Business Intelligence & Datamanagement
Betere beslissingen door het verzamelen, analyseren en visualiseren van data

Belang van goede data
Veel Business Intelligence projecten leveren niet het gewenste resultaat door
fouten in data.
Als data niet correct, compleet en/of consistent is en als de datakwaliteit dus
laag is, kunnen nooit goede rapportages worden gemaakt.
Gevolg daarvan is dat het bedrijf op basis van verkeerd inzicht besluiten neemt.
Wat is data?
Data zijn alle soorten gegevens in en rond uw organisatie die een weergave zijn
van feiten. Klantgegevens, gegevens uit uw boekhouding, informatie via uw
website, bestelgegevens, offertes,
Product documentatie, meetwaarden uit uw productieproces, notulen en nog
heel veel meer, alles wat op één of andere manier iets zegt over een aspect van
uw organisatie of bedrijfsproces is te beschouwen als data.
Data vorm
Data bestaat in gestructureerde en ongestructureerde vorm. Van
gestructureerde data is sprake als de gegevens geordend, gerubriceerd en
eenvoudig traceerbaar zijn opgeslagen in een database. Data die nog ‘verstopt’
zit in bestanden, documenten, berichten, beelden of geluid, wordt aangeduid
als ongestructureerde data.

Data versus informatie
Zonder structuur in data en zonder dat deze in een context geplaatst kan
worden, bevat data nog geen informatie. Pas nadat van de data de context,
betekenis en samenhang duidelijk is, kan deze op de juiste wijze
geïnterpreteerd worden en is data inzetbaar als informatie. Deze informatie is
bruikbaar in bedrijfsprocessen en voor managementbeslissingen. Goed
datamanagement is onmisbaar in het op tijd beschikbaar hebben van de juiste
informatie.

Oefening data in je organisatie
•Wat is er allemaal beschikbaar?
•Waar zit deze data?
•Hoe kan je deze data benaderen?
•Is de juiste informatie beschikbaar?
Data typen
Data kunnen we onderscheiden in 4 typen:
•Customizing data
•Master data
•Operationele data (transactionele data)
•Reporting data (management data)
Customizing data
•Inrichting van het systeem
•Bijvoorbeeld:
- Verkoopgroepen
- Productsoorten
- Inkoopgebieden

Masterdata
Dit zijn basale bedrijfsgegevens die relatief langzaam veranderen en die
centraal staan in de bedrijfsvoering:
•Stamgegevens
•Vullen van gegevensvelden
•Gegevens zijn herhaaldelijk nodig
•Bijvoorbeeld:
- Klanten
- Leveranciers
- Producten
Operationele data
•Wordt gecreëerd door transacties
•Bijvoorbeeld:
- Verkooporder
- Productieorder
- Voorraadcorrectie
Reporting data
•Managementdata
•Combinatie van eerdere datasoorten
•Business Intelligence

Oefening Datasoorten
•Bedenk voor je eigen organisatie hoe voor jou relevante informatie is
opgebouwd t.a.v. de datasoorten.
•Wie is er verantwoordelijk voor de aanmaak/het onderhoud van deze data?
•Wat gaat er momenteel goed en wat gaat minder goed?
•Wat zijn mogelijke oplossingen voor de problemen?
Datakwaliteit
Een van de belangrijkste redenen waarom rapporteren niet lukt, is een te lage
datakwaliteit.
Redenen hiervan zijn:
•Situaties veranderen
•Gegevens zijn incorrect en/of incompleet
•Er zijn meer bronsystemen en ieder systeem heeft zijn eigen waarheid
Incorrecte/incomplete Data
•Dubbele gegevens
•Ontbrekende gegevens
•Foutieve gegevens
•Inconsistente gegevens
Inconsistente gegevens
Wanneer er sprake is van meerdere systemen kan de situatie zich voordoen dat
gegevens in de diverse systemen niet volledig gesynchroniseerd zijn.
Verhuizing van een klant wordt wel doorgevoerd in het CRM-systeem maar niet
in het ordersystem.

