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Hier is het dan,
vers van de pers:
compact én
krachtig,
het eerste
i.deeds Magazine.

Na de lancering van onze nieuwe naam en huisstijl
tijdens het succesvolle ‘Change Tomorrow’-event,
is dit een logische volgende stap in onze ambitie
om onze oplossingen op een bijzondere manier
wereldkundig te maken.
In dit magazine laten we graag enkele klanten
aan het woord. Zo verneemt u alles over het
succesverhaal en de ambitieuze plannen van
Beaulieu International Group, en besteden we
met plezier aandacht aan het werk van de
Vlaamse Ooglijn, een organisatie die haar
schouders zet onder een betere toekomst voor
blinden en slechtzienden.
Vanzelfsprekend zetten we op de volgende pagina’s
ook i.deeds zelf in the picture, en leggen we haarfijn
voor u uit wat Big Data nu precies inhoudt.
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i.nterview

De “vlaamse ooglijn”:
Oog voor slechtzienden
In Vlaanderen en België is er een versnippering van projecten die werken rond blinden en slechtzienden. Daarom ontstond vijf jaar
geleden het “vlaamsoogpunt”, een netwerk van complementaire organisaties die rond deze thematiek werken. Binnen dit netwerk
neemt de “vlaamse ooglijn” een belangrijke rol in. Samen met i.deeds werkt de “vlaamse ooglijn” applicaties uit die de communicatie
voor en met blinden en slechtzienden op een hedendaagse manier ontsluiten. Coördinator Jan de Smedt verduidelijkt.

Wat doet de “vlaamse ooglijn” precies?

Jan de Smedt: ‘Binnen het “vlaamsoogpunt”, dat meer
dan 1500 mensen verzamelt die op de een of andere
manier een grote expertise binnen dit veld hebben
opgebouwd, zoekt de “vlaamse ooglijn” naar moderne
communicatieoplossingen die tegemoetkomen aan de
noden van blinden en slechtzienden. Je zicht verliezen
is namelijk een heel ingrijpende ervaring. Het is dan ook
belangrijk dat de doelgroep – een honderdtwintigduizendtal
mensen in Vlaanderen alleen – wordt ondersteund, en zich
door de juiste communicatiemiddelen kan integreren in de
samenleving. Ik geef maar een voorbeeld: zo is het voor
slechtziende boekhouders vandaag bijna onmogelijk om werk
te vinden, omdat de meeste boekhoudsystemen niet aan hun
aandoening zijn aangepast. Met het “vlaamsoogpunt” willen
we ervoor zorgen dat die situatie verandert, en willen we
een bijdrage leveren tot universeel design, tot applicaties en
websites die voor iedereen bruikbaar zijn, dus ook voor onze
doelgroep. Dat empowerment van blinden en slechtzienden is
één van onze belangrijkste doelstellingen.’

Hoe verliep de samenwerking
met i.deeds?

Jan de Smedt: ‘i.deeds blijkt een ideale partner. Ook zij
stropen de mouwen op om de wereld van morgen op een
positieve manier te veranderen. Hun mensen zijn bereid om
in overleg de hele weg af te leggen, en beperken zich niet tot
het ontwikkelen van applicaties. Ze denken mee, verplaatsen
zich op basis van de expertise van de “vlaamse ooglijn” in de
toch wel unieke leefwereld van blinden en slechtzienden en
komen met werkbare oplossingen. Het werk is echter nog
niet af. Naast het ontwikkelen van de applicaties, moeten
we er ook voor zorgen dat ze tot bij de doelgroep gebracht
worden. We hebben dus nog een lange weg af te leggen.’

Hoe willen jullie dit doen?

Jan de Smedt: : ‘Met een paar van de organisaties die
binnen het “vlaamsoogpunt” actief zijn hebben we een
IT-netwerk opgezet dat de communicatie tussen al deze
verenigingen éénduidig moet maken en ook toegankelijk
moet zijn voor onze doelgroep en andere mensen met
leesproblemen. Daardoor hebben we besloten om een
intranet te ontwikkelen waar verschillende applicaties
op functioneren, onder meer een agenda en een
uitgebreid elektronisch clientendossiersysteem met
managementrapportering. Het is de eerste stap in het
creëren van een microwereld met de IT-mogelijkheden van
vandaag. Dat is niet evident, want het gaat om meer dan
het louter ontwikkelen van programma’s. Ook de IT-afdeling
moet meedenken. We zochten en vonden met i.deeds een
partner met de ervaring, de kennis en de wil om hierin mee te
stappen.’

