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i.nformation
Business Intelligence

BUSINESS ANALYTICS
KAN OOK DE TOEKOMST
VAN ÚW BEDRIJF EEN
BOOST GEVEN.
In deze derde editie van ons magazine geven
we het woord aan Alexander Bolliou en Jo Van
Hoorde, respectievelijk CEO en Group IT Manager
van onze klant Latexco, dat in zestig jaar tijd
is uitgegroeid tot de wereldwijde marktleider in
de productie van componenten in latexschuim
voor de beddingindustrie. We peilden naar hun
verwachtingen voor de toekomst en welke rol
i.deeds daarin kan spelen.

04
i.event
Change Tomorrow

Verder in dit nummer leest u alles over predictive
analysis, en leggen we u uit hoe i.deeds u kan
bijstaan op het gebied van Business Intelligence.
We komen ook graag nog even terug op ‘Change
Tomorrow’, ons topevent dat deze keer plaatsvond
in de fantastische Ghelamco Arena in Gent. Een rist
interessante sprekers zorgde er voor een boeiende
maar bovenal inspirerende namiddag. Net zoals
bij de vorige editie hadden de aanwezigen weer
volledig gelijk.
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i.nterview
Latexco: de wereld aan
de voeten

Veel leesplezier.

Lionel Vanpoucke
managing director i.deeds nv
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Predictive analysis

‘Wat is BI?’ Stel deze vraag aan honderd beleidsmensen en je krijgt wellicht honderd verschillende antwoorden.
Niet verwonderlijk, want voor veel mensen is Business Intelligence nog steeds een abstract begrip. Hoog tijd om de
essentie nog eens duidelijk te maken.
Het begint allemaal met informatie. Er is bijzonder veel informatie
voorhanden die men op allerhande manieren kan presenteren.
Zo hebben de meeste bedrijven een actueel overzicht van hun
verkoopcijfers. Het wordt pas echt interessant wanneer je die
informatie kunt kaderen. Het is bijvoorbeeld zinvol de verkoopcijfers
tegenover de verkoopcijfers van het afgelopen jaar – of de afgelopen
periode – of tegenover een gebudgetteerd verkoopcijfer te zetten.
Dan pas kunnen we op een objectieve manier vaststellen dat we
het op dat vlak slechter of beter doen dan vorig jaar of dan wat we
voorspeld hadden. Door informatie bij elkaar te brengen en aan elkaar
te koppelen krijgen we betekenisvolle informatie of kennis op basis
waarvan we beslissingen kunnen nemen. Dat is de essentie van
Business Intelligence.
Eenmaal data of informatie bij elkaar zijn gebracht, wil men die in
detail en vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken. Zo kan
het interessant zijn verkoopcijfers te bekijken per soort product, per
verkoper of per afzetmarkt. Misschien wilt u dat doen voor het hele
jaar, het afgelopen kwartaal, de afgelopen maand of voor de cijfers
van gisteren; of in een combinatie. U kunt het vergelijken met de
verschillende camerastandpunten van waaruit een voetbalwedstrijd
wordt verslagen. Vanuit elk standpunt kun je wel iets anders zien of
elk standpunt is nuttig voor iemand anders. Die standpunten noemt
men de ‘dimensies’ van waaruit de gegevens – of meetwaarden –
benaderd worden.
Waar komt die informatie nu vandaan? Uiteraard zijn voor de
meeste bedrijven de klassieke systemen (ERP, CRM, WMS…) de
voornaamste bron van informatie. In veel gevallen zijn er meerdere
van dat soort klassieke toepassingen in gebruik of wil men informatie
die niet voorhanden is in die systemen gebruiken en koppelen, zoals
budgetgegevens of targets. Het is daarom raadzaam de informatie bij
elkaar te brengen in een onafhankelijk systeem, een data warehouse.
Het data warehouse wordt op een zo optimaal mogelijke manier
opgebouwd om maximale kennis te verkrijgen. Typisch krijgt men
centraal de meetwaardes die aan elkaar gekoppeld zijn (bv. budget
vs. werkelijkheid) en die men kan benaderen vanuit de verschillende
dimensies die er als satellieten rondhangen. Men spreekt hier over