Het probleem…

…en de oplossing

Hoe zorg je voor goede data?
Data opschonen
Data cleansing is het opsporen en verbeteren of verwijderen van inconsistente
en foutieve records uit een verzameling, tabel of database.
Ook wel:
- Data scrubbing
- Data cleaning
Data opschoontechnieken
•Automatisch corrigeren
- Op basis van goed gedefinieerde standaarden, algemeen aanvaarde regels
en bekende foutpatronen vindt automatische reiniging en correctie plaats.
Dit is bijvoorbeeld goed van toepassing op adresgegevens
•Automatisch met toezicht
- Gebruik geautomatiseerde hulpmiddelen om gegevens te reinigen en te
corrigeren, maar deze moeten handmatig worden gecontroleerd voordat de
correcties worden doorgevoerd in permanente opslag
•Handmatig
- Een data-steward bekijkt incorrecte waarden en bepaalt de juiste waarde
Data schoonhouden
•Data Governance (het beleid dat een organisatie voert ten aanzien van
gegevens en informatie)
•Fundamentele wijzigingen in bedrijfsprocessen
•Datamanagement als activiteit erkennen
•Centralisatie/ Consolidatie
•Processen en procedures aanpassen
•Technische oplossingen (validaties etc.)
Oefening
Breng in kaart wat momenteel in jouw organisatie de situatie is betreffen de
data;
•Is deze geschikt voor Business Intelligence?
•Zo niet, wat moet er gaan gebeuren?
•Wat kan je al in gang zetten?

Master Data Management (MDM)
Master Data Management is een verzameling disciplines en processen die zorgt
voor accurate, complete, tijdige en consistente gegevens voor de belangrijke
entiteiten binnen een organisatie over verschillende databases, afdelingen en
landen heen.
Verantwoordelijkheden MDM
•Data in verschillende systemen eenduidig opslaan en met elkaar in verband
kunnen brengen
•Creëren van masterdata
•Synchronisatie van data verzorgen
•Kwaliteit van de data waarborgen
Master Data Management
•Geen eenmalig project maar een continu proces
•Geen IT-proces
•Compliancy is het voldoen aan (wettelijke) regels en eisen opgelegd door
externe partijen zoals overheden en toezichthouders
•Data stewards zijn mensen met inhoudelijke kennis van zaken die
verantwoordelijk zijn voor de gegevens

Voordelen MDM
•Op operationeel niveau worden er minder fouten gemaakt en kan er
efficiënter worden gewerkt wanneer gegevens consistent zijn
•Op Business Intelligence niveau kunnen eenduidiger analyses worden
gemaakt van gegevens uit verschillende systemen
•Het is makkelijker te voldoen aan wet- en regelgeving
Synchronisatie van data
Het distribueren van gemuteerde masterdata vanuit een bron naar het
doelsysteem kan op de volgende manieren:
•Consolidatie
•Harmonisatie
•Centralisatie
Vormen van master databeheer

MDM Processen
Om masterdata goed te laten functioneren moet een aantal processen worden
ingericht. De nieuwe processen hebben betrekking op het aanmaken, muteren
en onderhouden van masterdata. Deze processen zijn herkenbaar vanuit ITbeheer;
•Changemanagement:
Bijvoorbeeld: een medewerker wil een veld toevoegen aan een tabel X in
systeem Y. Wie keurt dat goed en welke systemen, processen, procedures en
standaarden moeten daarvoor aangepast worden?

•Incidentmanagement:
Bijvoorbeeld: incidenten en issues waarbij de kwaliteit van masterdata of
masterdatamanagement een rol heeft gespeeld, dienen inzichtelijk te zijn en er
moet opvolging aan gegeven worden.
•Servicelevelmanagement:
Bijvoorbeeld: vaststellen en bewaken van dienstverleningsniveaus ten aanzien
van het onderhouden van masterdata.
•Compliancemanagement:
Bijvoorbeeld: waarborgen dat masterdatamanagement als geheel en master
data specifiek voldoen en blijven voldoen aan relevante interne en externe
wet- en regelgeving.

