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i.ndex

In dit alweer vijfde i.deeds Magazine nemen we u 
mee naar Menen, waar onze klant Galloo in enkele 
decennia tijd evolueerde van een kleine schroothandel 
tot een grote Europese speler in het duurzaam 
recycleren van ferro- en non-ferromaterialen. Voor 
Galloo ontwikkelde i.deeds een oplossing waarmee 
het rapporteren van cijfers over de verschillende 
vestigingen heen sneller en efficiënter kan verlopen 
en implementeerden we een tool waarmee de 
eindgebruikers zelf analyses kunnen uitvoeren. We 
laten gedelegeerd bestuurder Pierre Vandeputte 
en CFO Dries Wyffels uitgebreid aan het woord 
over hun bedrijf en de constante uitdagingen in 
de recyclagebusiness, en vragen hen hoe de 
samenwerking met i.deeds verloopt. Net zoals bij 
onze andere projecten, besteden we ook bij Galloo 
veel aandacht aan een goede communicatie en 
nauw overleg. Alleen zo kunnen we beantwoorden 
aan de verwachtingen van de opdrachtgever en de 
prioriteiten scherpstellen.

Verder in deze editie gaan we dieper in op self-
service BI, dé nieuwe ontwikkeling in de BI-wereld, 
en verhelderen we of het om een evolutie dan wel om 
een revolutie gaat. Ten slotte leest u alles over i.deeds 
en wat wij vandaag en in de toekomst voor uw bedrijf 
kunnen betekenen. 

Veel leesplezier.

Lionel Vanpoucke
managing director i.deeds nv

i.speak
‘ Bij elk project is communicatie 
en nauw overleg met de klant 
van groot belang. Alleen zo 
kunnen we beantwoorden 
aan de verwachtingen van de 
opdrachtgever.’
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i.nformation

De technologische vooruitgang staat niet stil. Daardoor 
zijn werknemers binnen een onderneming steeds nauwer 
met elkaar verbonden en springen ze makkelijker om met 
informaticatoepassingen dan pakweg tien jaar geleden. 
Gebruikers moeten dus minder een beroep doen op de 
IT-afdeling. Traditionele Business Intelligence, die meestal 
complex en omvangrijk is, blijft echter sterk afhankelijk 
van het IT-departement. De roep van businessgebruikers 
om zelfstandig, vlot en flexibel relevante informatie uit 
verschillende databronnen te verkrijgen, zonder daarvoor 
te moeten aankloppen bij IT, klinkt dus steeds luider.

Vandaag is er self-service BI, een belangrijke (r)evolutie 
in BI waarmee de businessgebruiker op een gebruiks-
vriendelijke en begeleide manier zelf analyses en data 

 Self-service BI: 
 een revolutie in business intelligence 
Traditionele business intelligence lijkt steeds meer plaats te moeten ruimen voor self-service BI 
(SSBI). Die maakt gebruikers minder afhankelijk van de IT-afdeling en laat hen toe om zelfstandig 
informatie uit verschillende databronnen te halen. Of schuilt er toch een addertje onder het gras? 
i.deeds wijst u graag de weg in de wereld van self-service BI.

-  Intelligent: technieken als Machine Learning, waarbij 
de applicatie zelfstandig leert door het analyseren 
van historische data, helpen de gebruiker inzichten te 
verwerven en aan predicatieve analyse te doen.

-  Persoonlijk: iedereen kan zelf rapporten en 
dashboards ontwikkelen en die aanvullen met 
persoonlijke gegevens.

-  Mobile & ad hoc: doordat de applicaties in de meeste 
gevallen ook op mobiele toestellen beschikbaar zijn, 
kunnen de dashboards en rapporten altijd en overal 
opgevraagd worden. 

Deze kenmerken dienen één doel: informatie eenvoudig 
beschikbaar stellen binnen een gecontroleerde omgeving 
en dit voor diverse gebruikers. 

 vervolg op pagina 04 >>

discovery kan uitvoeren. Met deze nieuwe set van tools 
proberen enkele nieuwe en minder nieuwe spelers op de 
markt traditionele BI te ontwrichten. Zo dwingen ze ook 
de conventionele BI-softwarehuizen om volop mee te 
gaan met deze nieuwe trend en self-service-oplossingen 
te integreren binnen hun bestaande portfolio.

Wat is self-service BI?

Bedrijfsgegevens nemen gigantische proporties aan. 
Dankzij self-service BI kan men deze datastroom 
gestructureerd raadplegen en zijn er gereedschappen 
voorhanden om eventuele vragen te beantwoorden.

Self-service BI onderscheidt zich via een aantal typische 
kenmerken van traditionele BI:
-  Visueel: aantrekkelijke visualisaties in lijn met de laatste 

designtrends worden gebruikt om de data mooi en 
overzichtelijk weer te geven.

-  Interactief: doorklikken en filteren gebeurt door 
rechtstreeks op de interactieve visualisaties te klikken of 
selecties te maken. 

-  Intuïtief: de gebruiksvriendelijkheid van deze 
instrumenten ligt hoog, waardoor iedereen er vlot mee 
overweg kan. De applicaties assisteren de gebruiker bij 
het ontwerpen van zijn rapporten en dashboards. 



