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Bedrijfsgegevensontwarren zonder perfecte database

Te lecom bedr ijv env er z am elen z o v eel be d r i j f s i n f o r m a t i e ,d a t z e h e t o v e r z i c h t k w i j t z i j n . A l d i e g e g e v e n s
wee r in e en dat abas et e k r ijgen, is een h e l s k a r w e i . E n b o v e n d i e n : w a a r o p m o e t h e t b e d r i j f z i j n b e s l i s sing en b as er env oor dat de k lus v olt ooid i s ?Wa a r d e n o o d h e t h o o g s t i s , i s d e r e d d i n g B l .
Ltit.tli I,iiLr,\lt I i,li-tr,rEFI:.iJ1l\.

Het principer.anbusinessintelliger-rce
(BI) is kinclerlijkeenvoudig.Door orde
viir.r
te brengenin de infornratiestromen
is r.nenbeterin staat
eenorgiurisatie,
dezete interpreteren.
Zolirngmanagers
geenzicl-rtl-rebbenop cleclaadu'erkelijkc
g a n g \i l rl z.tkctt. kttttttcil
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Iijk str.rren.
Neem klirntsegrnentatie
arIs
voorbceld.Niet iedercklant is even
rvinstgevencl.
Het is clr.rs
niet zo gek clat
iernanclclier.neerkost dan hij opbrengt,
minder scrvicekrijgt dirn eenklant clie
veelmeer ornzetgenereert.
\'olgens
velenis overzicl-rteli1I<e
en betroi-nrbirrc
managenrenti
ntbrr.nirt
ic rlc str,turhr-rt
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Vanrvarrmit
de bedrijtiprestaties
rich
ting en snell-reid
krilgen.Zonder BI is
het moeilijkerorn de custorrerlifèti rne r,rl rr, tr'\ È rhnr,'n ,.rr i l 1'qIg111rate te ve rl argen.H i ertoe r.noetveel di rta
rrorderr rcrz.rrrtel d. gcol derrd en geïrrterpreteercl .
D atavol ume
D e geger-ensbronnenbi nnen tel econtbe
drijr.en zijn complex. \recl r.neerdan in
a ndere bri trtcheszi j rt tcl c., rrrrorgan i srrti es bezi s rrrcl onl rvi kkel i rrq en nret hct
i nteqrercu van aangekochtebedri j f.son
derdel cn. I)aarnaast heett cl e sector te

rnakenenorlnedatavoluures.
\'arniedr'r
rvordenclir,ersezogetelefoongesprek
noemdecall cletailrecolcls(CDR)opgeslagen,rrat cluavolune krn oprlopsn1o1
velemiljoeneurecordsper dag.Al die
d.rt:rzijrtt('t ('p het allerl.t.rrtste
niveaLt
vastgelcgcl.
Zo kan een tclccornoperator
diversearnirlvses
rnaken,bijvoorbeeld
o v e ro | r r e l k et i i d s t i p p ( n\'.l n( l ed a gct'
veelu'orcltgebeld.Ook kan hij de correlatier.netentussenbeprrrrlde
zrctiesen
e c no r t t z c t s t i i g i n gf e. r r e r {cl i j ki r tgr: vr r r r
neereeuscheepsboul'er
per laart\\'intis
schepenlerkoopt airnongeveertier.r
klanten,clirnis dat leel. Zijn BI rs een

