
 uitgave van i.deeds nv / editie april ‘17 - september ‘17

MAGAZINE

#08

// zie pagina 04

 Novy: Meer dan 50 jaar ervaring 
 en voorsprong in 
 ultrastille dampkappen 



i.nformation
Geef uw bedrijf een boost 
met een beter databeheer

i.nformation
Wie en wat 
is i.deeds?

12

14

i.nterview
Novy: 50 jaar ervaring en 
voorsprong in ultrastille 
dampkappen

i.nformation
‘i.deeds informeert’:
een bijzonder leerrijke 
middag

03

04

10 

i.ndex

We bieden u graag het achtste i.deeds Magazine 

aan. Ook in deze editie vindt u heel wat informatie en 

inzichten die uw bedrijf een boost kunnen geven.

 

Naar goede gewoonte gingen we langs bij één 

van onze klanten. Dit keer is Novy, de Belgische 

marktleider in dampkappen, aan de beurt. Het bedrijf 

uit Kuurne heeft niet alleen een rijk en heel bijzonder 

verleden, het houdt ook de ogen op de toekomst en 

het buitenland gericht. In eigen tempo en trouw aan 

zijn merkbelofte van kwaliteit en innovatie werkt het 

aan een internationaal verhaal. i.deeds is trots dat het 

die ambitie kan ondersteunen.

 

We blikken ook terug op ‘i.deeds informeert’, 

een informatieve middag die we op 23 februari 

organiseerden in de gebouwen van onze klant 

Renson in Waregem. Vijf sprekers lichtten de trends 

toe waarmee bedrijven in de nabije toekomst 

zullen worden geconfronteerd. Meer dan honderd 

aandachtige deelnemers keerden met een pak 

nieuwe inzichten terug. In dit nummer schenken we 

de boeiende lezing van André De Locht (IBM) over 

het eenvoudig en toegankelijk maken van data extra 

aandacht.

Veel leesplezier.

Lionel Vanpoucke
managing director i.deeds nv

i.speak
“De deelnemers aan ‘i.deeds 
informeert’ keerden met een 
pak nieuwe inzichten terug.”

i.short
Jobavond - kom  
kennismaken  
met i.deeds



i.short

Sinds 1 januari 2017 is Lien Deboosere bij i.deeds aan de slag als business analist- 
projectleider. Na haar studies als burgerlijk ingenieur en doctoraat in de computer-
wetenschappen startte ze haar carrière aan de UGent en werd ze later IT Business 
Analist bij Melexin. Met haar grondige IT-kennis (onder meer van scrum en agile 
development) en haar ruime interesse in business en enterprise architecture is ze 
uitstekend geplaatst om onze klanten de juiste ondersteuning te bieden. Lien zal 
businessprocessen analyseren en optimaliseren, selectietrajecten begeleiden en 
uitwerken en voorstudies, lastenboeken en POC’s opstellen.  
“The more you standardise and simplify, the easier is it to change”, is haar devies. 

Lien Deboosere is nieuwe 
business analist bij i.deeds
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Ben je zelf een young potential en wil je je ambities bij i.deeds waarmaken? 
Schrijf je dan in via www.ideeds.be en maak kans op een gratis ticket voor 
het Hype-O-Dream Festival in Waregem.

 jobhappening foto 
donderdagavond 

Jobavond – kom kennismaken met i.deeds

i.deeds is altijd op zoek naar gedreven IT-talent. Daarom nodigen we laatstejaarsstudenten uit naar onze 
infoavond op donderdag 18 mei in ons kantoor te Waregem. We vertellen hen wie i.deeds is en wat we 
doen en wat ze mogen verwachten van ons intensieve opleidingstraject. Eén van onze BI-consultants zal 
hen vertellen wat haar/zijn job inhoudt, en tijdens de receptie achteraf zullen de studenten ook andere 
i.deeds-professionals ontmoeten.

Campusrecruitment i.deeds 

Op donderdag 16 maart 2017 was i.deeds aanwezig op de jobevent 
van de Kortrijkse scholen en op donderdag 27 april op de jobhappening 
HoGent voor de laatstejaarsstudenten Toegepaste Informatica die op 
het punt staan om in de IT-sector aan de slag te gaan. 