Links de heer Gerrit Vonck, algemeen directeur Blindenzorg Licht en
Liefde. Midden: Jan de Smedt, netwerkdirecteur bij “vlaamsoogfonds”.
En rechts Ivo Decae, projectleider-analist i.deeds nv.

Wat is er momenteel operationeel?

Jan de Smedt: ‘Recent maakte i.deeds voor de
organisaties binnen het Vlaams Oogpunt een agenda met
planningsmodule. Het is een programma op maat van blinden
en slechtzienden, en een echt technologisch hoogstandje.
Binnenkort wordt het door een tweehonderdtal mensen
gebruikt, waarvan een twintigtal blinden en slechtzienden.
Na een vijftal maanden kunnen we zeggen dat het project
geslaagd is, en heel bruikbaar voor de mensen voor wie we
het in de eerste plaats hebben opgezet. Het is trouwens
de enige agenda die volledig voldoet aan het AnySurfer
kwaliteitslabel.’

Recent maakte i.deeds voor de organisaties binnen het
“vlaamse ooglijn” een agenda met planningsmodule.
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CHANGE
TOMORROW
Wat doe je als bedrijf als de vlag
de lading niet meer dekt?
Veranderen, natuurlijk.
Daarom namen we afscheid van
onze naam Computer Solutions,
die in het licht van onze huidige
activiteiten te beperkend was
geworden.
Zo komt het dat we sinds
16 mei 2013 onze
diensten voortaan leveren
onder de naam i.deeds nv.
Een krachtige naam, die perfect
vertaalt waar we voor staan.

Change
Tomorrow

i.deeds, meer dan
zomaar een naam

Op 16 mei 2013 verzamelden we onze
klanten, prospecten en andere stakeholders
in Katho Kortrijk voor Change Tomorrow,
een inspirerend top-event over ondernemen
in een veranderende wereld.
Na een openingswoord door moderator
Kurt Van Eeghem hadden de sprekers
Jo Libeer (Gedelegeerd Bestuurder VOKA),
Patrick De Maeseneire (CEO Adecco
Group) en Prof. dr. ir. Rik Maes (Emeritus
Hoogleraar Informatiemanagement
Universiteit Amsterdam, Academy for
Information & Management) het over de
uitdagingen die ondernemingen in een sterk
geglobaliseerde wereld wachten.
Tijdens een optreden van comedianmentalist Gili werd de naamswijziging en
nieuw logo aangekondigd.

Voor de keuze van de naam i.deeds gingen
we niet over één nacht ijs. De nieuwe
benaming moest perfect weerspiegelen
waar we als onderneming voor staan. In
de ‘i’ kunt u dus ‘IT’ ontwaren, maar net
zo goed ‘ideas’, ‘information’, ‘inspiration’
en ‘interaction’. De ‘deeds’ laat dan weer
geen twijfel bestaan over onze filosofie.
Geen woorden maar daden. We gaan voor
concrete oplossingen die ondernemingen
vooruithelpen in een wereld en op markten
die constant in beweging zijn. Een nieuwe
naam, een nieuw elan? Ongetwijfeld, al
blijven we natuurlijk alles behouden wat
ons in het verleden ook al sterk maakte:
onze daadkrachtige en persoonlijke
aanpak, ons doorzettingsvermogen en
ongebreideld engagement.

Bekijk de beelden!

Wilt u de beelden en het sfeerverslag van
Change Tomorrow herbekijken?
Dat kan op onze website www.ideeds.be
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Big Data,
wat is dat eigenlijk?
Big Data is al enige tijd een hot topic. Grote Amerikaanse bedrijven als Amazon en
Walmart gebruiken het reeds intensief. Maar hoe zit het met de toepassing ervan dichter
bij huis? Zijn onze markten er überhaupt klaar voor? Bij i.deeds krijgen we regelmatig
vragen van klanten of Big Data ook iets voor hen is. Wij denken van wel, natuurlijk mits
enige kanttekeningen.

Wat is Big Data?

Moderne bedrijven worden overspoeld
met data die hen uit alle richtingen komt
toewaaien. In vele organisaties groeit het
datavolume zelfs jaarlijks met 35% à 50%.
Maar is dat nu Big Data? Volgens
Gartner vormt Big Data innovatieve
ontginningsprocessen voor nieuwe en
bestaande data, met als doel effectieve
businesswaarde te genereren. Het
verwerken van grote volumes of brede
variëteiten van data blijft echter niets meer
dan een technische oplossing zolang dit
niet gekoppeld is aan bedrijfsdoelen of
-objectieven. Naast de 3V’s waarmee de
data geïdentificeerd wordt (Variety, Volume
en Velocity) is er dus eveneens een vierde
V, namelijk Value. Dit is meteen ook de
belangrijkste.