DATA

KNOWLEDGE

ACTIONABLE
INSIGHT

INFORMATION

‘sterschema’s’. Die opzet garandeert de snelheid en eenvoud
waarmee men de informatie kan benaderen. Die kunnen niet worden
bereikt wanneer men de informatie rechtstreeks uit het ERP-systeem
zou halen. Het ERP-systeem is immers bedoeld om transacties uit
te voeren, zoals het uitvoeren van boekingen, het maken van orders,
het registreren van tijden… Indien de informatie uit verschillende
systemen komt, is het van het allergrootste belang de informatie te
vertalen of te transformeren naar uniforme terminologie zodat men
appels met appels kan vergelijken. Vaak moet men de informatie ook
wat verrijken door bijvoorbeeld het land en de postcode van de klant
te gebruiken als basis om de regio te bepalen. Daarenboven moet
men vaak de kwaliteit van de informatie controleren en eventuele
acties ondernemen. De ETL-processen halen de informatie uit
de verschillende systemen (Extract), doen de nodige vertalingen,
verrijkingen of controles (Transform), en laden de gegevens vervolgens
in het data warehouse (Load).
Eenmaal de informatie op een goede gestructureerde manier
voorhanden is in het data warehouse kan men die benaderen
met allerhande tools voor het maken van rapporten, kruistabellen,
grafieken of dashboards (Business Intelligence). Men kan de informatie
ook ter beschikking stellen in OLAP-kubussen (online analytical
processing), zodat men online analyses kan uitvoeren (Business
Analytics). Ten slotte kan men de informatie gebruiken om te plannen
en te budgetteren – al dan niet gebaseerd op automatische prognoses
– en vervolgens continu te bewaken en bij te sturen (Performance
Management).

Mobile
communi
cation

System Thinking

REPORTS, ANALYSES,
FORECAST & SIMULATIONS

SOURCE DATA
ODS

(OPERATIONAL DATA STORE)
ERP
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3 nieuwe medewerkers
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i.nformation

CHANGE
TOMORROW
= Good to know, na “cloud computing: here to stay”):
cfr IBM op change tomorrow
“verlengde” van watson: big data – predictive analysis….
Input: Martin met Erik Thijs

Change Tomorrow 2014:
een dag boordevol inspiratie!
Voor het tweede jaar op rij organiseerde i.deeds met ‘Change
Tomorrow’ een inspirerend topevent. In het unieke kader van de
Ghelamco Arena in Gent konden bedrijfsleiders, financieel managers
en IT-verantwoordelijken op donderdag 5 juni 2014 inspiratie voor
de toekomst van hun ondernemerschap opdoen. 240 genodigden
tekenden present voor deze boeiende dag.

Als keynote speakers werden Philippe
Rogge (CEO Microsoft Belux), Bart
Windal (Vice President Software IBM
Benelux) en Edward Boute (Head of
Google Enterprise Belux) verwelkomd. Met
hun vlotte, onderhoudende presentaties
gingen deze ‘captains of technology’ dieper
in op ondernemen in een veranderende
wereld en hoe u uw organisatie het best
kunt klaarstomen voor de uitdagingen van
morgen.
Eerder in de namiddag luisterden ruim
honderd IT-verantwoordelijken naar de
toekomstvisie van IBM en Microsoft op
het vlak van software development, BI en
Performance Management. Deze leerrijke
uiteenzettingen werden bekrachtigd door
klantencases die i.deeds recent heeft
gerealiseerd. De aanwezigen konden kiezen
tussen een Microsoft- en een IBM-track.