04

>> vervolg van pagina 03

Waarom self-service BI gebruiken? 

Met BI verwerft men inzichten in grote datavolumes. 
Daartoe zorgt de IT-afdeling voor betrouwbare data en 
een duidelijke datastructuur (meestal in de vorm van 
een datawarehouse) en worden er in samenspraak met 
de business rapporten opgesteld. Self-service BI wil dit 
proces drastisch versnellen door de eindgebruiker de 
nodige tools te geven om zélf rapporten en dashboards 
op te stellen.

De programma’s helpen bij het importeren, transformeren 
en analyseren van die gegevens, en analyseren vaak 
zelf de structuur van de data. Op die manier trachten 
ze de gebruiker slimme suggesties te geven over 
bijvoorbeeld de beste keuze voor visualisatie. Daarnaast 
wordt data discovery vereenvoudigd omdat de tools, 
dankzij artificiële intelligentie-technieken (zoals Machine 
Learning), aan de gebruiker zelf inzichten kunnen 
voorstellen. Deze slimme, zelflerende algoritmes 
analyseren de data en helpen om relevante informatie te 
vinden. 

Hierdoor kunnen gebruikers veel sneller dan bij 
traditionele tools een eigen dashboard of een rapport 
met relevante informatie ontwerpen, dat er ook nog goed 
uitziet. Ook minder technisch of analytisch aangelegde 
profielen kunnen met enkele klikken snel aan het werk 
met beschikbare gegevens. Het slicen en dicen van 
informatie wordt kinderlijk eenvoudig. 

Hoe self-service BI integreren 
binnen mijn bedrijf? 

Medewerkers toegang geven tot álle bedrijfsdata via 
een self-service-programma is vanzelfsprekend geen 
doordachte aanpak en ook niet het doel. De werknemers 
moeten in staat zijn om binnen een gecontroleerde en 
gestructureerde (sub)set van bedrijfsgegevens zelf aan de 
slag te gaan. Een corporate datawarehouse kan helpen 
om die gecontroleerde en gestructureerde omgeving op 
te zetten. Vele tools stellen de gebruiker ook in staat om 
zelf databronnen toe te voegen, zodat de analyse verrijkt 
kan worden met extra data.  

Belangrijke BI vendors zoals Microsoft, Qlik en IBM 
proberen binnen hun bestaande set van tools een 
self-service-luik te integreren. Bedrijven die deze 
pakketten al gebruiken, kunnen vrij eenvoudig opteren 
om deze mogelijkheden beschikbaar te stellen aan 
hun medewerkers. Andere innovatieve losstaande 
oplossingen zoals Panorama Necto en Tableau kunnen 
als enige oplossing gebruikt worden of als aanvulling 
op een traditioneel BI-pakket. De keuze hangt van vele 
factoren af, en hierbij kan i.deeds helpen. 
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 ‘Through 2016, less than 10 percent of self-service BI initiatives  
 will be governed sufficiently to prevent inconsistencies that 
 adversely affect the business’ 

Gartner, gartner.com, 27/01/2015

i.events

 In-house 
 training Tableau 
Van 8 tot en met 11 juni verzorgde Tableau bij 
i.deeds een opleidingssessie rond self-service BI, 
de belangrijke evolutie in BI. Tijdens deze leerrijke, 
intensieve vierdaagse kregen zeven van onze 
consultants de vele functionaliteiten van Tableau in 
de vingers. Technieken voor geavanceerde grafieken, 
complexe calculaties, data blending en performance-
optimalisatie werden in detail toegelicht.

Hun kennis over Tableau werd naar een hoger niveau 
getild en hierdoor is dit team volledig klaar om self-
service en data visualisatie projecten succesvol uit te 
rollen.

Onze ervaring met self-service BI 

Deze quote van Gartner beschrijft exact wat i.deeds 
ervaart bij self-service-projecten. Dit is ook het 
grootste gevaar van self-service: er wordt gewerkt 
met databronnen die niet door IT beheerd worden. Zo 
ontstaan inconsistenties in de rapportering en kunnen 
verkeerde beslissingen genomen worden omdat ze 
gebaseerd zijn op foutieve gegevens. Daarom benadrukt 
i.deeds het belang van een datawarehouse, want dat 
verzekert dat medewerkers in een veilige, gecontroleerde 
omgeving kunnen werken. Wanneer de data van een 
DWH binnen een self-service-tool aangevuld wordt met 
persoonlijke externe gegevens, kan de juistheid van die 
gegevens niet gegarandeerd worden.

Daarnaast kan self-service BI niet gebruikt worden als 
een one tool fits all: met een self-service-tool kunnen 

zeker niet alle vragen opgelost worden. Traditionele 
BI-oplossingen hebben beslist nog hun nut wanneer 
bijvoorbeeld de distributie van rapporten, meertaligheid, 
strikte controle of audit belangrijk zijn. Een bedrijf dat niet 
meteen dergelijke vereisten heeft, kan snel van start gaan 
met self-service BI.

Zelf aan de slag gaan 
met self-service BI?

Ga naar www.ideeds.be en probeer er de (gratis) 
testversies van IBM Watson Analytics, Tableau 
Desktop of Microsoft Power BI. Hiermee kunt u 
meteen proeven van self-service BI met eigen data of 
met de voorbeeldbestanden die aanwezig zijn in de 
demoversies.