De drie V’s
Variety
Velocity
Volume
De drie V’s vragen wellicht wat toelichting.
Een interessante is de variëteit (Variety). Waar
momenteel nog vaak gefocust wordt op de
operationele systemen als databronnen, zien
we tal van bijkomende bronnen ontstaan. We
denken aan logbestanden van machines die
nu via diverse kanalen beschikbaar komen
(bv. liften) of aan de continue stroom van
social media-berichten.
De snelheid (Velocity) van gegevens is
ook een belangrijke evolutie. Het gaat hier
niet alleen om het real-time ontvangen en
verwerken van één set gegevens, maar
ook over de nood om snel verschillende
sets gegevens aan elkaar te koppelen. Zo
kunnen in een ziekenhuis continu stromen
van HL-7 bestanden (opnames, facturatie,
stockwijzigingen) en real-time datastromen
van een monitoringtoestel samenkomen met
een elektronisch patiëntendossier in een
datamodel.

De hoeveelheid data (Volume) komt voort uit
twee verschillende domeinen. In de eerste
plaats is er de groei van gestructureerde
data door de uitbreiding waaraan ITplatformen onderhevig zijn. Vroeger was
er de heilige ERP-data. Deze wordt nu
aangevuld met CRM, hoog-gedetailleerde
stockbewegingsgegevens door RFID-tags,
tijd- en locatiegegevens van het wagenpark,
PLC-gegevens van het machinepark en
andere bronnen. Hierbij voegen we de
explosie van ongestructureerde gegevens
zoals documenten, e-mails, tekstgegevens,
foto’s en video’s.
Deze situatie is dus niet enkel voorbehouden
aan multinationals, maar is voor elk bedrijf de
realiteit van vandaag.

De ideale aanpak?

Mits een juiste aanpak kan Big Data tal van
waardevolle inzichten opleveren. Aangezien
het doel van een big data project is om op
basis van gegevens toegevoegde waarde
te verschaffen aan de business, valt het dus
eigenlijk ook onder de brede waaier van
Business Intelligence. Dit betekent dat ook
de basisprincipes van BI van toepassing zijn.
Het succesvol implementeren van Big Data
begint eveneens met het duidelijk afbakenen
van een scope, waarin het doel en de
beoogde waarde zijn opgenomen.
Dit wordt gevolgd door een goede analyse,
het opbouwen van een doordachte
architectuur en het definiëren van een
duidelijk datamodel met een afbakening van
de ownership van de data.
Informatiemanagement is hierin heel
belangrijk. De kwaliteit van de data is het alfa
en omega van het creëren van waarde op
data. Hier ligt voor bedrijven dus een eerste
uitdaging. Zoals we weten, is er een grote
nood aan ervaren project managers die hierin
de juiste keuzes kunnen maken en uitvoeren.

Hoe werkt Big Data?
Het realiseren van een breed gedragen
en betrouwbaar datamodel kan dermate
complex zijn dat visualisaties als hulpmiddel

Tegenwoordig heeft iedereen
de mond vol over Big Data.
Maar wat is het eigenlijk?
Hoe belangrijk kan het voor
uw onderneming zijn, en is
het meer dan een hype?
We leggen u graag uit hoe uw
bedrijf met Big Data een flinke
stap vooruit kunt zetten.