04

IBM-track
Herman Nielens, Business Analytics
Specialty Architect, had het tijdens het
eerste deel van de IBM-track over hoe
Business Analytics vandaag en morgen
een meerwaarde voor uw business kan
betekenen. Dat deed hij aan de hand
van een uitgebreide presentatie van IBM
Watson Group, een nieuwe business unit
die volledig is gewijd aan het ontwikkelen
en commercialiseren van cognitieve,
innovatieve oplossingen. De aanwezigen maakten ook kennis met
enkele nieuwigheden die binnenkort worden gelanceerd zoals IBM
SPSS Catalyst, Watson Analytics en IBM Cognos Mobile.
Na de pauze lichtte Bart Alluyn, BI Consultant bij i.deeds, de case
toe die i.deeds voor Beaulieu International Group met behulp van
IBM-oplossingen realiseerde. Hij legde haarfijn uit hoe i.deeds dankzij
een performant corporate data warehouse zorgde voor een optimale
structuur, een volledige consolidatie, een mooiere visualisatie, een
snellere, meer gedetailleerde rapportering en vele mogelijkheden op
het gebied van dataverrijking. Voortaan heeft Beaulieu International
Group zijn communicatie en datakwaliteit volledig onder controle.
Daarna was het de beurt aan Project Leader – Analyst Frederiek
Demyttenaere. Hij ging dieper in op de uitvoering van het traject en
legde uit hoe de hele salesstructuur van Beaulieu International Group
naadloos werd geïntegreerd in het nieuwe corporate date warehouse.

Microsoft-track
Ook wie voor de Microsoft-track had
gekozen, kon rekenen op enkele boeiende
presentaties. Eerst kwam Microsoft zelf aan
het woord. Ritchie Houtmeyers, Microsoft
Application Platform Product & Solutions
Manager ging dieper in op het verwerken
van big data tot betere inzichten met SQL
Server 2014. Ook de demo van Power BI for
Office 365 werd uitstekend onthaald.
Na de pauze was het tijd voor de praktijk. Kurt Petteloot, Analyst –
Designer bij i.deeds bracht een interessante case over het WEEE
Forum, die uitgebreid aan bod kwam in de vorige editie van dit
magazine. Hij toonde aan hoe i.deeds met de Microsoft-oplossingen
de rapportering van de 40 aangesloten organisaties in 21 EU-lidstaten
van het WEEE Forum op een uniforme, gebruiksvriendelijke manier laat
verlopen. Afsluitend had Steve Decroubele, Project Leader – Analyst
bij i.deeds over hoe i.deeds met Microsoft BI en embedded analytics
de procedures binnen een ziekenhuis vlotter en efficiënter laat
verlopen en alle informatie gestroomlijnd op het juiste niveau brengt.

i.deeds dankt graag iedereen die van Change Tomorrow 2014
een onvergetelijk en heel inspirerend event maakte.

Sfeerfoto’s en videobeelden
van Change Tomorrow 2014
vindt u op www.ideeds.be
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Latexco: de wereld aan de voeten
Latexco is de wereldwijde marktleider in de productie van componenten in latexschuim voor de beddingindustrie. In
zestig jaar tijd is het bedrijf uit het West-Vlaamse Tielt uitgegroeid tot een internationale speler met vestigingen in de
VS, Spanje, Zweden en Indonesië. CEO Alexander Bolliou en Group ICT Manager Jo Van Hoorde vertellen meer over
de activiteiten van Latexco en de vruchtbare samenwerking met i.deeds.

Latexco is een internationale speler in de beddingindustrie, en
zelfs wereldwijde marktleider in de productie van componenten
in latexschuim. Hoe is het zover kunnen komen?
Alexander Bolliou: Veel heeft te maken met het feit dat we een
familiebedrijf zijn, met een hoofdaandeelhouder die heel sterk in het
bedrijf en in het product gelooft. Luc Maes is een ondernemer pur sang
en blijft heel actief investeren in Latexco. Het opstarten van nieuwe
activiteiten en het bedrijf internationaal uitbreiden vormen voor hem
een uitdaging. Hij onderneemt instinctief, en het is aan ons om dat
buikgevoel in de juiste richting te sturen. Die aanpak is een succes
gebleken. In zestig jaar tijd groeide het aantal medewerkers van 20 tot
500 en zijn we een wereldspeler geworden.
Dat word je niet zomaar. Wat heeft de doorslag gegeven?
Alexander Bolliou: Vooral in de jaren tachtig en negentig hebben we
een stevige basis gelegd voor het huidige succes. Latexco is toen zeer
sterk gegroeid. De productie zat toen nog integraal in Tielt, maar omdat
we op deze site over weinig uitbreidingsmogelijkheden beschikten,
moesten we over de grenzen heen gaan denken. Bovendien hadden we
een logistiek probleem. Aangezien onze producten heel volumineus zijn,