P A R T N E R
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Het gigantische venster in een van de vergaderzalen van Galloo biedt 
een indrukwekkend vergezicht. Zo ver het oog reikt, liggen er hoge 
stapels metaal te wachten om verwerkt te worden en zijn er kranen 
in de weer. Op enkele ervan staat: ‘Galloo France’. Vreemd, want 
zelf staan we op grondgebied Menen, een Vlaamse grensgemeente. 
‘Vroeger liep de Leie dwars door de werf en lag Galloo nog volledig op 
Belgisch grondgebied en Galloo France aan de overkant van de Leie’, 
zegt gedelegeerd bestuurder Pierre Vandeputte. ‘Na het rechttrekken 
van de Leie kregen we één grote werf die niet meer werd gescheiden 
door een natuurlijke grens. Voor de opening van de Europese grenzen, 
in 1992, stond er in het midden van de werf zelfs een douanepost, mét 
slagboom en douanebeambte. Ondertussen hebben we 30 sites in 
Frankrijk. Die Leiewerken hebben ons dus enorme groeimogelijkheden 
aan Franse kant gegeven.’

Waar liggen de roots van Galloo?
Pierre Vandeputte: Hier, in Menen. Mijn grootvader Joseph Galloo 
richtte het bedrijf in 1939 op, in het centrum. Samen met mijn 
grootmoeder begon hij met het ophalen van lompen, konijnenvellen en 
schroot. Na de oorlog konden veel materialen gerecupereerd worden. 
Dat geldt ook voor de periode na de Koreaanse oorlog, toen de 
schrootprijzen hoge toppen scheerden. Daar is de basis van het huidige 
Galloo gelegd. Mijn grootouders hebben het geld dat ze toen hebben 
verdiend, geïnvesteerd in innovatie, in machines die schroot op een 

 Galloo: groot in recyclage 
Galloo nv, met hoofdzetel in Menen, pal op de grens met Frankrijk, groeide in enkele decennia uit van een 
plaatselijke schroothandel tot een van de belangrijkste Europese bedrijven in het duurzaam recycleren van ferro en 
non-ferrometalen. Dat alles heeft het bedrijf te danken aan een groot anticipatievermogen en een goed uitgekiend 
industrieel verwerkingsproces. Gedelegeerd bestuurder Pierre Vandeputte en CFO Dries Wyffels vertellen 
alles over het verleden, het heden en de toekomst van Galloo, en gaan dieper in op hun vruchtbare samenwerking 
met i.deeds.

eenvoudige en efficiënte manier konden verwerken. In de jaren zestig 
is mijn vader in de zaak gekomen en zijn ze verhuisd naar de huidige 
site. De grootste reden daarvoor was de aanwezigheid van de Leie. Ze 
voelden aan dat de autosnelwegen op een bepaald moment zouden 
toeslibben, en anticipeerden daarop. In een business als deze, waar 
transportkosten een doorslaggevende factor zijn, moest je er alles aan 
doen om op die kosten te besparen. 

Wat houdt jullie activiteit precies in?
Pierre Vandeputte: Galloo zorgt ervoor dat het verwerkte schroot 
ovenklaar is, zodat de smelter ermee aan de slag kan om nieuwe 
producten te maken. Omdat die ovens een bepaalde grootte hebben, 
moeten we dat materiaal meestal verkleinen. Voor bepaalde producten, 
zoals blikjes, gebruiken we de pers. Dat is voor het grote publiek 
wellicht het meest gekende procédé. Een schaar gebruiken we voor 
het zwaardere materiaal dat we niet kunnen persen, zoals lange stalen 
balken en spoorwegrails. De belangrijkste machine binnen Galloo 
is onze shredder, ook wel vermaler of schrootmolen genoemd. Die 
gebruiken we voor het verwerken van de consumptiegoederen, met 
andere woorden alle materialen die niet zwaar, maar qua samenstelling 
wel onzuiver zijn. Bij het vermalen slaan we al die diverse materialen los 
van elkaar en kunnen we alles beginnen te scheiden. Zo’n shredder is 
een zware investering, maar onze groep heeft er toch vijf. 

i.nterview
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 ‘We leveren aan staal- en aluminium- 
 fabrieken over de hele wereld, kortom 
 aan iedereen die de door ons verwerkte 
 producten kan omsmelten tot nieuwe 
 producten.’ 

Pierre Vandeputte

Komt er nog handenarbeid aan te pas?
Pierre Vandeputte: Zeker, tijdens de eerste stap in het verwerken 
van consumptiegoederen, de depollutie. Daarbij ontdoen we een 
te recycleren product van alle schadelijke stoffen. Batterijen uit 
smartphones halen, velgen van banden scheiden, condensatoren uit 
wasmachines verwijderen enzovoort.