worden gebruikt om het kwaliteitsproces
van de gegevens te controleren en te
bewaken. Nu moet nog steeds de juiste
waarde gezocht worden in deze enorme
gegevenssets. Denk maar aan het
visualiseren van uitzonderingen in de
real-time laadprocessen, het visualiseren van
de consistentie en coherentie van data, de
visualisatie van termen of begripsdomeinen
in ongestructureerde data... Hierop kunnen
slimme computeralgoritmes worden
losgelaten om onder andere de data te
‘mijnen’, relaties te zoeken en voorspellingen
te doen of om uit de monitoring conclusies
te trekken. De CIO van IBM, Jeanette Horan,
gaf onlangs het voorbeeld van een personal
monitoring device dat op basis van de trend
van iemands hartslag een waarschuwing van
een naderende hartaanval kan geven.
Binnen een bedrijf moeten deze resultaten
nu echter op een relevante manier bij het
management raken. Met andere woorden, de
kloof tussen de wijnmaker en de wijnkenner
en proever moet worden overbrugd. En hier
ligt de tweede uitdaging. De organisatie moet
de doorstroom van relevante en belangrijke
informatie van de IT naar de business kunnen
waarborgen, zonder dat het management
tijdrovende zoektochten via analysetools
moet ondernemen. Rekening houdend met
de 3V’s moeten we ons realiseren dat het
oude concept van een statische BI-omgeving
zal evolueren naar een hoog-dynamische
wisselwerking waarbij de snelheid van
aanpassingen een belangrijke factor is.
De noodzaak van bruggenbouwers zoals
analisten en projectmanagers is daarbij heel
groot.
Het resultaat hoeft niet steeds complex te
zijn. Zoals een Midden-Amerikaanse bank de
winkelgegevens van zijn klanten verzamelt
om een segmentatie in de risicoanalyse
van zijn leningen te doen. Niet elk bedrijf
heeft immers de mogelijkheid om, zoals
telecommunicatiebedrijven, miljoenen data
per dag te verzamelen. Elk bedrijf heeft wel
de keuze om maximale toegevoegde waarde
te halen uit zijn beschikbare data.
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Beaulieu International Group:
groeien in een complexe wereld
Sinds de jaren zeventig heeft Beaulieu een metamorfose ondergaan. Wat vroeger voornamelijk een tapijtproducent
was, is nu Beaulieu International Group, een grote internationale producent die wereldwijd meer dan anderhalf miljard
euro omzet per jaar heeft. CFO Tom Gysens en Finance & Business Development Director Flooring Solutions PieterJan Sonck vertelden ons meer over de veranderingen en ambities van BIG en hoe i.deeds hen tot nu toe daarbij
geholpen heeft.

Beaulieu International Group (BIG) heeft zijn horizonten de
voorbije decennia niet alleen geografisch verruimd, maar ook op
het gebied van zijn activiteiten. Vandaag bedient de onderneming
diverse markten met een brede waaier aan producten. Vanwaar
die evolutie?
Tom Gysens: De groep is inderdaad volledig vanuit tapijt vertrokken.
Aangezien de sector het voorbije decennium toch wat moeilijkheden
heeft gekend, hebben we besloten om terug aan te knopen met
groei. De laatste jaren hebben we vanuit de technologieën en
de kennis die hier de laatste vijftig jaar zijn opgebouwd, nieuwe
opportuniteiten gecreëerd. Van de anderhalf miljard euro jaaromzet die
we draaien, komt dan ook nog maar een beperkt deel voort uit onze
tapijtactiviteiten. We blijven wel een belangrijke flooring-speler, maar we
zijn ons doorheen de evolutie van de groep ook gaan concentreren op
de ontwikkeling van polypropyleen granulaten en engineered products
voor diverse sectoren. Zo namen we onlangs de vezelactiviteiten van
het Italiaanse Meraklon over. We produceren dus voortaan ook vezels
die onder meer bestemd zijn voor hygiëneproducten als luiers en
maandverbanden. Op die manier zijn we een producent geworden van
volledige oplossingen. Dat willen we ook in de toekomst nog sterker
uitbouwen, met het oog op groei en globalisering. We willen de ‘I’ van
Beaulieu International Group belangrijker maken, en het merk Beaulieu
over de hele wereld nog sterker maken.

In hoeveel landen is BIG ondertussen actief?
Tom Gysens: Wij verkopen over heel de wereld en hebben
productiesites in negen landen, maar we zijn daar volop nieuwe regio’s
aan het toevoegen, vooral in de groeimarkten maar ook elders. We
willen die groei capteren, en er ook in investeren. Niet alleen in het
verre buitenland, maar eveneens in Europa en België. Het gaat om
investeringen in machines en technologie, maar ook in acquisities die
ons mogelijkheden bieden om nieuwe markten te bespelen, breder
te gaan en andere segmenten aan te boren. Zo creëren we ook een
kruisbestuiving tussen verschillende producten, technologieën en, niet
te vergeten, nieuwe invalshoeken vanuit nieuwe medewerkers. Die
internationalisering trekken we ook door op bestuursniveau. Zo telt ons
directiecomité ondertussen al vier verschillende nationaliteiten. Voor een
West-Vlaams bedrijf kan dat tellen.
Welke rol speelt het menselijk kapitaal, de mensen,
binnen de ontwikkeling en het succes van de groep?
Tom Gysens: Onze medewerkers zijn heel belangrijk. De laatste jaren
zijn er bij BIG ook heel wat nieuwe mensen met nieuwe competenties
bijgekomen. Door de bestaande knowhow binnen de groep te
vermengen met de frisse ideeën en kennis van die nieuwelingen, krijg je
een veel internationaler en veelzijdiger profiel.
In feite is Beaulieu International Group
een totaal ander bedrijf geworden.
Tom Gysens: We blijven natuurlijk wel een familiebedrijf. Momenteel
zitten we in een internationaal traject, maar de kernwaarden van
een familiale onderneming blijven hier behouden: korte lijnen, snelle
beslissingen, dynamiek, daadkracht. Het is dan ook een van onze
sterktes dat we die professionalisering en internationalisering kunnen
koppelen aan het positieve dat we in het verleden hebben opgebouwd.