reden er dagelijks pakweg vier trucks met matraskernen naar Spanje.
Een productie-eenheid ter plaatse bleek een noodzaak.
Dat lijkt niet zo eenvoudig voor een bedrijf dat met beide voeten
in de West-Vlaamse bodem is geworteld.
Alexander Bolliou: Dat was het ook niet. Luc is iemand die graag
met zijn neus op de feiten zit en ter plaatse gaat kijken of alles naar
wens verloopt. Die controle moest hij dus voor een stuk uit handen
geven. Maar ook daar vond hij een oplossing voor. In elke buitenlandse
vestiging staat een Belg aan het roer die vertrouwd is met het typische
Vlaamse ondernemerschap dat Latexco zo kenmerkt. Ze zijn vertrouwd
met onze werkwijze en de Latexco-mentaliteit. Bovendien verloopt
de communicatie een stuk beter met iemand die onze taal spreekt en
dezelfde culturele achtergrond heeft.
Een fabriek in Spanje is één ding, maar de States is wellicht nog
een ander verhaal.
Alexander Bolliou: Op de Amerikaanse markt moet je, nog meer
dan elders, enorm kort op de bal spelen en zijn just-in-timeleveringen
meer regel dan uitzondering. Producten met de boot leveren was dus
geen optie. Daarom startten we een greenfield operatie in Georgia,
op 145 kilometer van Atlanta. Daar vindt de productie voor de States
plaats. Aangezien de matrassenfabrikanten er aan beide oceanen
vertegenwoordigd zijn, namen we daarbovenop een bestaand
distributiecentrum in California over. Ondertussen hebben we ook
een bewerkingsbedrijf in het Indonesische Surabaya en een Zweedse
productie-eenheid.

Wat heeft Latexco dat andere producenten niet hebben?
Alexander Bolliou: Ons doorzettingsvermogen en het feit dat we
continu werken aan verbetering, maar zeker ook onze mensen. We
leven in een wereld waar iedereen kan produceren, maar mensen toch
het verschil maken. People like to buy from people they like. Natuurlijk
moet je op het gebied van prijs wel zorgen dat je bij de besten van
de klas behoort, maar dan nog geven mensen de doorslag. Ook
voortdurende automatisatie is heel belangrijk. Zo kun je een stuk
concurrentiëler werken.
Jullie leveren geen standaardproducten.
Alexander Bolliou: Dat klopt. Elk product dat hier buitengaat, is
anders, is ontwikkeld op maat en in samenspraak met de klant. Dat
maatwerk is één van onze absolute sterktes, omdat we zo gepast aan
de specifieke vereisten van de klant kunnen beantwoorden. Zo hebben
we hier een eigen metaalbewerkingsbedrijf met 40 mensen die moules
ontwikkelen, bouwen, ombouwen en onderhouden. Dat maakt van
Latexco zelfs één van de grootste metaalbedrijven uit de streek (voegt
Alexander lachend toe).
Latexco verwerkt nog steeds natuurlijke latex in zijn producten.
Eigenlijk hoeft dat niet.
Alexander Bolliou: Wel als je kiest voor kwaliteit, en daar is onze
mix van natuurlatex en synthetische latex een garantie voor. Van de
40.000 ton latex die we jaarlijks verbruiken, is een vijfde natuurlatex.

