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Making Business
Intelligence Work

OVER ENSIOR

ONZE EXPERTISE

Ensior geeft uw organisatie grip op processen door u tijdig over de juiste informatie

BUSINESS ANALYTICS

opbrengst van uw BI-investering. U krijgt op gestructureerde wijze

Rust, inzicht en duidelijkheid. Dat bereiken onze klanten met

meer controle over uw informatievoorziening. Data Governance en

Business Analytics. Wat loopt efficiënt binnen uw bedrijf en wat

standaardisatie spelen daarbij een belangrijke rol.

te laten beschikken. Met onze expertise en oplossingen bent u sneller en beter in
staat onderbouwde beslissingen te nemen. Dit ziet u terug in uw resultaten.

kan beter? Wat is het rendement op uw marketingacties?
Hoe haalt u meer omzet uit bestaande en nieuwe markten?

Bij de opzet van een BICC worden alle BI-spelers, de doelen en de
rollen vastgesteld. Hieruit vloeit een uniforme, nieuwe werkwijze

Ensior staat voor een objectieve en pragmatische aanpak. De branchekennis van

Onze slimme dashboards, heldere visualisaties en doeltreffende

onze BI-professionals zet u op voorsprong. Wij zijn actief in vele sectoren, waar-

analyses helpen u dit soort vragen te beantwoorden. Zo worden

onder financiële dienstverlening, productie, detailhandel, telecommunicatie,
pharma, overheid.

uw verbeterpunten duidelijk uit grote hoeveelheden data.

DATA MANAGEMENT
Nieuwe communicatiekanalen en technologieën zorgen voor

die we borgen in uw organisatie.

“Vision is the art of
seeing things invisible”

een ware data-explosie, die een berg aan potentiële informatie
oplevert. Voor velen echter een moeilijk te ontginnen goudmijn.
De complexiteit zit vooral in het ontrafelen van de grote hoeveel-

BI-SUPPORT

heid data uit diverse systemen en het integreren ervan.

Door steeds hoger gestelde eisen aan de beschikbaarheid,

Een goed ingericht datamodel zorgt ervoor dat uw gebruikers

tijdigheid en juistheid van informatie is betrouwbaar beheer

zelf in hun eigen informatie- en analysebehoefte kunnen voorzien,

van uw BI-omgeving essentieel.

onafhankelijk van ICT.

Ensior biedt u bereikbaar en schaalbaar BI-beheer, u profiteert
van onze gecertificeerde expertise en jarenlange ervaring.

Wij werken hierbij vanuit een holistische benadering van het

We werken lokaal en zijn bekend met uw specifieke BI-systeem.

concept datamanagement, gebaseerd op specialistische kennis
en ervaring in datawarehousing, datamigratie, datakwaliteit en

BI-Support van Ensior omvat:

datamodelleren.

•	Incidentenbeheer: Oplossen van verstoring van de BI-tool
of de totale omgeving

BI-ASSESSMENT

•	Preventief onderhoud: Regulier on- en off-site onderhoud

Optimaal rendement uit uw BI-investering behaalt u door uw

•	Wijzigingsverzoeken: Uitbreidingen en aanpassingen op uw

BI-omgeving, -processen en –organisatie regelmatig te beoordelen.
Ook wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen of wanneer de

BI-omgeving
•	Telefonische support

prestaties van uw BI-systeem achterblijven, is het tijd voor een
BI-assessment.

TRAINING
Optimaal rendement uit uw BI-systeem haalt u wanneer uw

Bij een assessment beoordelen we de huidige stand van zaken.

ontwikkelaars en eindgebruikers goed op de hoogte zijn van

De gewenste situatie wordt door ons in kaart gebracht met

de functionaliteit van uw BI-oplossing.

bijbehorend advies en een plan van aanpak.

Ontrafel de complexiteit
van uw business
wij tonen u de echte voordelen
van Business Intelligence

Onze begeleiding en kennisoverdracht zorgen voor borging van
BI-COMPETENCE CENTRES (BICC)

die kennis in uw organisatie. Vaak als aanvulling op de algeme-

Om de productiviteit te verhogen en de organisatie beter te sturen,

ne producttrainingen van de softwareleverancier. Ook helpen

investeren bedrijven steeds meer in BI. Een BI Competence Centre

wij gebruikers binnen uw eigen omgeving op weg om specifieke

(BICC) stroomlijnt daarbij de BI-activiteiten en verhoogt de

vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.

BI PRODUCTEN VAN SAP
Ensior is een BI-specialist met kennis van vele BI-systemen

Ensior is Recognized Expertise Partner, Value Added Reseller én

die op de markt aanwezig zijn. Daarnaast hebben wij ons

Support Partner van SAP BusinessObjects, zowel van de Business

gespecialiseerd in SAP BusinessObjects, omdat wij geloven in

Analytics- als de Data Management oplossingen.

de compleetheid, robuustheid en flexibiliteit van dit platform.

BI OPLOSSING OP SAP: BI4SAP Live
Voor de gebruikers van SAP ERP heeft Ensior BI4SAP Live

organisatie te monitoren. BI4SAP Live maakt het mogelijk om te

ontwikkeld, een complete rapportage- en analyse-oplossing,

rapporteren zonder tussenkomst van een datawarehouse of SAP

100% gebaseerd op SAP BusinessObjects. Met BI4SAP Live

BW. Aanpassingen zijn dan ook sneller en makkelijker door te

rapporteert u snel en direct op de SAP modules (of een kopie)

voeren. Hierdoor wordt de totale oplossing eenvoudiger, flexibeler

op een flexibele en eenvoudig te onderhouden manier. Deze

en goedkoper. Vraag ons om een demo!

oplossing is zelfs real-time in te zetten om de prestaties van uw

PARTNERS
SAP is marktleider in business software (ERP, CRM en BI) en

Microsoft levert een breed scala aan producten op het gebied

de modernste database technologie, zoals HANA en Sybase IQ.

van BI. Naast SQL Server zijn dat Integration Services,

Als value added reseller en support partner van SAP Business-

Analysis Server, Reporting Services en de Power BI-producten.

Objects kunt u bij ons terecht voor het totaalconcept van SAP
BusinessObjects licenties, expertise en support.

Informatica PowerCenter is een veelgebruikte ETL-tool.
Ensior beschikt over ervaren en gecertificeerde PowerCenterspecialisten.

OVER ENSIOR Ensior is de specialist in Business Intelligence (BI) met al sinds de oprichting in 2002 een zeer indrukwekkende staat van dienst.

ENSIOR B.V.

Ensior, afgeleid van het Engelse woord ensure, geeft organisaties grip op processen en laat hen tijdig over de juiste informatie beschikken. Door
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de inzet van bewezen BI-technologie en onze kennis van bedrijfsprocessen zetten wij onze klanten op voorsprong. Ensior’s toewijding aan kwaliteit en
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onze pragmatische aanpak hebben geleid tot onze succesvolle reputatie in de verschillende marktsectoren waarin we werkzaam zijn. Onze hooggekwa-

Nederland

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

Tel: +31 (0) 30 630 1052
Fax: +31 (0) 30 630 1343
www.ensior.com

