwezig zijn, maken het verschil tussen zwart en 

rood. Middels analyse van uw belanghebbenden tot en met uw pro-

cessen werkt het team van Ensior nauw met u samen om te bepa-

len wat nodig is om zowel financieel als strategisch een  positief 

rendement te behalen.

STAP 2: GAP & STANDAARDISATIE – Cruciale bevindingen

De grootste horde die u moet nemen bij het evalueren van de 

beschikbare middelen is het afzetten daarvan tegen de reeds 

gedane BI-investering, uw huidige budget en de gewenste doel-

stellingen als organisatie. De GAP-analyse die wordt uitgevoerd 

na de prioriteitstelling helpt datgeen in kaart te brengen, waarop 

de aandacht nu wordt en zou moeten worden gevestigd. Zodra 

de GAP-analyse is uitgevoerd helpen de adviseurs van Ensior u 

de losse eindjes van uw BI-activiteiten te verbinden door zowel 

uw tools als uw processen te standaardiseren, zodat alle neuzen 

dezelfde kant op wijzen.        

STAP 3: TCO & OPLEVERING – Nu begint het echte werk

Na het succesvol doorlopen van de vorige stappen voert het 

team van Ensior een complexe Process Intelligence analyse 

uit,  waarbij de praktische, strategische en financiële elementen 

van uw BI-activiteiten worden bestudeerd. Op basis van deze 

informatie wordt een grondige analyse van de TCO (Total Cost 

of Ownership) gemaakt om zowel de directe als de indirecte 

BI-kosten te ramen. Het eindresultaat is een gedetailleerd plan 

dat tot rendementsverbetering moet leiden. In dit plan wordt 

duidelijk gemaakt waar de huidige uitgaven liggen, waar dat geld 

aan besteed zou moeten worden en hoe uw BI-middelen het 

beste kunnen worden ingezet.

INZICHT

Het is begrijpelijk waarom sommige organisaties het snel hebben 

gehad met technologieën die meer kosten dan ze waard blijken. 

Als de waarde van een investering niet kan worden benut, is deze 

in feite waardeloos. BI heeft inherente voordelen die kunnen 

 worden benut door de BI-benadering van een organisatie geregeld 

te evalueren en waar nodig bij te stellen. Ensior helpt organisaties 

om met hun kostbare investeringen een effectieve omgeving te 

creëren waarin deze investeringen optimaal tot hun recht komen.

Bij het evalueren van de implementatie van een Business Intelligence oplossing of -tool is het 

meten van het rendement van de investering (ROI) misschien wel de belangrijkste stap die u 

neemt. Bij het uitvoeren van deze rendementsevaluatie werkt Ensior nauw met u samen om tot 

een uitvoerige beoordeling te komen. Ons doel is de kloof tussen de huidige prestaties van uw 

BI oplossing en het eigenlijke potentieel ervan in kaart te brengen (Yield Assessment). Om dit 

te realiseren hanteert Ensior de volgende 3-staps benadering.
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OVER ENSIOR  Ensior is de specialist in Business Intelligence (BI) met al bijna tien jaar een zeer indrukwekkende staat van dienst. Ensior,  

afgeleid van het engelse woord ensure, geeft organisaties grip op processen en laat hen tijdig over de juiste informatie beschikken. Door de 

inzet van bewezen BI-technologie en onze kennis van bedrijfsprocessen  zetten wij onze klanten op voorsprong. Ensior’s commitment aan 

kwaliteit en onze pragmatische aanpak hebben geleid tot onze succesvolle reputatie in de verschillende marktsectoren waarin we werkzaam zijn. 

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