Senior profielen

Maar ook profielen met diverse jaren ervaring op de 
teller zijn welkom.  Zo wil i.deeds ook dit jaar nog 
het team verder uitbreiden met 2 business analist 
projectleiders, een architect developer, een account 
manager en een chief technology officer. 

“ We moeten ervoor zorgen dat we 
toekomstgericht werken en de juiste  
keuzes blijven maken, zowel op  
strategisch als op technologisch vlak.” 

Lionel Vanpoucke

 
www.ideeds.be/nl/jobs 
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Eén ding springt meteen in het oog wanneer je de hoofdzetel van Novy 
in Kuurne binnenwandelt: in één van de hoeken van de ontvangstruimte 
staat een stokoude fiets, van een robuust model dat vandaag door vele 
artisanale fietsenmakers wordt nagebouwd. In de vergaderzaal waar we 
dit gesprek hebben, pronkt dan weer een prachtige rode motorfiets. Het 
logo op beide rijwielen is dat van Novy. Nochtans produceert het bedrijf 
vandaag uitsluitend keukenapplicaties, met de nadruk op dampkappen.
“De familie Lannoy, die Novy heeft opgericht, heeft in 1907 haar eerste 
fiets gemaakt”, zegt CFO Tonny Sobry. “Daarna hebben ze die activiteit 
nog decennialang verdergezet”, pikt Carlos Wanzeele, sinds 2014 CEO 
van het West-Vlaamse bedrijf, in. “En ja, op een bepaald moment heeft 
Novy zelfs motorfietsen gemaakt, maar daarmee is het gestopt toen 
Honda in Aalst een fabriek oprichtte.”  

 Novy: Meer dan 50 jaar ervaring en 
 voorsprong in ultrastille dampkappen 
Novy is niet zomaar de Belgische marktleider op het gebied van afzuigkappen. Het bedrijf uit het 
West-Vlaamse Kuurne gaat er prat op dat het ‘s werelds stilste dampkappen produceert en wil 
op eigen tempo en met een beproefde strategie ook de Europese markt veroveren. CEO Carlos 
Wanzeele en CFO Tonny Sobry vertellen het succesverhaal van het bedrijf en gaan dieper in 
op de buitenlandse ambities van Novy en hun samenwerking met i.deeds.

In de jaren zestig kwam daar opeens de dampkap bij. 
Tonny Sobry: Iemand van de Lannoys bezocht in 1965 een beurs in 
Duitsland en zag daar voor het eerst een dampkap. Dat kunnen we 
ook, dacht de familie, en korte tijd later bracht Novy de eerste Belgische 
dampkap op de markt. Dat lijkt misschien een vreemde zet, maar het 
bedrijf had natuurlijk al jarenlange ervaring met metaalbewerking. Het 
was de rode draad doorheen al zijn activiteiten.

Intussen is Novy niet meer het familiebedrijf van weleer.
Tonny Sobry: Meerdere generaties Lannoys hebben het fundament van 
Novy gelegd. In 2005 werd het opvolgingsvraagstuk binnen de familie 
beantwoord d.m.v. een uitbreiding van de aandeelhoudersstructuur en 
werd het management gaandeweg geprofessionaliseerd: er werden een 
CEO, een sales manager en een operations manager aangeworven, en 
ten slotte kwam ik erbij als CFO.