Business Intelligence KPI
Betere beslissingen door het verzamelen, analyseren en visualiseren van data

KPI’s zijn….
•KPI=Kritieke Prestatie Indicator
•variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren.
•zijn variabelen waaraan valt af te lezen of een organisatie op koers ligt ten
opzichte van haar doelstellingen
•een managementtool
SMART
•Specifiek
Is de doelstelling duidelijk en eenduidig?
•Meetbaar
Onder welke voorwaarde is de doelstelling gehaald en kunnen we dat
verifiëren?
•Acceptabel
Kunnen alle betrokkenen zich vinden in deze doelstelling?
•Realistisch
Is de doelstelling wel echt haalbaar?
•Tijdgebonden
Wanneer moet de doelstelling zijn gehaald?

Visie en missie
In de visie en missie wordt de bestaansreden van een organisatie vastgelegd.
Begrippen als strategische intentie, aandeelhouderswaardeperspectief
(shareholdervalueperspective) en stakeholderwaardeperspectief spelen hierbij
een rol;
Strategische doelstellingen
Waar moet de aandacht van de organisatie vooral naar uitgaan om haar visie
succesvol na te streven. De interne en externe omstandigheden waarbinnen
een organisatie moet werken spelen hierbij een bepalende rol. De geëigende
manier om deze vast te stellen is de strategische analyses: SWOT-analyse,
STEP-analyse, wat zijn de kerncompetenties, wat is de rol in de
waardeketen(valuechain);
Doelstellingen
Strategische doelstellingen zijn van hoog niveau. Om werkbaar te kunnen zijn
voor organisaties, moeten deze daarom worden opgesplitst naar concrete en
specifieke (SMART)-doelen. Deze worden omgezet naar tactische plannen, met
realistische planningen, verantwoordelijken en budgetten. Volgens de
uitgangspunten van SMART moeten ze daarenboven meetbaar zijn.

Opbouw KPI’s
•Een KPI bestaat uit:
- Meetwaarde
- Doel
- Status
- Trend
KPI definiëren
Startpunt is een (strategische) doelstelling die moet worden gerealiseerd
KPI definiëren – 4 stappen
1.Benoem een doelstelling waarin een werkwoord en object zijn opgenomen.
Bijvoorbeeld: ‘het verhogen (werkwoord) van leverbetrouwbaarheid (object)’
2.Definieer de indicator in de vorm van een zelfstandig naamwoord en geef de
bijbehorende definitie.
Bijvoorbeeld: ‘leverbetrouwbaarheidspercentage (zelfstandig naamwoord)’
gedefinieerd als het aantal foutieve leveringen gedeeld door het totale aantal
leveringen maal 100%’
3.Definieer een richtwaarde. Deze wordt ook wel aangeduid als ‘target’ of
‘norm’.
Bijvoorbeeld: ‘de leverbetrouwbaarheid was 98,4%. De nieuwe richtwaarde is
98,9%’
4.Definieer een tijdsperiode waarin de richtwaarde moet zijn bereikt.
Bijvoorbeeld: ‘voor 31 oktober 2020’
Ownership
•Manager zal zich eigenaar moeten voelen
•Doelen moeten realistisch gevonden worden
•Betrekken bij definitie en normstelling
•In staat zijn om acties uit te zetten om doel te behalen
Rapport
Een rapport is een verzameling gegevens die zodanig is opgemaakt en
weergegeven dat deze voor de gebruikers bruikbare informatie oplevert.

Scorecard
•Is een overzicht met een aantal KPI’s
•Is een speciaal soort rapport
•Doel is om snel te kunnen zien hoe een organisatie, afdeling of een persoon
presteert
•Meerwaarde zit vaak in het gebruik van iconen/indicators

Scorecard vs Dashboard
•Voor DB is korte, snelle blik voldoende
•DB is een verzameling voor de gebruiker relevante zaken
•Scorecards zijn onderdeel van dashboard
•DB zijn veelal grafisch
•DB zijn veelal interactief
•DB maken vaak gebruik van meerdere bronnen
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