CASE

ICT Data Intelligence - Laat
data voor u werken
Bedrijven hebben een schat aan waarde: data. Door deze data slim in
te zetten kunt u groei, innovatie en concurrentievoordeel behalen.

Veel apparaten en machines zijn tegenwoordig voorzien van sensoren. Deze sensoren
leveren veel data op die gebruikt kan worden om de performance van de assets te
analyseren. Maar ook interne organisatieprocessen leveren veel data op. Door data
uit verschillende bronsystemen te combineren en historische gegevens te gebruiken
kunnen processen geoptimaliseerd worden. Met behulp van rekenmodellen en
algoritmes worden verbanden gelegd en wordt relevante informatie ontwikkeld.
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Onze bewezen aanpak is als volgt:

DATA

INTELLIGENCE

SCIENCE

INSIGHT

Data centraal beschikbaar
stellen

Transformeren van data naar
informatie

Visualiseren van nieuwe
inzichten

Operationele data

Data verwerking

Data analyse

Inzicht in prestaties
van assets

Administratieve data

Schaalbaar

Kunstmatige
intelligentie

Voorspellen
en verbeteren

COLLECT
Data verzamelen en
connecteren

STORE

Externe data

Onze diensten
Met onze bewezen aanpak kunnen we verschillende diensten aanbieden. Uiteraard altijd afgestemd op uw vraag en
behoefte. Onderstaande diensten vormen de bouwstenen voor een datagedreven organisatie. U kunt op elke gewenste
bouwsteen instappen. Samen bepalen we in een Quick Scan wat de beste oplossing is voor uw organisatie zodat we u de
meest efficiënte en kostenbesparende oplossing kunnen bieden.

• Datastrategie & Roadmap
Wij helpen u bij het definiëren van uw datastrategie, zodat u de maximale waarde uit uw data haalt op de meest
kostenefficiënte manier. Zo verzekert u uzelf van een oplossing die gebouwd is voor de toekomst.
• Bepalen van de business case
We beginnen met het bepalen van uw business case(s) en welke informatiebehoefte daarbij hoort. Ook als u die 		
behoefte nog niet helder voor ogen heeft kunnen we u helpen bij concretiseren van de specifieke opties voor uw
situatie op basis van uw datastrategie.
• Data centralisatie
We inventariseren welke databronnen er al aanwezig zijn. Vervolgens bekijken we hoe we data het beste kunnen
ontsluiten en zo opslaan dat ze voor u op een veilige manier toegankelijk zijn.
• Data-analyse - Het vertalen van een informatiebehoefte naar een data-oplossing
Onze dataspecialisten combineren en analyseren IT & OT data en interne & externe data om te komen tot nieuwe
inzichten ter ondersteuning van het verbeteringen van uw bedrijfsprocessen. Die inzichten visualiseren we in de		
vorm van modellen of dashboards.
• Datavisualisatie
In dashboards verzamelen we de analyse en gegevens die voor uw bedrijf of organisatie relevant zijn. Daarmee kunt u
uw bedrijfsprocessen continu monitoren. Met de analyse en gegevens uit het dashboard worden trends en 		
ontwikkelingen zichtbaar, waardoor data beslisinformatie wordt. Door verbanden tussen data te leggen 		
worden patronen zichtbaar, waardoor ook te voorspellen valt wanneer bepaald onderhoud nodig is.
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Waarmee wij ons onderscheiden
Wij bieden meerwaarde door onze domeinkennis en ervaring met procesautomatisering te combineren met de kennis
van onze in-house dataspecialisten.

Data koppelen aan domeinkennis
Door onze jarenlange ervaring in verschillende domeinen hebben we een rijk begrip van
de individuele behoeften van de klant.







Partner in totaal oplossing via grote waardeketen
Samen met alle entiteiten, van project tot service, zorgen we voor een snel, efficiënt en
naadloos proces om data-intelligent te worden.

Competente medewerkers op alle bouwstenen
Via ons in-house datalake-platform hebben alle specialisten inzicht in de volledige
datapijplijn, wat hun expertise vergroot.

Wilt u meer weten over de projecten waar wij onze kennis en ervaring hebben ingezet? U vindt hier onze referenties:
• Hulp bij asfaltinspectie
• Ondersteuning preventief onderhoud op het spoor
• Strategisch besluit gestoeld op data
• Meer vernieuwing en betere service dankzij data

VRAAG NU EEN GRATIS ‘QUICK SCAN’ AAN EN ONDERVIND
DIRECT DE MEERWAARDE VOOR UW ORGANISATIE!
Wij geloven dat elke organisatie baat heeft bij een goede datastrategie en dat het slim gebruiken van uw data
altijd voordeel oplevert. Maar we begrijpen ook dat u klein wilt beginnen, daarom bieden we onze 20 dagen pilot
aan, zo heeft u binnen een maand inzichtelijk wat de beschikbare data voor uw organisatie kan betekenen. De
‘Quick Scan’ als onderdeel van de 20 dagen pilot bieden we u gratis aan. Neem contact met ons op!
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