i.nterview
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Novy heeft niet alleen de allereerste Belgische dampkap 
gemaakt, maar is ook al meer dan vijftig jaar marktleider. 
Wat is jullie geheim? 
Tonny Sobry: Onze strategie, die voor een belangrijk deel in het 
teken staat van innovatie. We proberen voortdurend te vernieuwen, 
en laten ons daarvoor leiden door twee USP’s: auditieve en visuele 
rust gecombineerd met gebruiksgemak voor de consument en gemak 
van installatie voor de installateur. De heel stille werking van onze 
dampkappen is van oudsher een sterke troef. De randafzuiging en 
geluidsdemping zijn trouwens gepatenteerd. Novy streeft ook visuele 
rust na. We gaan ervan uit dat de consument streeft naar ofwel 
discretie ofwel naar een uitgesproken design. Daarom hebben we 
bijvoorbeeld de Pure Line, een dampkap die in het plafond of in een 
luifel is weggewerkt. Eén van onze nieuwigheden is de One, waarbij 
de afzuiging verwerkt is in het keramische glas van de kookplaat. Bij 
onze toestellen is de connectiviteit heel belangrijk. Zo kan de dampkap 
bediend worden vanaf de kookplaat. Momenteel besteden we ook 
aandacht aan recirculatie: onze nieuwste dampkappen zuigen niet 
alleen de dampen af, maar brengen de afgezogen lucht middels een 
koolstoffilter gezuiverd weer in de keuken of woonkamer. Zo wordt 
warmteverlies beperkt.
Carlos Wanzeele: Ook de kwaliteit van de materialen is enorm 
belangrijk. Elk aspect van onze producten moet hoogwaardig zijn. 
Wanneer we een product ontwikkelen, zullen we nooit op zoek gaan 
naar de goedkoopste manier om het te maken. Elk detail, bij wijze van 
spreken elke scharnier, moet van uitzonderlijke kwaliteit zijn. 
Tonny Sobry: We konden op een bepaald moment veel hogere 
marges halen door met een minderwaardig soort inox te werken, maar 
dat hebben we bewust niet gedaan. Je kunt trouwens testen of een 
dampkap uit kwalitatieve inox is vervaardigd. Als je er een magneet op 
bevestigt en die blijft kleven, dan is het bijna zeker een Novy. De meeste 
van onze concurrenten gebruiken immers een ferritisch materiaal.

vervolg op pagina 06 >>

 “De samenwerking met i.deeds heeft ervoor gezorgd dat het 
 voorbereidings- en implementatieproces efficiënter is verlopen.” 

Carlos Wanzeele
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>> vervolg van pagina 05

Een bedrijf dat focust op innovatie kan moeilijk zonder R&D-
afdeling.
Tonny Sobry: R&D is heel belangrijk voor Novy. Op het gebied van 
volume en aanbod zijn we weliswaar een kleine speler, maar we willen 
ons wel als product leader profileren, als dé specialist in dampkappen. 
Daartoe moeten we producten met nieuwe features op de markt 
blijven brengen. We investeren dus heel wat in R&D en werven zeer 
hoogwaardige, technisch geschoolde profielen aan die ons helpen 
bij innovatie op allerlei domeinen: elektronica, akoestiek. We werken 
ook samen met universiteiten, en met diverse kenniscentra. Alleen zo 
kunnen we die claim van product leadership blijvend waarmaken.

Hoeveel dampkappen produceren jullie jaarlijks?
Tonny Sobry: 80.000 stuks. Om eens te vergelijken: er zijn Italiaanse 
bedrijven waar elk jaar anderhalf miljoen stuks van de band rollen. Hier 
komt bij de productie nog heel wat handwerk kijken. Dat hoort bij onze 
uitstraling van kwaliteit en vakmanschap, en sluit ook aan bij een trend: 
het artisanale is helemaal terug.

Hoeveel mensen zijn bij Novy aan de slag?
Tonny Sobry: Novy stelt 250 mensen tewerk, van wie 200 in Kuurne. 
Ongeveer 140 van hen zijn productiemedewerkers, de R&D-afdeling telt 
tien man, de rest bieden ondersteunende diensten. 

België blijft jullie belangrijkste afzetmarkt?
Carlos Wanzeele: Momenteel halen we vijftig procent van onze 
omzet in België, en hebben we een marktaandeel van meer dan 
20% in volume en meer dan 40% in waarde. Maar in het buitenland 
hebben we nog heel wat groeimarge. In feite zijn België, Nederland, 
Frankrijk en Duitsland onze thuismarkten, want daar hebben we 
verkoopfilialen. In andere Europese landen zoals Zwitserland, Spanje, 
Noorwegen, Polen en straks ook het Verenigd Koninkrijk werken we 
met exclusieve importeurs. Sommige daarvan hebben we overgenomen 
toen ze bewezen hadden dat ze structureel beantwoordden aan onze 
kwaliteitsnormen en onze ambitie om Novy te profileren als product 
leader in hun geografische markt. 