v.l.n.r.: Luc Maes, Carole Maes en Alexander Bolliou

‘People like to buy
from people they like’
Alexander Bolliou
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Nog toekomstplannen?
Alexander Bolliou: We willen vanzelfsprekend ons marktaandeel
vergroten en blijven innoveren. Ook qua internationale expansie zitten
we nog niet aan ons plafond, en willen we opportuniteiten blijven
benutten. 10 jaar geleden werd 95% van onze omzet nog in WestEuropa gerealiseerd, nu wordt 30% van onze producten al buiten
Europa geleverd. Uitbreiden blijft dus een constante uitdaging.
Hoe cruciaal is IT bij Latexco?
Jo Van Hoorde: Enorm. Aangezien Latexco à la minute moet
inspelen op heel specifieke vragen van klanten, hebben we een
flexibel IT-systeem nodig. In elke stap van het productieproces zit IT
mee verweven, van aankoop en productie, over logistiek, verkoop en
rapportering tot financiële opvolging.
Toch was er een bepaalde behoefte op dat gebied.
Jo Van Hoorde: Latexco heeft een kleine IT-afdeling met 4 man die 500
man moeten aansturen, waardoor we zelden echt kunnen doorwerken
aan grote projecten. Op een bepaald moment hadden we zodanig veel
informatie die verspreid zat over verschillende systemen en servers, dat
het overzicht weg was. We hadden een centraal single point-of-truth
nodig, en dat hebben we nu.

Die wordt in Azië geoogst op artisanale wijze. Kiezen voor honderd
procent synthetisch zou natuurlijk goedkoper zijn, maar voor Latexco is
de kwaliteit altijd doorslaggevend. Daarvoor komen de klanten ook naar
ons.
Jullie hebben in Schuiferskapelle nog een afdeling, Latexco
Solutions. Wat gebeurt daar?
Alexander Bolliou: Afval is inherent aan het productieproces. Daarom
richtten we Latexco Solutions op. Alle afvalresten worden er verwerkt
in verkoopbare producten zoals isolatiepanelen, sportmatten en

schokdempend materiaal. Binnen onze sector is Latexco de enige die
een dergelijke afdeling heeft. Onze ultieme droom is de 40.000 ton
producten die we jaarlijks op de markt brengen integraal terug te nemen
en op een andere manier weer in de markt te zetten. Dat lijkt een utopie,
maar er wordt wel degelijk aan gewerkt, stap voor stap. Duurzaam
ondernemen zien we trouwens als een verantwoordelijkheid. Zo wordt
water dat wordt gebruikt tijdens het productieproces gerecycleerd en
opnieuw ingezet in de productie. Dat doen we trouwens al vijftien jaar
aan een stuk, lang voor de eerste regelgeving hieromtrent tot stand
kwam. Ecologie is hier geen buzzword.

Welke rol heeft i.deeds hierin gespeeld?
Jo Van Hoorde: De laatste vier jaar hebben we samen met i.deeds
Latexco Business Intelligence (LBI) opgezet, een portaalsite waarmee
alle activiteiten van de groep kunnen gestuurd en gemonitord worden.
Dan hebben we het over rapportering en workflow, maar ook over
procedures en de verwerking van klantencontacten. Aan de hand
van dashboards hebben we voortaan een perfect overzicht van alle
infostromen binnen de onderneming. LBI wordt dan ook intensief
gebruikt in al onze vestigingen. Samen met i.deeds bouwden we een
goede IT-architectuur uit, waardoor we snel kunnen schakelen. Het was
én is een mooi traject, waarbij vlot informatie in beide richtingen wordt
uitgewisseld. i.deeds bracht, naast de kennis van het systeem, ook zijn
ervaring met andere klanten mee.

‘Aangezien Latexco à la minute moet
inspelen op heel specifieke vragen van
klanten, hebben we een flexibel ITsysteem nodig’
Jo Van Hoorde
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Predictive analysis: de essentiële schakel
Sedert een aantal jaren zijn we aan het evolueren naar een datadriven industrie waarin elektronica, software, mobiele communicatie
en allerlei services geïntegreerd worden in mechanische systemen.
De tijd is rijp voor een transformatie naar een zelfbewuste,
zelflerende en zichzelf bijsturende industrie.
Software