‘We willen de ‘I’ in BIG
belangrijker maken.’
Tom Gysens, CFO
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Welke rol spelen data en rapportering binnen dit nieuwe verhaal?
Pieter-Jan Sonck: Door het complexer worden van de wereld en
het vergroten van onze ambities op internationaal niveau, krijg je ook
andere dynamieken en vereisten op het gebied van sales, finance,
operations,... Als groep investeren we dan ook volop in systemen en
processen die beantwoorden aan die vereisten en die de rapportering
vlotter en transparanter doen verlopen. We willen data omzetten in
informatie die meteen bruikbaar is. Een recent voorbeeld hiervan is ons
salesrapportering en budgetteringsproject.

Granules BU

Engineered Products

Flooring Solutions BU

Polypropylene Granules

Fibres

Carpet

Yarns

Needle Felt

Technical Textiles

Cushion Vinyl

Technical Sheets

Wood & Laminate
Vinyl Tiles

Hoe belangrijk is het salesbudget die jullie
met dit systeem kunnen uitvoeren?
Pieter-Jan Sonck: Het belangrijkste is om in een eerste fase op een
zeer transparante manier te budgetteren en forecasten. In een tweede
fase willen we uit de resultaten afleiden wat de toekomst ons brengt,
wat er op ons afkomt. De volgende stap is hoe we dat kunnen inpassen
in onze sales.
Tom Gysens: We moeten sowieso beginnen bij het begin, dus het
traject is zeker niet af. Het maakt deel uit van een volledig supply chain
plan.

‘Het veranderen van data
in informatie die meteen
bruikbaar is, is heel belangrijk.’
Pieter-Jan Sonck, Finance & Business Development
Director Flooring Solutions
Hoe hebben jullie het TM1-project (zie kader p. 8) binnen jullie
salesactiviteiten geïntegreerd?
Pieter-Jan Sonck: In 2005, toen we de afdelingen binnen de groep
hebben samengebracht, waren die heel verschillend. Onze salesmensen
rapporteerden toen via verschillende manieren, op een verschillend
niveau met verschillende tools. Zo is de samenwerking met i.deeds
ontstaan om daar verandering in te brengen. In een eerste fase wilden
we alle data binnen de groep aligneren, rangschikken en opkuisen, iets
waar we nog steeds mee bezig zijn. Pas de laatste twee jaar zijn we, om
dat beleid aan te sturen, business intelligence effectief gaan toepassen.
We zijn het project gestart binnen de salesafdeling van Flooring
Solutions, bottom-up vertrekkend bij de salesmensen wereldwijd.
De volgende logische stap was om het proces om tot salesbudgetten
te komen te uniformeren, te ondersteunen en beter te controleren.
Daarbij maakt elke verkoper zijn salesbudget op, waarna we via een
cascadesysteem tot een financieel budget komen. Enerzijds gaat het
dus over het stimuleren van meer accountability en responsabilisering bij
de sales, anderzijds over het faciliteren en het vergemakkelijken van het
hele rapporteringsverhaal.