Hoe is het bedrijf ondertussen geëvolueerd?
Pierre Vandeputte: We zijn altijd blijven zoeken hoe we de 
recyclagegraad van goederen konden verhogen. We zijn van een bedrijf 
dat vroeger vooral containers plaatste in constructiebedrijven – ijzer en 
koper kopen en weer verhandelen – geëvolueerd naar een industriële 
firma die altijd zo veel mogelijk probeert te recycleren. We hebben 
het geweer van schouder veranderd, en zijn ons meer beginnen te 
concentreren op consumptiegoederen: auto’s, witgoed, elektrische 
toestellen enzovoort. Dat zijn producten die zich minder vlot laten 
verwerken, omdat ze veel verschillende materialen bevatten: rubber, 
plastic, hout, elektronica. Daarom zijn we blijven zoeken naar nieuwe 
recyclageconcepten, en zo komt het dat we vandaag 95% van elke 
auto kunnen recycleren. In 2000 waren we de eersten die plastic 
recycleerden, vandaag recycleren we meer dan 45.000 ton plastic per 
jaar, via een volledig geautomatiseerd proces. Dat komt bovenop de 
1,4 miljoen ton ijzer en de 100.000 ton andere non-ferrometalen die we 
jaarlijks verwerken. Daarmee is Galloo een van de grootste spelers van 
Europa.

Jullie hebben een tijdlang heel veel bedrijven overgenomen, 
zowel in België als in Frankrijk.
Pierre Vandeputte: Twintig jaar lang is Galloo gegroeid door 
overnames. Kleine bedrijven konden of wilden niet voldoende investeren 
om in regel te zijn met de milieunormen, en veel van die bedrijven 
hebben we overgenomen. 
Dries Wyffels: Op een bepaald moment hadden we zelfs 70 juridische 
entiteiten, die we na een grondige herstructurering in 2012 hebben 
teruggebracht naar een 30-tal. Nu bestaat Galloo uit twee grote 
groepen, Galloo nv in Vlaanderen en Galloo France in Frankrijk, en het 
kleinere Galloo Wallonië.

Welke klanten bedienen jullie? Met andere woorden: waar gaan 
al die tonnen producten heen?
Pierre Vandeputte: We leveren aan staal- en aluminiumfabrieken 
over de hele wereld, kortom aan iedereen die de door ons verwerkte 
producten kan omsmelten tot nieuwe producten. Onze ferro-producten 
leveren we in heel Europa, al zijn Turkije en Egypte onze grootste 
afnemers, goed voor 40% van onze ijzerverkoop. Ook 60 procent van 
onze non-ferroproducten exporteren we, meestal naar het verre oosten: 
China, India, Taiwan en Zuid-Korea. De rest is voor de Europese markt.

 vervolg op pagina 08 >>
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Transport is dus heel belangrijk.
Dries Wyffels: Onze vestiging in de Gentse zeehaven is van cruciaal 
belang. Dat is een van de sites van waaruit we goederen richting Turkije 
en Egypte sturen en waar we ook een groot deel overslag doen voor 
andere bedrijven uit de sector. We sturen jaarlijks zo’n drieduizend 
containers de zee op. Het is een constante uitdaging om dat logistiek 
op poten te houden.

Hoe worden de schrootprijzen bepaald?
Pierre Vandeputte: Non-ferrometalen worden gequoteerd op 
een beurs, de LME in Londen. Daar verhandelen pensioen- en 
speculatiefondsen die materialen zoals ze aandelen verhandelen. Wij 
hangen dus af van de markt. Zo kan de prijs van koper van de ene 
dag op de andere naar beneden duiken omdat een pensioenfonds 
positie heeft genomen. De ijzerprijs draait wél puur om vraag en 
aanbod. Wanneer de ertsen goedkoper worden, krijgen we ook minder 
voor schroot. Dus moeten we ervoor zorgen dat ons schroot steeds 
goedkoper blijft dan het virgin-materiaal, het niet-gerecycleerde ijzer. 
Vandaag zijn de ertsen goedkoop, dus maakt onze verkoopafdeling een 
moeilijkere periode mee. Dat fluctueert voortdurend en de verschillen 
zijn soms extreem.

En de markt zelf, hoe is die veranderd?
Pierre Vandeputte: Enorm. In de jaren zeventig haalden we zeventig 
procent van onze omzet bij bedrijven waar we onze containers 
plaatsten. Vandaag is dat nog nauwelijks tien procent. Het goede 
nieuws is dat de consumptiemarkt wel exponentieel gegroeid is en we 
ons voor een belangrijk deel daarop hebben gericht. Anticiperen is de 
boodschap.

Hoe zien jullie de toekomst?
Pierre Vandeputte: We moeten heel voorzichtig zijn. Er is in de 
hele sector veel geïnvesteerd. Dat betekent ook dat de concurrentie 
bikkelhard is geworden. Er is een zware overcapaciteit op alle 
installaties, en zeker in België. We moeten dus steeds dieper gaan in het 

recycleren, want alles wat gerecycleerd is, brengt op. Het grote voordeel 
is dat we nu al kunnen zien wat we binnen tien jaar zullen binnenkrijgen. 
Het enige wat we daarvoor moeten doen, is een winkel binnenstappen. 
Er komen ook steeds nieuwe producten bij. Zo hebben we onlangs voor 
het eerst windmolens gerecycleerd, en zijn we de enige in België die 
geautomatiseerd lcd-schermen kunnen verwerken. Het pure schroot 
brengt niet genoeg op om er verder in te investeren. Specialiseren in 
nicheproducten is de boodschap.