 “We willen niet snel groeien, 
 maar gezond groeien.” 

Carlos Wanzeele
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Welke van die buitenlandse markten ligt Novy het best?
Carlos Wanzeele: De Duitse. We doen dan ook een inspanning om 
meer producten voor die markt te ontwikkelen. Zo zijn sommige van 
onze innovatieve producten, zoals de werkbladdampkap, eerder op 
de Duitse leest geschoeid. 
Tonny Sobry: Al is Duitsland wel het hol van de leeuw. Miele, 
Siemens, Bosch, noem maar op: op die markt moet Novy zich 
echt wel bewijzen. Bovendien is het een echt verhuisland. Mensen 
verhuizen er veel, nemen bij een verhuizing heel vaak hun dampkap 
mee. Dus heb je een concept nodig dat de eindconsument 
gemakkelijk kan demonteren en weer monteren. En dat hebben 
we. Die buitenlandse markten zijn heel divers, en we proberen de 
ontwikkelingsinspanningen op hun specifieke kenmerken te richten. 

Novy is geen massamerk. Jullie zijn hoger gepositioneerd dan 
pakweg een Siemens of Bosch. 
Carlos Wanzeele: We hanteren een mid- tot high-positionering en 
blijven daar trouw aan. Indien we onze positionering zouden verlagen, 
dan zouden we afbreuk doen aan het merk. 

Dat heeft allicht als gevolg dat het bedrijf minder snel kan 
groeien. 
Carlos Wanzeele: Dat klopt, maar we groeien het liefst vanuit de 
eigen organisatie. Dat is weliswaar duurder en het duurt langer dan 
als je met distributeurs werkt, maar zo hebben we wel meer impact 
op de manier waarop we evolueren. We willen niet snel groeien, maar 
goed groeien. Het had sneller gekund, maar niet op een manier die 
aansluit bij de merkstrategie.
Tonny Sobry: We willen alles in eigen handen houden, van design, 
over ontwikkeling tot de levering en de dienst na verkoop.

Ook qua prijszetting zitten jullie redelijk hoog.
Carlos Wanzeele: We ontwikkelden de voorbije jaren geen 
producten onder een consumentenprijs van 750 euro. Anders 
kunnen we ze gewoon niet produceren. Keukenfabrikanten hanteren 
een ander business model en positioneren zich anders. Een grote 
keukenfabrikant wilde met ons in zee gaan en zou grote volumes 
van één van onze producten afnemen, op voorwaarde dat we 
prijsconcessies zouden doen. Dat zou een heel lucratieve operatie 
geweest zijn, maar we zijn toch niet op dat voorstel ingegaan. Het is 
weliswaar belangrijk voor Novy om het merk sterker in de exportmarkt 
te zetten, maar dan moet dat wel gebeuren via kanalen die bij het 
merk passen. De merkperceptie is namelijk heel belangrijk. We zitten 
gelukkig wel in een situatie waarin we dergelijke keuzes kunnen 
maken. Het merk wordt geapprecieerd, wordt gezocht, is gekend. 

Tegenwoordig heeft iedereen een plan 2020. Wat is dat van 
Novy?
Carlos Wanzeele: We wensen onze innovatieve strategie te 
bestendigen met focus op een beperkt aantal USP’s teneinde de 
klant blijvend te bekoren. We zouden graag evolueren van een 
geconsolideerde omzet van 60 miljoen euro naar 75 miljoen euro.

 “De aanpak van i.deeds is heel hands-on,   
 vergelijkbaar met die van Novy. Met de   
 botten in de modder, no-nonsense.” 