Wat is de meerwaarde van die data-analyse?
Pieter-Jan Sonck: Die zorgt toch wel voor een toegevoegde waarde
die heel belangrijk is in onze sector.
Tom Gysens: Het laat ons toe om minder vanuit het product en meer
vanuit de markt te kijken.
Pieter-Jan Sonck: Vandaag gaan wij naar klanten die veel meer
verschillende producten kopen. Dat maakt alles een stuk complexer.
In het verleden kon je met veel simpelere tools eenvoudiger op een
bepaalde plaats geraken. Wil je datzelfde en méér doen, dan voldoet
dat niet meer. Om vandaag te kunnen aanleveren wat nodig is en om
morgen klaar te zijn voor een wijzigende markt, heb je efficiëntere tools
nodig. Daarom zijn we twee jaar geleden met dit project gestart, en
kunnen we nu ook de eerste resultaten zien en ten volle gebruiken.
De eerste evaluaties zijn dus goed?
Pieter-Jan Sonck: Inderdaad. Er zijn altijd wat kinderziektes, maar
gezien de snelheid waarmee we het systeem geïmplementeerd hebben,
kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Dat is voor een stuk ook te
danken aan Frederiek en Thomas, de twee medewerkers van i.deeds
die hier enthousiast hebben aan meegewerkt.
Wat is de toegevoegde waarde voor de salesmensen,
de ‘mensen in het veld’ zeg maar?
Pieter-Jan Sonck: Iedere verantwoordelijke van de sales kan vandaag
perfect een rapport maken van de klanten waar hij verantwoordelijk
voor is. Dat is heel bruikbaar voor de budgettering, forecasting en
dagdagelijkse monitoring van de verkopen door de salesmensen.
Tom Gysens: We proberen de mensen verantwoordelijk te maken,
maar hen in return ook iets te geven waarmee ze hun mensen kunnen
opvolgen en op korte termijn actie kunnen ondernemen. Zo kan
iedereen heel snel zien wat er gaande is en wat er moet gebeuren om in
de sales iets te verbeteren of te veranderen. Bovendien versterken we
zo de link tussen de sales – die verantwoordelijk is voor de belangrijkste
input binnen de supply chain – met de financiële afdeling, maar net zo
goed met de productie en andere afdelingen. Ook zij zijn sponsors van
het project.
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Zien de salesmensen de toegevoegde
waarde van het systeem in?
Pieter-Jan Sonck: De reacties zijn verrassend positief, want voor hen
hield het toch een grote verandering in.
Tom Gysens: Het was van meet af aan duidelijk dat het project voor
een deel stond of viel met hun bereidheid om het te ondersteunen.
De medewerkers zijn dan ook van in het prille begin betrokken
geweest in het proces. Hun invloed is zeer belangrijk geweest. En
als change geen weerstand heeft, dan is het geen verandering.
Cruciaal is dat we voortaan spreken in één taal. In het kiezen van
die taal zijn veel mensen betrokken, ook aan de basis. We hebben
goed gecommuniceerd wat we wilden veranderen en waarom, en alle
betrokkenen hebben invloed gehad op het resultaat. Iedereen kan
zich dus voor een stuk herkennen in de manier waarop we nu werken.
Dat vraagt meer tijd, maar de return-on-investment van een dergelijke
aanpak is groot.
Waarin zaten de voornaamste knelpunten?
Pieter-Jan Sonck: Het verzamelen van de data met hun verschillende
facetten. Door zeer goed analysewerk door ons en door de mensen
van i.deeds, en een zeer degelijke testingfase kwamen we op redelijk
korte termijn tot succes.
Waarom voorlopig alleen in Flooring Solutions?
Tom Gysens: We hebben gekozen voor de business unit waar de
noodzaak het hoogst was en de salescomplexiteit het grootst. Zo zijn
we bij Flooring Solutions uitgekomen.
Pieter-Jan Sonck: In andere business units is men ook heel
geïnteresseerd om dit te implementeren. Niet verwonderlijk, want het
werkt.
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‘Gezien de snelheid waarmee
alles werd uitgevoerd, zijn we
heel tevreden.’

i.short
i.deeds beleeft
perfecte
familiedag

Free Claerbout
Beaulieu International Group
IT-afdeling
‘i.deeds werkt al enkele jaren prima
samen met onze IT-afdeling.
Analist Bart Alluyn en ontwikkelaars
Anthony Soen en Wouter Goethals
begeleiden ons in alle fases van
elk project: van de analyse over
de uitwerking tot de testing en de
opleiding. Dit resulteerde onder meer
in de migratie van Cognos ReportNet
naar Cognos 8 en recent naar
Cognos 10. Ook voor ons corporate
warehouse werken we met hen samen.
Dat verzamelt gegevens van meer
dan tien productiesites en al onze
verkoopkantoren wereldwijd. Ze zorgen
ook steeds voor nieuwe technologieën.
Zo vind je steeds meer dynamische
dashboards in onze groep terug.
i.deeds heeft ons eveneens
geassisteerd bij het opzetten van het
TM1-project, waarvoor we een beroep
deden op twee extra krachten van
i.deeds: projectleider-analist Frederiek
Demyttenaere en ontwikkelaar
Thomas Vandeputte. Op heel korte
termijn slaagden zij erin een applicatie
te bouwen waarin alle Area Sales
Managers van Beaulieu Flooring
Solutions hun verkoopbudget
kunnen ingeven. Door hun drive en
productkennis konden ze de oplossing
op tijd afleveren.’