 ‘We sturen jaarlijks zo’n drieduizend 
 containers de zee op. Het is een 
 constante uitdaging om dat logistiek 
 op poten te houden.’ 

Dries Wyffels

>> vervolg van pagina 07
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 ‘Specialiseren in nicheproducten is de boodschap.’ 

Pierre Vandeputte

Galloo telt 650 medewerkers en stelt ook nog eens 150 mensen 
uit de sociale economie tewerk. Dat is behoorlijk veel. Is daar 
een reden voor?
Pierre Vandeputte: Het is een sociaal engagement dat we als 
familie, als aandeelhouders zijn aangegaan. We werken samen met 
verschillende sociale werkplaatsen en participeren in een Waals 
inschakelbedrijf. Op die manier proberen we mensen in het normale 
arbeidscircuit te krijgen na een opleiding bij ons. Meestal gaat het om 
mensen zonder opleiding die langdurig werkloos zijn geweest. Dat 
schept soms problemen op het gebied van absenteïsme. Daar proberen 
we iets aan te doen door die mensen in de sociale werkplaatsen zelf op 
te halen. 

Bij jullie activiteit komt waarschijnlijk heel wat administratie 
kijken.
Pierre Vandeputte: Immens veel. Elke betrokkene, elke organisatie 
vraagt rapporten om zelf zijn cijfers te kunnen bewijzen. En natuurlijk 
willen we ook zelf alles kunnen volgen en analyseren. Dat is allemaal hier 
gecentraliseerd.
Dries Wyffels: Of toch sinds een tiental jaar. De administratieve en 
financiële verrichtingen, human resources en IT van alle vestigingen 
vinden hier plaats.

Vanwaar de behoefte om met i.deeds samen te werken?
Dries Wyffels: We gebruikten een ERP-systeem met een commerciële 
en een financiële module. Daarnaast gebruikten we nog aparte 
applicaties om de voorraad en het rendement van de goederen 
op te volgen. We wilden al die informatie samenbrengen in één 
datawarehouse, om dat daarna te voorzien van software die ons zou 
toelaten om beter en sneller te rapporteren en efficiënter te analyseren. 
We hebben een aantal spelers gecontacteerd, en i.deeds kwam met het 
beste, concreetste voorstel. Dat was begin 2015.

Hoe zijn jullie daaraan begonnen?
Dries Wyffels: We hebben er voor gekozen om rond elk van de 
diverse aspecten – finance, productie, administratie, commerciële 
dienst, techniek – intern kleine teams op te richten. Onze Finance 
Manager BE/NL Filip De Frène kreeg de opdracht om alles te 
superviseren. Dominique Gobert, de projectleider van i.deeds, stelde 
hen gerichte vragen over hun activiteiten, over de business flow en over 
hun verwachtingen voor de nieuwe software. Dit resulteerde in een 
gedetailleerd analysedocument en vervolgens in een duidelijke planning 
voor de integratie van de verschillende domeinen in het datawarehouse.  

 vervolg op pagina 10 >>
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Ondertussen is het commerciële luik van de implementatie 
afgerond.
Dries Wyffels: Momenteel zijn we de key users aan het opleiden om 
hen te leren werken met de nieuwe software. Filip De Frène, die het 
project leidt, zal daarna iedereen consulteren en eventuele suggesties 
en knelpunten noteren, die dan door i.deeds zullen worden aangepakt. 
De bedoeling is dat we op termijn op elke afdeling medewerkers 
hebben die vlot met de nieuwe software overweg kunnen en op vragen 
van anderen kunnen antwoorden.

Op welke manier zal dit nieuwe systeem jullie werking 
veranderen?
Dries Wyffels: We zullen al de informatie die hier aanwezig is, een 
stuk gemakkelijker en efficiënter kunnen gebruiken en combineren. Dat 
zal ons heel wat tijd besparen en ons in staat stellen om accurater te 
analyseren en sneller de juiste beslissingen te nemen. Bovendien is de 
software een stuk toegankelijker, waardoor meer mensen ermee kunnen 
werken.

Hoe verloopt de samenwerking met i.deeds?
Dries Wyffels: We komen alleszins niet voor verrassingen te staan. 
De communicatie tussen hun projectleider, Dominique Gobert, en onze 
eigen projectleider Filip verloopt prima en in nauw overleg. Elke week 
zitten we een halfuurtje samen, zodat we voeling hebben waarmee zij 
bezig zijn. Zo zijn we er ook zeker van dat iedereen de aandacht bij de 
prioritaire zaken houdt. Kortom, we hebben er alle vertrouwen in.

 ‘We zullen al de informatie die hier 
 aanwezig is, een stuk gemakkelijker 
 en efficiënter kunnen gebruiken en 
 combineren. Dat zal ons heel wat tijd 
 besparen en ons in staat stellen om 
 accurater te analyseren en sneller de 
 juiste beslissingen te nemen.’ 

Dries Wyffels

>> vervolg van pagina 09
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 i.deeds en Galloo: 
 een vruchtbare 
 samenwerking 
Galloo deed een beroep op de expertise van i.deeds  
om een oplossing te bieden voor twee belangrijke behoeftes:  
het rapporteren over bedrijven heen en de implementatie van  
een tool waarmee de eindgebruikers zelf analyses kunnen uitvoeren.

