Intelligent
KickStart
Geef uw BI-project
een boost

Organisaties moeten snel inspelen op bewegingen in de
markt. Kennis van de laatste stand van zaken krijgt u uit
beschikbare in- en externe data. Met de juiste informatie kunt
u gefundeerde beslissingen nemen en snel de businesswaarde creëren. BI-specialist Sogeti geeft u de antwoorden op
vragen waar u wellicht al een tijd mee rondloopt:
• Welk tool geeft mijn organisatie het beste inzicht in ons
BI-vraagstuk?
• Hoe kan ik zo snel mogelijk beschikken over informatieproducten aan de hand waarvan ik gedegen besluiten
kan nemen?
• Hoe kunnen mijn complexe en foutgevoelige informatiebronnen beheersbaar worden gemaakt?

> Een projectenbureau had een dringende informatiebehoefte. De informatievoorziening in de vorm van Excelsheets
was in de loop der jaren complex en onbeheersbaar geworden. Met de Intelligent KickStart heeft Sogeti de bestaande
Excel-oplossing in enkele dagen geprofessionaliseerd. Met
gebruikmaking van in- en externe databronnen heeft Sogeti
een interactief dashboard gebouwd en deze toekomstvaste oplossing ontwikkeld en opgeleverd in de Cloud.
Aanpak en resultaten
Sogeti helpt u pragmatisch op weg met deze stapsgewijze
aanpak.
Plan van Aanpak Vervolg

> Een groot chemieconcern was op zoek naar een platform
waarmee zij haar klanten kon informeren over en zelf meer
inzicht kon krijgen in het verbruik van haar producten. Het bedrijf
wilde advies welk tool het beste bij hun processen en omgeving
zou passen. Met een Intelligent KickStart heeft Sogeti een
concreet werkende oplossing gedemonstreerd die aansloot op
de situatie en aanvullende eisen, waarna de klant haar keuze
kon bepalen. Met een beperkte investering heeft Sogeti deze
klant zekerheid geboden over de gekozen optie. De informatie is
bovendien altijd en overal beschikbaar in de Cloud.
> Om een nieuw samenwerkingsverband tussen een
financiële en een logistieke organisatie te realiseren,
was een dashboard met klantkritische processen noodzakelijk. Klanten kregen hiermee zelf inzicht in de status
van de dienstverlening en onderhoudswerkzaamheden
aan apparaten. Binnen een dag leverde Sogeti het eerste
informatieproduct op. Dankzij de Intelligent KickStart kon
deze nieuwe samenwerking concreet van start gaan. Door
gebruik te maken van de Agile-projectmethode kon de
dienstverlening en de communicatie met de klant nog
verder worden verbeterd.

Presentatie en Demo
Dashboarding en Reporting
Intelligent combineren

Resultaten
Bewijs door werkende oplossing
Overtuiging Stakeholders
Basis voor vervolg
Plan voor vervolg
Cloud

Vergaren data
Bepalen succescriteria,
scope, tooling
Bepalen doelen

Doorlooptijd: 2 weken
Investering: 10.000 EUR

Tijdens het doorlopen van de stappen bent u onze bron en
sparringpartner voor het:
• Bepalen van de doelen.
• Keuze voor BI-tooling en platform (in de Cloud?).
• Bepalen van de succescriteria.
• Aanleveren van real data als brandstof.
• Beoordelen van de tussenresultaten.
• Bepalen van de vervolgstappen.
Met de juiste mensen aan tafel tijdens het presenteren en
demonstreren, boeken we samen snel voortgang.

Laagdrempelig en waardevol
Het doel van de Intelligent KickStart is:
• een bewijs leveren van de technologische mogelijkheden.
• De visuele resultaten sluiten naadloos aan op uw informatiebehoefte en zijn in de Cloud een week lang toegankelijk.
• nieuwe informatieproducten opleveren.
De uitvoering van een Intelligent KickStart kan variëren van
enkele dagen tot maximaal twee weken. Sogeti werkt op
basis van bewezen tooling. Een Intelligent KickStart is laagdrempelig en voeren we uit in nauwe samenwerking met uw
stakeholders.

Cloud ready

Met de Intelligent KickStart ervaart u direct de toegevoegde
waarde van informatie.
• De eerste oplevering is direct waardevol, herbruikbaar en overtuigt uw stakeholders. We leveren geen
wegwerpprogrammatuur.
• De visuele resultaten sluiten naadloos aan op uw
informatiebehoefte.
• Met de Intelligent KickStart legt u een uitstekende basis
voor toekomstige informatieproducten.

Mogelijke eindresultaten
waarop informatie gepresenteerd kan worden variëren
van een mobile app
tot projectdashboard

5x garantie
Met een bescheiden investering geeft u uw BI-project een
KickStart met
• resultaat binnen twee weken
• een gerichte oplossing voor uw specifieke situatie
• draagvlak binnen uw organisatie
• validatie van uw technologiekeuzes
• een innovatieve impuls
Wilt u tijd besparen en knopen doorhakken? Ook uw organisatie brengen we snel vooruit met onze concrete aanpak.
Uw informatiebehoefte zetten we efficiënt, innovatief en
doeltreffend om in een werkende oplossing. Wilt u morgen
aan de slag met de juiste inzichten? Mail uw brandende
vraag naar bi&a@sogeti.nl en Sogeti geeft uw business
een KickStart.

Sogeti Nederland B.V.
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