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Rapportagetools die echt werken

Data komt in een organisatie uit alle 
hoeken en gaten binnen. En van buiten 
af volgt er nog misschien nog meer 
data. Al die gegevens zijn prachtig. 
Maar het wordt pas interessant als we 
deze informatie omzetten naar heldere 
rapportages en inzichten. Deze zorgen 
ervoor dat we slimmer en sneller kunnen 
handelen op basis van actuele en 
accurate kennis. We noemen dat Business 
Intelligence (BI).

Misschien heeft u al ervaring in BI en zijn 
er prachtige visualisaties of dashboards 
beschikbaar, maar wordt de informatie 
door uw team volledig verkeerd 
geïnterpreteerd en gebruikt. Of iedereen 
lijkt enthousiast, maar uiteindelijk wordt 
het dashboard nooit gebruikt. 

Heeft u vooraf goed nagedacht hoe u 
zorgt dat het dashboard ook echt gebruikt 
gaat worden? Hoe fraai is het als een 
gebruiker uw dashboard omarmt, inpast in 
zijn werkzaamheden en met de verkregen 
inzichten betere beslissingen neemt of 

efficiënter werkt?

BI specialist Erik Venema legt hier in 
het whitepaper kort uit hoe bekende 
rapportagetools werken om Business 
Intelligence vorm te geven in uw 
organisatie. U kunt met de kennis en de 
aangereikte handvatten beter beslissen 
welke rapportagetools bij uw organisatie 
passen en hoe u BI in uw organisatie kunt 
toepassen met maximale meerwaarde.

• Wat is Business Intelligence?

• Wat is het nadeel van Excel?

• Drie rapportagetools die werken.

• Wat zijn de voordelen van deze tools?

Business Intelligence met Activium  

Ieder bedrijf wil inzicht in performance 
en gebruikt één of andere vorm van 
rapportage om verantwoording af te 
leggen of beslissingen te nemen.  
In Exact Globe en Synergy wordt hier 
vaak de spilanalyse of de interactieve 
balans voor gebruikt. Deze geven een 
goed inzicht in de werkelijkheid van 
administratie. Het nadeel is dat als 

men meerdere administraties heeft er 
meerdere overzichten worden gemaakt 
die vervolgens met de hand worden 
geconsolideerd. Veelal in Excel. 

In de praktijk zie ik vaak dat de controller 
iedere maand enkele dagen kwijt is aan 
het opstellen van maandrapportage 
en nog langer met het opstellen van 
kwartaal- of jaarverslagen. De taak van 
een controller is echter het verklaren van 
de cijfers en niet het vullen van Excel 
sheets. Met onze BI applicaties kunnen 
wij dit proces automatiseren waardoor de 
rapporten periodiek volgens een vaste 
definitie klaar staan op het moment dat ze 
nodig zijn. 

“Ja, maar waarom zou ik 

geen Excel gebruiken?”

Excel is een hele krachtige tool om 
gegevens te verwerken en inzichtelijk te 
maken. Het nadeel van Excel is dat een 
foutje makkelijk is gemaakt en kleine 
foutjes kunnen grote gevolgen hebben. 



Als voorbeeld: Bij de Olympische Spelen in 
Londen zorgde een typefout in een 
Excel sheet ervoor dat er 10.000 kaarten te 
veel zijn verkocht voor het zwemtoernooi. 

Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om 
een ‘eigen werkelijkheid’ te creëren met Excel 
en de werkelijkheid zo rooskleuriger te maken 
dan dat hij daadwerkelijk is.

Door het opzetten van één centrale plek waar 
alle data uit het hele bedrijf wordt verzameld 
en klaar gezet kan worden voorkomen dat 
er onduidelijkheid ontstaat over definities en 
cijfers. Iedereen kijkt immers naar dezelfde 
data door de zelfde metaforische bril. 

Dit verzamelen en klaar zetten van data 
wordt ‘ETL’ genoemd en staat voor ‘Extract, 
Transform en Load’. Het resultaat van dit 
extracten, transformeren (Consolideren en 
aggregeren) en laden van data wordt ook wel 
Data warehouse genoemd. 