Íluitje van een cent. Telecomproviders
hebben de pech dat hun omzet is verdeeld o'rer miljoenen en miljoenen datarecords. De razendsnelleopeenvolging
van de technologischeveranderingen
iaagt dezecomplexiteit aan. Iederekeer
dat men nieurveproducten en diensten
aanbiedt,moet dit worden geïntegreerd
in de datasrstemen.Die opeenvolging
tan integratiesrerloopt in zoh hoog
tempo dat het naun'elijks bij te benen
is. Kortom, de databronnenveranderen onder de vingersvan de ontwikkewaardoor
laarsvan het datartarehouse,
een consistentdatamodelen daarmee
een unitbrm datarrarehouse,één versie
van de rsaarheid.utopieënblijven.
Afdelingenbliiren hun eigendefinities
hanterenvoor meet\raarden.Een van de
bekendereproviders rr'erkt al een aantal
jaren aan het opzettenvan een datan'arehousemet unitbrme en dus goed
hanteerbaredata. \tle geïnvesteerde
miljoenen verder is het datawarehouse
nog altild niet operationeel.Steedsweer
gooit de l\'aan van de dag (lees:de volatiiiteit van de markt) roet in het eten.
Die berseegliikheidvan de markt maakt
de telecombusiness
uiteraardspannend
en leuk. maar tiid om te structurerenis
er naurseliiks.
Hobbelig grasbaantje
Het op een ordentelijkemanier opzetis een langten van een datarvarehouse
durig traiect. De eisenvoor inrichting
veranderendoorlopend en tegende
tijd dat de bestaandedatabronnenzijn
ontsloten,staaner alweerdrie of meer
anderein de rii. De businessheeft niet
de luxe om daarop te wachten.Die
heeft direct intbrmatie nodig, desnoods
in rurvevorm. om juiste en effectieve
beslissingente kunnen nemen.De
kans is letensqroot dat de businessopPortunitÍ qerlogenis tegende tijd dat
BI op orde is. Ook kan het gebrekaan
informatie ertoe leiden dat er verkeerde
keuzesrsordengemaakt in het navolgen van bepaaldetechnologieën.Om
toch gebruik te kunnen maken van de
aantrekkeliikevoordelenvan BL is een
tussenoplossingmogeliik: een tijdelijke
landingsbaanvoor de data. Het datawarehousekan rvordenvergelekenmet
Schiphol,rsaarallestot in de puntjes is
progeregeldmet gestandaardiseerde
tocollen op het gebiedvan veiligheid,
logistiek enzovoort. De landingsbanen
zijn breed,giad en uitstekendop elkaar
afgestemd.!Íaar zolang Schipholnog
in aanbouw is, kunnen alleen de écht
belangrijkeviuchten landen op een
nabijgelegenhobbeiig grasbaantje.Deze
mogelijkheid is quick-and-dirty, het

Ge g e vens-gps
Het ideaalplaatjevan Bl is een totaal geïntegreerddatamodeldat continu wordt bUgewerktterwijl het
consistenten accuraatblUft.Dit haaltmen echterzelden.Eenanderemanierom data te benaderen
is via een zogenoemderouteplanner:een gps voor gegevens.Normaalgesprokenmodelleertmen
het datawarehousewanneerer een nieuwedatabronwordt toegevoegd,zodat alle data consistent
blUvenmet elkaar.leder nieuw bronsysteemof ieder nieuw businessinitiatief
leidt dus alshet ware tot
een herstructureringvan het hele datastratenplan.Met de gegevens-gpskan de businesszijn eigen
weg vinden in de datachaos:de gps dirigeert mensennaarde databrondie zij zoeken.

Afrekencultuur
in de telecombranOnlangsorganiseerdeEnsioreen rondetafelgesprek
over businessintelligence
leidde het debat
che.Willem Bol,bekendvan tv-programma'salsRTLGeldzakenen Showmasters,
van bedrijvenalsVodafone,KPN,UPC,Scarleten Belgacom."U zit op
tussenBl-verantwoordelijken
goud, maaru kunt het niet delven",hield Bol hen voor. De maatschappelijke
discussieover exorbitante bonussenvervlochtzichtijdens de discussiemet de constateringdat niet iedereeneenzelfde
bedrijfsdoelnastreeft.Het is menseneigen om naarhun persoonlijkebelangte opererenen te handelen.Dezenatuurlijkeneigingzien we terug in de vage ratio'sen prestatie-indicatoren,
die zelden
het algemenebedrijfsbelangstimuleren.Zo'n perverseprikkelis bijvoorbeeldhet target om zo veel
mogelijk nieuwe klantenbinnen te halen.Eenoperatorkan daaropmakkelijkgoed scorenalshij een
bestaandeklant,die een vraag heeft,adviseertzijn abonnementop te zeggenen zich vervolgensals
nieuweabonneeaante melden.Erzijn tools die prestatie-indicatoren
kunnen plannen,zodat ze beter
en makkelijkerbij te stellenzijn als blijkt dat ze het verkeerdegedrag in de hand werken.In het verlengde hiervan:Bl zal nimmer gaan vliegenzolangde bonusgedrevenafrekencultuurgebaseerdblijft
op vage en multi-interpretabeleratio's.

