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BI Yield Assessment
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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.
STAP 1: IDENTIFICATIE & PRIORITEITSSTELLING –
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STAP 2: GAP & STANDAARDISATIE – Cruciale bevindingen
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De grootste horde die u moet nemen bij het evalueren van de
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beschikbare middelen is het afzetten daarvan tegen de reeds
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gedane BI-investering, uw huidige budget en de gewenste doel-
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stellingen als organisatie. De GAP-analyse die wordt uitgevoerd

in feite waardeloos. BI heeft inherente voordelen die kunnen
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de losse eindjes van uw BI-activiteiten te verbinden door zowel

creëren waarin deze investeringen optimaal tot hun recht komen.
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kwaliteit en onze pragmatische aanpak hebben geleid tot onze succesvolle reputatie in de verschillende marktsectoren waarin we werkzaam zijn.
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