Andere termen die hier ook wel worden 
gebruikt zijn ‘governance datastore’, ‘Data-
lake’ of ‘big data’. De rode draad is het 
zelfde, “ik heb één bak met data waarin alle 
vastgelegde definities zijn opgenomen waar ik 
uit kan putten”. 

Sumatra, Power BI en QlikSense

Deze drie applicaties werken allemaal volgens 
het eerder genoemde ETL principe maar 
doen het allemaal net even anders met hun 
eigen voordelen. 

 
Sumatra heeft een datamodel dat is 
ontwikkeld op Exact Synergy en Exact Globe.

Dit datamodel is een zogenaamde ‘view’ 
waarmee een vooraf gedefinieerde vraag op 
de brondata wordt afgevuurd. Hierdoor kan 
altijd real-time de data opgehaald worden. 
Bij grote hoeveelheden data geeft dit echter 
performance problemen en is real-time 
minder wenselijk. 



Omdat Sumatra specifiek voor Exact is 
ontwikkeld kunnen de eerste rapporten 
snel worden ontwikkeld en vaak al na één 
dag mee gewerkt worden.

Voordelen Sumatra

 Korte implementatie
     Standaard datamodel
     Real-time rapporten

Microsoft Power BI is een visualisatietool 
die naadloos aansluit op de Microsoft 
stack. De ETL vindt plaats op de database 
server en met behulp van de analytical 
engine kan de data opgevraagd worden 
en gevisualiseerd in Power BI. 

De ETL wordt periodiek uitgevoerd wat als 
voordeel heeft dat de grote hoeveelheid 
data ’s nachts klaar kan worden gezet. 

Gedurende de dag rapporteert iedereen 
over dezelfde data en ontstaan er geen 
verschillen in dezelfde rapporten omdat ze 
niet op hetzelfde tijdstip zijn bijgewerkt.  
Power BI biedt ook de mogelijkheid 
om rapporten als PDF te distribueren of 
om data naar Excel over te halen voor 
verdere analyse. Omdat de data in een 
fysieke database is opgeslagen bent u 
onafhankelijk van de visualisatietool. 

Voordelen Power BI

 Meeste techniek is al aanwezig
 Fysiek datamodel
 Uitwisseling met Excel en PowerPoint

 

Qlik Sense heeft een hele krachtige 
analyse engine waarbij alle data in het 
geheugen wordt geladen en er supersnel 
geanalyseerd kan worden. Qlik Sense 
is heel goed in staat om verschillende 
databronnen te combineren in één model 
en hier snel rapporten op te bouwen. 
Omdat alle data van het rapport in het 
geheugen wordt geladen reageren de 
rapporten van Qlik Sense supersnel. 

Qlik Sense is in staat om grote 
hoeveelheden data snel te verwerken. 

https://powerbi.microsoft.com/nl-nl/
https://www.qlik.com/us
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Qlik Sense heeft een eigen 
programmeertaal die geoptimaliseerd 
is voor statistische transformatie 
waardoor complexe situaties makkelijk 
geconsolideerd kunnen worden. Het hele 
ETL proces valt binnen Qlik van initiële 
extractie tot visualisatie. De rapporten 
kunnen worden geëxporteerd naar 
PowerPoint of Excel. 

Voordelen Qlik

 Snelle analyse over veel data
 Aansluiten verschillende bronnen
 Uitwisseling met Excel en Powerpoint

Samenvattend

Activium beveelt deze drie krachtige tools 
in het bijzonder aan. Ze kunnen bijna altijd 
worden toegepast. Om een weloverwogen 
keuze te maken tussen deze tools kijken 
we naar de toepassing en de wensen in uw 
bedrijf. 

De voordelen van BI

• Beslissingen nemen op basis van betrouwbare en  

 actuele informatie.

• Belangrijkste informatie direct beschikbaar voor  

 iedereen in de organisatie.

• Visualiseer informatie met dashboards en  

 score cards.

• Maak prestaties van de organisatie inzichtelijk.

• Betere prestaties; minder kosten, meer omzet. 

Wat uw keuze ook is, Activium helpt u 
graag verder.

Meer informatie

Erik Venema       
           
e.venema@activium.nl          
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