De vierde industriële revolutie

Latexco (fabrikant van het merk Innergetic) is sponsor van
het Omega Pharma - Quick Step Pro Cycling team. Het
Innergetic-merk staat voor matrassen en hoofdkussens die
een exclusief slaapcomfort bieden. Sinds 2005 reizen tijdens
belangrijke wedstrijden - zoals de Tour de France - de matrassen
van de renners mee van hotel naar hotel. Dankzij het Innergeticslaapcomfort recupereren de Quick-Step renners optimaal van hun
sportieve prestaties.
Latexco is eveneens sinds 2011 officiële partner van Club
Brugge. Ook de Club Brugge spelers slapen, in het Sleep Center,
op Innergetic-matrassen en Innergetic-kussens. Dankzij het
Innergetic-slaapcomfort recupereren zij optimaal van hun sportieve
prestaties. Carole Maes, Director van Latexco: “De verlenging van
ons sponsorcontract met Club Brugge was een evidentie. Latexco
beschouwt sportsponsoring nooit als ‘alleen maar een investering’.
Het maakt deel uit van onze bedrijfsfilosofie. De competitiviteit,
het doorzettingsvermogen, de teamspirit en de grinta die allemaal
kenmerkend zijn voor Club Brugge zijn principes die ook Latexco
hoog in het vaandel draagt!”
Bron: http://www.innergetic.com

Latexco Business Intelligence
Rapportering – KPI – Workflows

Dynamics
AX

Latexco
ERP

Finance
Aankoop
Technische afdeling

Master Data
Sales
Productiebeheer
WMS

Mechanic

Net zoals tijdens de derde industriële revolutie in de jaren 70, toen
elektronica en software werden ingeschakeld om de productie- en
bedrijfsprocessen te automatiseren, staan we vandaag aan de
vooravond van een nieuw tijdperk. Enkele jaren terug kwam er een
evolutie op gang waarbij machines en processen zichzelf controleren
en bijsturen om zo optimaal mogelijk te functioneren.
Vandaag worden reeds vele toestellen uitgerust met sensoren
die periodiek en draadloos meetgegevens doorsturen naar onze
computersystemen. Zo sturen de NMBS-treinstellen om de minuut
een volledige status door over de conditie van hun belangrijkste
componenten. Bij bepaalde koffiezetapparaten weet de producent
welke smaak je verkiest nog voor je kopje uit is. Pirelli heeft in
zijn vrachtwagenbanden sensoren ingebouwd die de druk en de
temperatuur in real time doorsturen naar de fleet manager. Denk ook
aan de massa meetgegevens die een moderne auto verzamelt om alle
kritische componenten te controleren.
Al deze gegevens, die, afhankelijk van de toepassing en de context,
kunnen variëren van tussentijdse metingen met beperkte gegevens
tot big-dataformaat, worden op vandaag meestal enkel gebruikt in
business intelligence-toepassingen om beslissingsondersteunende
informatie (intelligence) te verkrijgen.
Dergelijke zogenaamde descriptive analyses kijken naar het verleden
en zoeken op basis van historische gegevens naar de oorzaken
waarom iets goed ging of faalde. De meeste managementrapportages
– zoals verkoop, marketing, operations en financiële rapporten –
maken gebruik van deze vorm van post-mortem-analyse.
We kunnen echter veel meer met al deze meetgegevens. Ze zijn de
basis voor onze toekomstige zelfsturende data driven industrie.
Indien we via predictive analysis de juiste modelleringstechnieken
toepassen op deze gegevens kunnen we voorspellingen maken aan
de hand van nieuwe situaties die zich aanbieden, en vervolgens de
juiste acties ondernemen.

Services
Electronic

Mobile
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System Thinking

Stel: we willen nieuwe klanten werven via een telefooncampagne
op basis van een uitgebreid prospectenbestand. Om enkel die
prospecten te contacteren van wie de grootste kans bestaat dat ze
klant worden, verzamelen we kenmerken van personen die in het
verleden al klant zijn geworden. Op basis daarvan ontwikkelen we
een model dat kan voorspellen wie uit onze prospectenlijst de juiste
eigenschappen bezit. Op die manier kunnen we met grote zekerheid
voorspellen dat ze klant kunnen worden.
Predictive analysis is dus een verzameling van diverse statistische
technieken, gaande van modelleertechnieken over data mining tot
machine learning.
In tegenstelling tot wat men op het eerste gezicht zou denken zijn
dit geen overrompelende IT-projecten waarbij allerhande procedures
en routines moeten geprogrammeerd worden. Met een goede tool
kunnen dergelijke analyses nagenoeg volledig door de onderneming
zelf uitgevoerd worden, en speelt IT slechts een ondersteunende rol in
het aanleveren en beheren van de nodige datasets.
vervolg op pagina 12 >>
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>> vervolg van pagina 11