De goede ideeën en perfecte dienstverlening
van i.deeds komen er niet zomaar. We
werken elke dag keihard om de teamgeest
aan te scherpen en de neuzen in dezelfde
richting te zetten, ook op informele manier.
Zo trokken op zaterdag 7 september alle
medewerkers van i.deeds en hun gezinnen
richting Oostduinkerke voor een fantastische
Family Beach Day.
In een gemoedelijke sfeer beleefden we een
sportieve, onvergetelijke dag in de mooie
setting van SYCOD aan de Alfred Devoslaan.

i.events
i.deeds op IBM Business Connect
i.deeds was op 21 november 2013 aanwezig op IBM BusinessConnect in Dolce La Hulpe Brussel.
Het voormalige IBM Cognos Performance is het belangrijkste jaarlijkse event op het gebied van
Business Analytics & Performance Management. In een sfeervolle setting kregen de meer dan
500 aanwezigen inzicht in de belangrijke rol die technologie in hun organisatie kan spelen.

i.deeds steunt jonge ICT’ers
i.deeds denkt aan de toekomst. Daarom organiseren we in het voorjaar van 2014
een bijzondere Kinepolis-avond in Gent i.deeds@the movies voor young ICT professionals.
In het volgend i.deeds Magazine brengen we hier verslag over uit.

Nieuwe ‘Change Tomorrow’ op komst
We breien met plezier een vervolg aan ons succesvolle ‘Change Tomorrow’-event (zie pag. 4).
De tweede editie zal doorgaan op donderdag 5 juni 2014. U krijgt vanzelfsprekend een
uitnodiging in de bus!

CHANGE
TOMORROW > 5 juni 2014
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i.nformation

wie en wat
is i.deeds?
Zonder accurate informatie is het vandaag onmogelijk om zaken te doen. Daarom zijn efficiënte
systemen die uw management werkbare inzichten geven onmisbaar geworden. Via een
beproefd stappenproces staat i.deeds u bij in het bepalen, ontwikkelen en implementeren van
deze systemen.
Belangrijke managementkeuzes worden al te vaak genomen vanuit een technisch
oogpunt. Technologie is natuurlijk niet onbelangrijk, maar ze moet de beslissingen
binnen uw onderneming ondersteunen. De gebruikte IT-tool is niet het belangrijkst, wel
wat u ermee doet of kunt doen. Voor het implementeren van een systeem stelt u zich
beter enkele vragen.
i.deeds helpt u de antwoorden op deze vragen te definiëren, om u vervolgens te leiden naar
waardevolle inzichten en een slimmere kijk op uw business. Zo kan uw onderneming of
departement nog beter presteren.

Hoe kan mijn bedrijf groeien
en efficiënter worden?
Hoe kan ik een klare kijk krijgen op de
fact & figures binnen mijn bedrijf?
Hoe kan ik informatie over mijn
business, klanten en concurrenten beter
analyseren?
Hoe ontwikkel ik een scherpere focus
met duidelijke doelen en noden?
En de belangrijkste:
hoe kan ik de performantie van mijn
onderneming, organisatie of business
unit verbeteren?

Wie is i.deeds?

i.deeds is een toegewijd team gespecialiseerd in BI-projecten, business process management,
het ondersteunen van selectietrajecten, begeleiding bij de invoering van nieuwe IT-toepassingen
en het realiseren van maatwerkoplossingen. De merknaam ‘i.deeds’ focust op hun daadkracht
en engagement en op hun dynamische en persoonlijke aanpak.

Wat doet i.deeds?

Als businessmensen die uw taal spreken en een jarenlange ervaring met IT hebben, overbrugt
i.deeds de kloof tussen IT en business. Op die manier kan i.deeds een toegewijde partner
worden die aantoonbare meerwaarde creëert en u helpt uw doelen te bewerkstelligen. Elk
project is er immers op gericht om de performance van uw onderneming of departement te
verhogen.

Hoe doet i.deeds dit?

i.deeds buigt zich over diverse projecten. Bijna altijd starten we met een scope analyse, of het
nu om BI-projecten, software development of zelfs selectietrajecten gaat. Een dergelijke scope
analyse zorgt voor een helder inzicht in de doelstellingen en de afbakening van het project.
Op basis van de scope kunt u keuzes maken (tooling, budget...) en het totale project in fases
verdelen.