Hiervoor hanteerde i.deeds zijn beproefde recept van aanpak.

In februari startte projectleider-analist Dominique Gobert de analysegesprekken met de key-users. 
Eindresultaat hiervan was een duidelijk beeld van de effectieve behoeftes en een afgelijnde scope. 
Daarnaast voerde i.deeds een vergelijkende studie van een aantal self-service BI-tools uit. Rekening 
houdend met de functionele vereisten, het gebruiksgemak en het licentiemodel viel de keuze voor Galloo 
op Tableau.

In samenspraak met Galloo werd het totaalproject daarna opgedeeld in fases: eerst het commerciële 
luik, daarna het financiële, nog wat later de voorraadmodule… Op die manier kon een eerste oplevering 
van de oplossing sneller plaatsvinden, waardoor de toekomstige gebruikers meteen voeling kregen met 
het eindresultaat.

BI-consultants Thomas Van Britsom en Joeri Leten bouwden in enkele maanden tijd een solide 
en performant datawarehouse, gebaseerd op Microsoft-technologie. Begin september werd de 
commerciële module opgeleverd. Dit ging samen met een praktische opleiding van Tableau aan de 
eindgebruikers, waarna zij meteen aan de slag konden. Het was indrukwekkend om te zien hoe een 
aantal door hen gemaakte analyses hen meteen nieuwe inzichten opleverde.

Vanaf fase 2 zijn een aantal personen binnen Galloo betrokken bij de verdere uitbouw van het 
datawarehouse en de rapporten. Zo kan Galloo op termijn het beheer hiervan overnemen.

Filip De Frène
Finance Manager BE/NL
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In de bedrijfswereld moeten beslissingen steeds sneller worden genomen. Dat kan echter niet 
zonder correcte informatie. Dankzij de juiste gegevens kunt u uw bedrijf in de goede richting sturen 
en de juiste beleidsbeslissingen nemen. i.deeds kan u hierbij helpen.

 wie en wat is i.deeds? 

i.nformation

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. 
Onze bedrijfsnaam ‘i.deeds’ legt de nadruk op onze daadkracht, 
ons engagement en op onze dynamische, persoonlijke aanpak.

In een economisch uitdagende tijd wordt de behoefte aan kennis 
echter steeds belangrijker. Efficiënte applicaties die informatie 
registreren, uw bedrijfsprocessen onder steunen of u inzichten geven 
uit grote hoeveelheden beschikbare informatie zijn onontbeerlijk. Voor 
uw business is het dus van cruciaal belang de optimale informatisering 
en automatisering te kiezen. Helaas worden die keuzes vaak gemaakt 
vanuit een louter technisch oogpunt. Wellicht is dat iets waar u, als 
bedrijfsleider of manager, eveneens mee worstelt. Ook in uw bedrijf is 
heel wat informatie aanwezig, maar is die wel voldoende beschikbaar? 
Kunt u er wel de nodige conclusies uit trekken om betere beslissingen 
te nemen? Is dat niet het geval, dan kan er ook niet efficiënt 

gerapporteerd worden. Precies daarmee kunnen wij u helpen. i.deeds 
slaat immers de brug tussen de businessbelangen en IT.

Vaak is de BI-behoefte slechts het topje van de ijsberg. Als de informatie 
niet beschikbaar is, kan er ook niet op gerapporteerd worden. Juiste 
informatie brengt niet alleen de sterktes en zwaktes van uw organisatie 
scherper in beeld, maar ook symptomen die aan de bron aangepakt 
moeten worden. Ze helpt u uw bedrijfsprocessen in kaart te brengen 
en deze te optimaliseren. Applicaties die niet meer voldoen, kunt u 
vervangen door nieuwe en eventueel kunt u nieuwe software laten 
ontwikkelen. i.deeds helpt en adviseert u in elk van deze domeinen. 

“ De aanpak van i.deeds zorgt ervoor dat onze klanten op 
een gecontroleerde manier de juiste stappen zetten in 
het professionaliseren van zowel hun operationele als hun 
management ondersteuning. Om gecontroleerd verder 
te groeien is een sterk en goed uitgebouwd fundament 
nodig. Onze methode en competenties bewijzen bij onze 
klanten dat het kan. Om verder te groeien en onze klanten 
dezelfde service te blijven garanderen, zoeken we steeds 
nieuwe krachten die geloven in de i.deeds-aanpak, die ook 
de competenties hebben om hun kennis te delen met onze 
klanten en die vooral denken aan meerwaarde.”

Lionel Vanpoucke



Vanuit onze jarenlange 
expertise focussen 
we op 4 domeinen: 
business analytics, 
analyse van bedrijfs
processen, begeleiding 
van selectietrajecten & IT
keuzes en realisatie van 
maatwerk. Deze aspecten 
komen steeds tot stand 
vanuit een praktijkgerichte en 
persoonlijke aanpak.
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 BUSINESS ANALYTICS

Onze ervaren medewerkers verzamelen, koppelen en analyseren 
relevante data uit al uw afdelingen en kneden die tot kennis, waardevolle 
informatie en bruikbare inzichten. Concreet zetten we al uw data 
om in overzichtelijke dashboards en rapporten. Zo maken we van 
uw softwareapplicaties slimme managementinstrumenten die u 
onschatbare kennis opleveren. U krijgt een klare kijk op uw organisatie 
en u kunt op het juiste moment de juiste beslissingen nemen. Kortom: 
uw bedrijf wordt een data-driven organisatie!