Een tipje van de sluier

De toekomst voorspeld

Het voorspellende aspect in deze data driven processen is dus het
gevolg van het aanmaken van predictive models, die vervolgens
moeten worden gevoed met actuele gegevens. Het aanmaken van
deze modellen vergt vooral kennis van de business waarin men ze
wenst te gebruiken.

Van zodra we toekomstige resultaten adequaat kunnen voorspellen,
kunnen er met behulp van prescriptive analytics ook acties op deze
voorspellingen gesuggereerd worden.
Prescriptive analytics anticipeert niet alleen op wat er zal gebeuren
en wanneer het zal gebeuren, maar ook waarom het zal gebeuren.
Daarom is kennis over de oorzaak van een fenomeen een noodzakelijk
gegeven voor de ‘training’ van automatische systemen.

• Het komt er in de eerste plaats op aan om de objectieven en de
behoeften vanuit een business-standpunt vast te leggen: wat wil
men bereiken, welk proces wil men sturen of optimaliseren, welke
elementen (key drivers) wil men voorspellen om de juiste acties te
kunnen nemen?
Het is eveneens belangrijk te begrijpen welke gegevens er nodig
zijn als input voor deze analyses. Aangeleverde input moet gedatamined worden om informatiedragende gegevenspatronen te
onderscheiden van ‘ruis’.
• Vervolgens kunnen de ruwe basisgegevens, omgevingsfactoren en
meetgegevens opgeladen worden om die om te vormen tot een
dataset die kan gebruikt worden om op te modelleren.

i.deeds Family Beach Day
De boog kan niet altijd gespannen staan. Op zaterdag 6 september trokken de medewerkers
van i.deeds en hun gezinnen er samen op uit voor een leuke Family Beach Day. Meer dan 60
deelnemers konden bij Sycod in Oostduinkerke kiezen uit tal van activiteiten zoals windsurfen,
paddle, sup en rafting. Voor de liefhebbers stond er zelfs een djembee workshop en een
golfinitiatie op het programma. ’s Avonds volgde een gezellige strandbarbecue, waar de
teamgeest extra werd aangescherpt.

Een productieketen voor de fabricage van papier stuurt continu
streaming data door, afkomstig van de sensoren in de machines. Dit
kan gaan over temperatuurs-, trillings-, snelheids-, vochtigheids- en tal
van andere gegevens.
Die worden gevoed aan een model dat voorspelt wat de kwaliteit van
het geproduceerde papier zal zijn onder de huidige condities. Blijkt
de voorspelling van de vooraf bepaalde norm af te wijken, dan kan
het proces onmiddellijk bijgestuurd worden. Op die manier kan het
eindproduct toch aan de verwachte eisen voldoen.

• Het modelleerproces zelf bestaat uit het maken of bepalen van
een statistisch model dat op basis van de inputgegevens zo goed
mogelijk de historische resultaten van de key drivers benadert (lees
‘voorspelt’).
• Op basis van de verkregen inzichten en de geteste modellen uit
de vorige stappen zouden we kunnen concluderen dat we niet
alle regels uit een dataset op dezelfde manier kunnen behandelen.
Daarom kunnen er stappenplannen opgesteld worden om tot
een definitieve voorspelling te komen. Om de voorspellingen
te optimaliseren, kan men bijvoorbeeld datasets uitsplitsen via
segmentatiemodellen, en de nieuwe gegevensgroepen individueel
bewerken met verschillende classificatiemodellen. Men kan datasets
samenvoegen, gegevens transformeren naargelang de noden van
het model, uitzonderingen wegfilteren enz. Dit is een iteratief proces
dat de kwaliteit van de voorspellingen stelselmatig verhoogt.