vliegtuig moet eindeloos taxiën voordat
de lading uiteindelijk wordt afgeleverd.
Alle belangrijke data die niet via het
datawarehousezijn ontsloten, dumpt
men op die tijdelijke landingsbaan.
Hierdoor kan de business echter wel
beslissingennemen op basisvan bruikbare informatie.
Dilem m a
De tijdelijke landingsbaanis een vorm
van improvisatie,die in de ogenvan
BI-expertsaan alle kanten wringt.
Zoals bij alle noodoplossingen kleven
er veel nadelen aan. Men voert geen
checks uit op de data, dus het is onmogelijk om garanties te geven omtrent de
datakwaliteit. Mede doordat de datakwaliteit ongewis blijft, levert het rapporteren over dergelijke volumes zware
technischeproblemen op. Aangezien
de data in ruwe vorm uitgestald staat
op die tijdelijke landingsbaan,verloopt
de segmentering ervan zelden volgens
de standaardmethodedie is vastgesteld voor het datawarehouse.Doordat
men blijft zitten met vele dataclusters,
blijven de databronnen verzuild en
ontstaat er geen overzicht van de totale
omgeving.Een ander belangrijk nadeel
is dat dezevorm van nood-Bl geen
historie opbouwt, wat kwalijk kan zijn
voor langetermijnanalyses.
Ondanks
dezeminpunten maken bedrijven als
Vodafone en UPC dankbaar gebruik
van de tijdelijke landingsbaan.Ze
geventoe dat het een oplossingis voor
de korte termijn, maar ze weten ook dat
als ze de tijd nemen om de nette oplossing te bouwen, ze te laat zijn om iets
met die data te kunnen doen. Het is een

duidelijk dilemma waarin de tijdelijke
landingsbaanals de minst slechtekeuze
naar voren komt. Tegelijkertijd zijn
de gebruikers ervan doordrongen dat
de structurele BI-systemener moeten
komen, als ze op termijn van die noodoplossingaf willen.
Tussenstap
Een mogelijke eerstestap naar een
structurele oplossing is het terugbrengen van de datavolumes.Aan
de complexiteit en het feit dat er veel
bronsystemen zijn, valt weinig te doen.
Datavolume is een variabele die echter
wel te beïnvloeden is. Door het loslaten van de eis om alle data tot op het
Iaagsteniveau te bewaren, worden ze
beter handelbaar. Het is dan mogelijk
om veel sneller een data-architectuur te
ontwikkelen en men hoeft veel minder
te investeren in opslagfaciliteiten. Met
Bl-ondersteuning op een hoger dataniveau kan een manager voldoende
inzichten verzamelen om zijn bedrijf
mee te sturen. Voor detailvragen kan hij
dan sporadisch de tijdelijke landingsbaan gebruiken.Zodra de bredestructuur eenmaal volledig is opgebouwd,
kan men alsnog besluiten de diepte in te
gaan. Vanuit pragmatisch oogpunt is de
tijdelijke landingsbaan zeker niet verkeerd,zolanghet gebruik ervan maar
beperkt blijft. Het is een tussenstap,
geen oplossing. Om de concurrentieslag
te kunnen winnen, gaater nog steeds
niets boven correcte en snelle informatie uit echteBI-systemen.
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