De sleutel tot succes is een gezond, goed beveiligd, robuust en 
performant datawarehouse dat ‘one version of the truth’ bevat. Door 
middel van ETL-applicaties wordt data van verschillende interne en 
externe bronnen samengebracht. Dit corporate datawarehouse heeft 
een optimale structuur, bevat grote hoeveelheden aan (historische) 
data en aggregeert de data. Zo kunt u gegevens sneller opvragen, 
worden andere applicaties minder belast, ontstaat er een beveiligde en 
gecontroleerde omgeving voor het raadplegen van uw data en kunt u 
al deze gegevens in verschillende vormen raadplegen via dashboards, 
rapporten, analyses, forecasts, simulaties...

 BEDRIJFSPROCESSEN

Tijdens de realisatie van BI-projecten worden we vaak geconfronteerd 
met lacunes: informatie die kritisch is om kwalitatieve beslissingen te 
nemen, is niet voorhanden. Bedrijfsprocessen verlopen niet altijd op een 
duidelijke manier. De processen zijn niet optimaal en soms moet u deze 
volledig opnieuw in vraag durven te stellen.

Elk succesvol IT-project vertrekt vanuit de businessnoden. Die 
komen het duidelijkst tot uiting tijdens het in kaart brengen van de 
bedrijfsprocessen. Door de processen te beschrijven, leert men ze ook 
beter te begrijpen en wordt duidelijk waar de sterke en zwakke punten 
van uw organisatie zitten.

 vervolg op pagina 14 >>

 IT-KEUZES

Het kan dat uw huidige IT-toepassing de bedrijfsprocessen niet 
voldoende ondersteunt en dus geen oplossing zal bieden. Dan is 
het vooral zaak om niet over één nacht ijs te gaan alvorens u een 
ingrijpende IT-keuze maakt. 

Ons team van experten helpt u bij het kiezen van een passende 
oplossing aan de hand van een gestructureerd selectietraject. Op basis 
van een grondige scope-analyse en gesprekken met het management 
en key users maken we een lastenboek op (as is & to be-analyse), 
vragen we offertes aan, gaan we van longlist naar shortlist, zorgen we 
voor casedemo’s en gaan we ten slotte selecteren en onderhandelen. 
We begeleiden u doorheen het volledige selectietraject naar de 
partner die u een oplossing biedt die het best beantwoordt aan uw 
doelstellingen, ambities en budget.

 REALISATIES

Biedt een standaardpakket geen soelaas? Dan zorgen onze consultants 
voor een oplossing op maat. Daarbij is het bepalen van de juiste 
scope het halve werk. Elke realisatie binnen de i.deeds-aanpak 
verloopt volgens dit iteratieve proces waarbij de analyse-, design-, 
ontwikkelings-, test-, documentatie- en opleveringsfases telkens 
opnieuw doorlopen worden, en de applicatie stelselmatig wordt 
uitgebouwd. 

Deze methodologie, in combinatie met een in huis ontwikkeld 
framework, resulteert in een duurzame oplossing op maat van uw 
organisatie. Dankzij dat framework komen we op een kostenefficiënte 
manier tot een schaalbare, uitbreidbare, wendbare en betrouwbare 
applicatiearchitectuur. Bovendien kan de applicatie met minimale 
ingrepen op verschillende platformen worden uitgerold. Het grote 
voordeel: u start niet van een wit blad. 

Het framework staat garant voor een aanzienlijke tijdswinst en 
kwaliteitsverbetering en drukt de ontwikkelingskost. Het is meer dan 
een toolbox, het is een methodiek die het ontwikkelingsteam in staat 
stelt om de businessvragen naar werkbare code om te zetten. 

BUSINESS
ANALYTICS

REALISATIE BEDRIJFS-
PROCESSEN

IT-KEUZES
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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 
selectietrajecten gaat. Een scope-analyse zorgt voor een helder inzicht 
in de doelstellingen en een duidelijke afbakening van het project. 
Op basis van de scope kunt u keuzes maken (tooling, budget...) en het 
totale project in fases verdelen.

Wat mag u van i.deeds 
verwachten?
•  Eerst en vooral een aanpak die vanuit de business vertrekt. De 

i.deeds-consultants slaan de brug tussen business en IT en hebben 
de skills, de knowhow en de ervaring om uw project tot een goed en 
succesvol einde te brengen. 

•  U kunt rekenen op ons onafhankelijk advies.
•  Naast de specialisatie in BI-projecten en business process 

management, ondersteunt i.deeds ook selectietrajecten: consultancy 
die leidt naar het kiezen van de juiste IT-oplossingen binnen de 
ambities, doelen en het budget van uw onderneming.

•  Een samenwerking op basis van een rechttoe rechtaan, no-nonsense 
aanpak.

•  Een engagement op lange termijn met een sterke focus op 
meerwaarde voor uw onderneming of business unit.