Hiermee wordt nog maar eens aangetoond dat kennis macht is.
Beter nog: in de toekomst zal dit nog meer het geval worden. Wie de
(snel)trein niet wil missen, doet er dus goed aan de nodige aandacht
aan deze evolutie te besteden.

i.short
Modern Minds

Kan uw hoofd de 21ste eeuw aan? by Wouter Van Driessche
Alle aanwezigen op Change Tomorrow kregen het fascinerend boekje ‘Modern Minds’ mee naar huis.
Kon u er niet bij zijn en wenst u toch een exemplaar? Ga dan naar onze website www.ideeds.be

Nieuw IBM Cognos opleidingstraject
Dit najaar en begin volgend jaar organiseert i.deeds Performance Services een IBM Cognos opleidingstraject. U
kunt er deze opleidingen volgen: IBM Cognos Setup and Admin, IBM Cognos Dynamic Cubes, IBM Cognos Active
Reports en IBM Cognos voor beginnende gebruikers.
Detailprogramma en inschrijven kan via www.ideeds.be
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3 nieuwe medewerkers
Op de eerste schooldag, 1 september jl., begonnen ook 3 nieuwe medewerkers. Deze pas
afgestudeerde young potentials volgen een intensief trainingstraject dat bestaat uit zowel
klassieke lessen, one-to-one coaching als e-learningsessions. Op die manier worden ze
klaargestoomd om als i.deeds professionals te assisteren bij lopende projecten.

Frederik Declerck

“

De combinatie van
business en IT tijdens
onze opleiding zorgt
voor een boeiende en
uitdagende voorbereiding
op een eerste
werkervaring bij i.deeds.

”

Tom D’Hulster

“

Een opleiding bij
i.deeds is de perfecte
manier om jezelf
te ontwikkelen als
beginnende BIspecialist.

Joeri Leten

“

Kon me geen betere
werksfeer inbeelden.
Vriendelijke collega’s
en aangename
bedrijfscultuur!

”

”
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i.nformation

wie en wat
is i.deeds?

Advertentie IBM

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 belangrijkste,
wel wat u ermee doet of kunt doen. Voor het implementeren van een systeem stelt u
zich beter enkele vragen.

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?

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.

The democratization of knowing.

Wie is i.deeds?

i.deeds is een toegewijd team gespecialiseerd in Business Intelligence-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

DETAIL ANALYSE

DOCUMENTATIE

DESIGN

KEUZES
ONTWIKKELING

TEST & VALIDATIE

PROJECT MANAGEMENT
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In the past, you practically needed a PhD in statistics
to unearth knowledge from big data.

Wat mag u van
i.deeds verwachten?

Eerst en vooral een aanpak die vanuit de
business vertrekt. De i.deeds-professionals
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.

That’s why IBM is introducing Watson™ Analytics—a
breakthrough natural language–based cognitive

service. It’s a cloud-based offering that will soon be
available to provide instant access to powerful
predictive and visual analytic tools. No PhD necessary.
Which beneﬁts drive employee retention the most?
Which deals are most likely to close? What are the key
drivers of my product sales? Just ask your question,
and Watson Analytics can help guide you to the answer.
A new way to work is made with IBM Watson Analytics.

Naast de specialisatie in BI-projecten en
business process management, ondersteunt
i.deeds ook selectietrajecten: consultancy
die leidt naar het kiezen van de juiste IToplossingen 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.
i.deeds realiseert eveneens
maatoplossingen en begeleidt u bij de
invoering van nieuwe IT-toepassingen.
Meer info over hoe i.deeds
u kan verder helpen?

ibm.com/watsonanalytics

Contacteer Lionel Vanpoucke,
managing director i.deeds nv,
via lionel.vanpoucke@ideeds.be of
+32 56 650 100.
IBM and its logo, ibm.com, made with IBM and Watson are trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide. See current list at ibm.com/trademark. ©International Business Machines Corp. 2014.
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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 • 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

