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BEPAAL DE KOERS VAN UW BEDRIJF

Bepaal de koers van uw bedrijf
met slimme managementinformatie
Wie over de juiste managementinformatie beschikt, heeft goed zicht op bedrijfsprestaties. En kan aan meerdere knoppen draaien om tot betere prestaties te komen of meer
uit de business te halen. Waar zit al die data om tot goede managementinformatie te
komen? De juiste stuurinformatie boven tafel krijgen uit de enorme brei aan data binnen
uw organisatie is niet eenvoudig. Zeker niet als u omzetcijfers, winstprognoses, marges,
orderverwerking, productiviteit en klantdata ook relevant wilt maken voor het werk van
het managementteam en de medewerkers. Het kan wel.

Hoe maakt u van data informatie?

Organisaties leggen steeds meer data vast in hun
systemen. In de praktijk blijkt dat veel van deze data niet
beschikbaar is voor de gebruikelijke rapportages, waardoor rapportages vooral financiële informatie bevatten.
Daarnaast worstelen organisaties om data uit meerdere
bronnen aan elkaar te koppelen. Zonder goede kennis
is dat een arbeidsintensief proces, waarbij de betrouwbaarheid van de informatie ook niet altijd gegarandeerd
kan worden.

Informatie voor alle lagen

De behoefte aan stuurinformatie gaat door alle lagen
van de organisatie. Goede managementinformatie geeft
snel inzicht in de performance van het bedrijf, maar is
ook relevant op tactisch en operationeel niveau.
Het helpt om problemen tijdig te signaleren en daarop te
kunnen anticiperen, om voorspellingen te doen, kansen
te signaleren en zo meer uit de business te halen.
Om uiteindelijk op elk niveau de juiste beslissingen te
kunnen nemen.

Maatwerkoplossingen

De business intelligence-specialisten van Baker Tilly IT Advisory zijn meer
dan alleen IT-specialisten. De focus in ons werk ligt op uw ambities, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen. Van daaruit maken wij de vertaalslag naar een
passende oplossing voor u en uw organisatie.

Meer weten?

(020) 236 21 89
www.bakertilly.nl/data-analyse-en-bi (of scan de QR-code hiernaast).
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Van data naar
betrouwbare managementinformatie
De business intelligence-specialisten van Baker Tilly IT Advisory helpen organisaties bij het
vertalen van data uit meerdere bronnen tot relevante stuurinformatie in overzichtelijke dashboards.
Hoe gaat dat in zijn werk?

Stap 1: Bepaal waarop u wilt sturen

Wij helpen bij het definiëren van de informatiebehoefte. Kies die indicatoren of kpi’s die voor uw
organisatie relevant zijn om op te sturen.

Stap 2: Selecteer de juiste tool

In deze fase staat de keuze voor de juiste software centraal. Wij zetten onze kennis en expertise in
om u te begeleiden in deze keuze.

Stap 3: Breng de benodigde data in kaart

Uit de enorme hoeveelheid data bepalen wij samen met u welke bronnen nodig zijn om tot de
gewenste informatie te komen. Dat omvat ook het op de juiste wijze interpreteren van de
beschikbare data en afstemmen op de informatiebehoefte.

Stap 4: Stel uw dashboard samen

In overleg met de gebruikers van de informatie bepalen we hoe de data gepresenteerd gaat
worden. Vanuit dat kader creëren wij samen met u een overzichtelijk dashboard.

Stap 5: Aan de slag!

Wij begeleiden u bij het gebruik van het dashboard en de registratie in het bronsysteem. Zo bewaken
wij de kwaliteit van de data, zodat u aan de slag kunt met betrouwbare managementinformatie.

“In overleg bepalen we hoe
de data gepresenteerd gaat
worden en creëren wij samen
met u een overzichtelijk
dashboard.”
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‘Zet Bepaal
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naar
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met slimme stuurinformatie
managementinformatie
die snel of zelfs
realtime beschikbaar is.’
Van data naar betrouwbare
managementinformatie

Baker Tilly IT Advisory

Multidisciplinair maakt het verschil

Baker Tilly IT Advisory is uw huisadviseur voor al uw
digitale vraagstukken. Van IT Audit en het verkrijgen
van zekerheid (assurance) tot het begeleiden van uw
digitale transformatie en het realiseren van betere
managementinformatie.

Baker Tilly beschikt daarnaast over een brede groep
van auditors en adviseurs, waarbij zowel sectorspecialisatie (mkb, publieke overheid, zorg) als
functionele specialisatie (financiële sturing en
verbetering, HR, fusies en overnames, fiscaal)
aanwezig zijn. Het voordeel daarvan is dat u wordt
geholpen met de verschillende aspecten van uw
bedrijfsvoering, maar dat we tegelijkertijd het
volledige plaatje overzien. Uw ambities en behoeften
vormen de basis, waarna wij de gewenste kennis en
ervaring inzetten.

Baker Tilly IT Advisory is in alle regio’s van Nederland
actief. U vindt dus altijd een specialist bij u in de
buurt. Onze ervaren experts helpen u een kwalitatief
hoogstaande (geautomatiseerde) informatievoorziening te realiseren die de bedrijfsprocessen in uw
organisatie optimaal ondersteunt.
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