Wat maakt een project succesvol?
Het is heel belangrijk dat de scope van een project voor elke 
betrokkene vooraf duidelijk afgebakend is: welke processen willen 
we ondersteunen, waarmee willen we interfacen, moeten er nieuwe 
processen worden opgenomen? Wat zal er opgeleverd worden en 
vooral wat niet? Is de scope te vrijblijvend of onvoldoende afgebakend, 
dan creëert men onbewust extra verwachtingen die niet ingelost kunnen 
worden. Wijzigingen in de scope resulteren altijd in wijzigingen in 
doorlooptijd en budget. Bij het bewaken van de scope is de rol van de 
project manager van cruciaal belang.

Eveneens van doorslaggevend belang is aandacht voor change 
management en de betrokkenheid van medewerkers en management. 
Projecten verwateren snel indien de bedrijfsleiding niet mee aan de 
kar trekt en haar toekomstvisie niet duidelijk formuleert. Het oplossen 
van de weerstand tegen verandering en de betrokkenheid van zo veel 
mogelijk medewerkers, rechtstreeks of onrechtstreeks, zijn uitdagingen 
die specifieke aandacht vereisen bij het welslagen van een project.

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

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

En de belangrijkste: hoe kan 
ik de performantie van mijn 
onderneming, organisatie of 
business unit verbeteren?

Hoe ontwikkel ik een 
scherpere focus met 
duidelijke doelen en noden?

Hoe kan ik informatie over 
mijn business, klanten en 
concurrenten beter analyseren?

Hoe kan ik een klare kijk 
krijgen op de facts & 
figures binnen mijn bedrijf?

Hoe kan mijn bedrijf groeien 
en efficiënter worden?

>> vervolg van pagina 13

Eind 2015 verlaat i.deeds zijn gebouw in Harelbeke om 
verse lucht op te snuiven in de Molenstraat 72 te Waregem.
Lionel Vanpoucke, managing director van i.deeds: ‘Ons 
huidige gebouw wordt eind dit jaar afgebroken om plaats te 
maken voor een woonzone. Ons nieuwe pand in Waregem 
(1997) huisvestte eerder het grootste West-Vlaamse 
gerechtsdeurwaarderkantoor Dikaioma (gerechtsdeurwaarder 
Dockers). Dit gebouw biedt i.deeds voldoende ruimte om verder 
te groeien en ons personeelsbestand uit te breiden: slechts een 
op de drie van onze consultants is op kantoor, de rest is bij de 
klant of thuis aan het werk.’

 i.deeds verhuist 



i.deeds draagt De Lovie een warm hart toe. Dit centrum in Poperinge ondersteunt 
personen met een verstandelijke handicap en diende onlangs een voorstel in voor 
Laubia, een nieuw woonproject dat specifiek is bedoeld voor mensen met een 
gedrags- of emotionele stoornis. Daartoe wil De Lovie op het kasteeldomein in 
Poperinge 2 woningen voor telkens 5 personen bouwen. De werkingsmiddelen van 
De Lovie werden de laatste vier jaar echter niet meer geïndexeerd, waardoor de realisatie van Laubia in het 
gedrang komt. De financiering van het project raakt dus niet meer rond zonder sponsoring en gulle giften. 

Mogen wij u via deze weg oproepen om uw steentje bij te dragen? De bewoners en de medewerkers van 
De Lovie zouden u heel dankbaar zijn en zo wordt Laubia ook een beetje uw project.

Storten kan via het rekeningnummer BE51 4673 3521 0162 op naam van De Lovie vzw, met vermelding 
‘Laubia’. U kunt ook kiezen voor een doorlopende opdracht ten bedrage van 5, 25 of 50 euro/maand 
gedurende 25 maanden. Voor giften vanaf 40 euro per jaar ontvangt u automatisch een fiscaal attest.

DRAAG OOK  
JE STEENTJE BIJ

Op zaterdag 5 september vond in het Gaverdomein, in Harelbeke, 
de i.deeds Family Day plaats. Deze jaarlijkse familiedag is synoniem 
met ‘fun’ en ‘ontspanning’, en ook tijdens deze editie konden mede-
werkers en hun gezin genieten van een brede waaier aan activiteiten. 
Sommigen kozen voor het avontuur en lieten zich gaan op de klimmuur, 
het touwenparcours en de deathride. Anderen gingen kajakken of 
kanovaren, dankzij het druilerige weer en de stilte van de natuurlijke 
omgeving een unieke, fascinerende ervaring. Tijdens de bootrondvaart 

op de Gavers kregen de deelnemers uitleg over het omringende 
natuurschoon en de geschiedenis van het domein. Na het boogschieten 
voor beginners loodste een professionele imker hen door het bijendorp. 
Vooraleer aan te schuiven voor een heerlijke barbecue, wachtte iedereen 
nog een relaxerende tai chi-sessie. 

i.deeds blikt terug op een plezierige Family Day, waar de groepsgeest 
weer flink werd aangescherpt.

i.events

 i.deeds Family Day: 
 een avontuurlijke dag 

 Steun Laubia, het 
 nieuwe woonproject 
 van De Lovie 
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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

vanaf 1 januari 2016
nieuw adres: Molenstraat 72  •  8790 Waregem
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