IT-keuze
i.deeds heeft de ervaring en de skills in huis om de business-processen te analyseren, en helpt
u binnen korte termijn aan de geschikte software-oplossing. Nadat u deze keuze hebt gemaakt,
begeleidt i.deeds u graag verder. Is er geen kant-en-klare oplossing voor uw specifieke noden
voorhanden? Dan ontwikkelt én implementeert i.deeds de juiste oplossing voor u. De bedoeling
is steeds dezelfde: de prestaties van uw business verhogen en verbeteren.
iteratief proces

SCOPE

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

OPLEVERING

FASE 5

FASE 6

Wat mag u van
i.deeds verwachten?

Eerst en vooral een aanpak die vanuit de
business vertrekt. De i.deeds-professionials
slaan een brug tussen business en ICT en
hebben de skills en de knowhow om uw
project tot een goed en succesvol einde te
brengen.
U kunt rekenen op onafhankelijk advies in
verband met uw bedrijfsprocessen.
Consultancy die u leidt naar het kiezen van
de juiste IT-oplossingen binnen de ambities,
doelen en budget van uw onderneming.
Een samenwerking op basis van een
hands-on, no-nonsense aanpak.
Een engagement op lange termijn met
een sterke focus op meerwaarde voor uw
onderneming of business unit.

DETAIL ANALYSE

DOCUMENTATIE

DESIGN

Meer info over hoe i.deeds
u kan verder helpen?

KEUZES
ontwikkeling

TEST & VALIDATIE

Project management
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Contacteer Lionel Vanpoucke,
managing director i.deeds nv,
via lionel.vanpoucke@ideeds.be of
+32 56 650 100.

Are you thinking too small about Big Data?

By 2005, the world
had generated a total of
130 billion gigabytes
of data—a level expected
to increase to 40 trillion
gigabytes by 2020.

Only 0.5 percent of the
2.5 billion gigabytes of
data generated every
day is examined for its
analytic value.

Count the mentions of “Big Data” you
see today. Then count the times you see
someone moving from Big Data promise
to Big Data practice. On a smarter
planet, a few enterprises are doing more
than analyzing the data. They’re using
analytics to change how they think and
serve their customers as individuals.
First comes analytics. Next comes action.
Predictive analytics can help you offer the
ideal experience on any platform your
customer chooses. Banco Itaú Argentina
used analytics to identify likely customers
and determine which offer would be most
relevant to each. Getting more customers
the right service on their phones, online
or at the teller window helped the bank
increase revenue by 40 percent.
Reaching customers on their terms.
More organizations are using analytics
to respond to customers’ individual needs.
The city of Bolzano, Italy, analyzes older
residents’ home sensors for abnormal

energy use and possible leaks. Acting on
the analytics keeps more aging people
independent and has helped the city save
an estimated 30 percent on elderly care
and assistance.
The right action for every interaction.
If every employee shares insights from your
company’s customer interactions, every
employee knows the right action to take
with a customer. Centerstone, a healthcare provider, used data from 70,000
patient interactions to generate predictive
models that help schedule services faster,
letting clinicians spend more time seeing
patients, without increasing staff.

The Big Data industry
was worth $3.2 billion
in 2010. In 2015, it will
be worth an estimated
$16.9 billion.

Putting Big Data and analytics to work.
Nearly every page of this publication
heralds the promise of Big Data as an
inexhaustible resource. A smarter
enterprise doesn’t merely draw insights
from Big Data and analytics. It puts those
insights to work with powerful actions.
Learn more at ibm.com/analytics

LET’S BUILD A SMARTER PLANET.

IBM, the IBM logo, ibm.com, Let's Build A Smarter Planet, Smarter Planet and the planet icon are trademarks of International Business Machines Corp., registered in many
jurisdictions worldwide. A current list of IBM trademarks is available on the Web at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. © International Business Machines Corporation 2013.

Inzet

IT
BI

“daden”

teamwork

mensen onafhankelijk
daadkracht

“deeds”
dedicated

Respect

Intens

ENGAGEMENT

continuïteit
pragmatisch

doorzettingsvermogen

Ervaring

persoonlijk

contacteer ons
i.deeds nv
Beeklaan 3a, be • 8530 Harelbeke
tel.:+32 56 650 100 • fax:+32 56 650 109
info@ideeds.be • www.ideeds.be

flexibel

Interactie met de klant
no-nonsense toegewijd
Professionals betrouwbaar expertise krachtig
communicatie