Tonny Sobry

 vervolg op pagina 08 >>
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Novy heeft een beroep gedaan op de diensten van i.deeds. 
Waarvoor precies? 
Tonny Sobry: In het kader van onze internationale groei hadden 
we nood aan één platform, en dus ook aan de implementatie van 
een nieuw ERP-pakket. Aangezien zoiets onze corebusiness niet 
is, hebben we beslist om ons te laten bijstaan door een team van 
specialisten, in dit geval i.deeds. Zij hebben met mensen uit onze 
verschillende departementen samengezeten en gepeild naar hun 
behoeften. Zo konden ze zich een beeld vormen van de vereisten 
waaraan het ERP-pakket moest voldoen. Daarna hebben ze een 
lastenboek en een vragenlijst opgesteld die naar meerdere aanbieders 
werden gestuurd. Samen met i.deeds hebben we vervolgens de 
voorstellen van de ontwikkelaars geëvalueerd. De aanbieders die de 
shortlist haalden mochten een demo geven. i.deeds heeft ons ook 
bijgestaan in de onderhandelingen met de geprefereerde partner,  
Ad Ultima. Dat hele proces heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd.

En dan moest de implementatie nog beginnen.
Tonny Sobry: Daarmee werd in november 2014 gestart. Belangrijk 
daarbij was dat de afgesproken scope bewaakt werd, en ook daarin 
heeft i.deeds een sterke adviserende rol gespeeld. Op D-day, 6 juni  
2016, zijn we overgeschakeld naar het nieuwe systeem. We hebben 
vanaf minuut één verder kunnen produceren. Het bedrijf is op 
geen enkel moment stilgevallen. Ook de datamigratie is, met de 
ondersteuning van i.deeds, vlekkeloos verlopen. 

Welke indruk heeft i.deeds op u nagelaten?
Tonny Sobry: Hun aanpak is heel hands-on, vergelijkbaar met die van 
Novy. Met de botten in de modder, no-nonsense. Ze hebben ons ook 
bijgestaan bij het change management, wat altijd een grote uitdaging is 
bij dergelijke projecten. Ze zijn een aanspreekpunt, misschien zelfs een 
vertrouwenspersoon geweest voor de users. Dat is belangrijk, want 
niet iedereen gaat even snel of goed met verandering om. Die “morele 
ondersteuning” van i.deeds was heel welkom.
Carlos Wanzeele: Kortom, de samenwerking met i.deeds heeft 
ervoor gezorgd dat het voorbereidings- en implementatieproces 
efficiënter is verlopen. 

>> vervolg van pagina 07
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 i.deeds en Novy: 
 een perfect parcours 

Novy klopte in 2013 aan bij i.deeds. De 
reden: het West-Vlaamse bedrijf wilde 
zich ook op IT-vlak klaarstomen voor de 
toekomst. i.deeds hielp onder meer bij 
een meer gedetailleerde opvolging van 
het productieproces en begeleidde het 
bedrijf naar een efficiënt ERP-systeem. 

Met de internationale groei van het bedrijf in het achterhoofd ging Novy in 2013 op zoek 
naar een performant ERP-systeem. Tot dat ogenblik werd het aantal geproduceerde 
dampkappen en andere producten nog geregistreerd op papier. Bedoeling was om de 
productieprocessen voortaan meer gedetailleerd en in real time op te volgen. In i.deeds 
vond Novy een ervaren partner om die verandering in goede banen te leiden.

Scope en selectietraject
Om te bepalen welk ERP-systeem het best aan de noden van Novy beantwoordde, volgde i.deeds zijn beproefde 
selectietraject. Aan de hand van interviews met key users uit de verschillende afdelingen (aankoop, sales & marketing, 
customer service, logistiek, finance, productie en R&D) legden de i.deeds-consultants de vereisten waaraan het 
nieuwe systeem moest voldoen vast in een scope en in een uitgebreid lastenboek. Van de tien aangeschreven 
leveranciers haalden vier de shortlist. Na demo’s en prijsonderhandelingen – beide begeleid door i.deeds – kwam Ad 
Ultima met AX als geprefereerde partner uit de bus.  

INFORMATIE ANALYSE V/D BEDRIJFSPROCESSEN, STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN

LASTENBOEK / RFPVERGELIJKEN OFFERTES LONGLIST

CASE DEMO’S SHORTLIST SELECTIE & NEGOTIATIE

Frederiek Demyttenaere
business analist 
projectleider i.deeds

Tonny Sobry
CFO Novy

Dominique Gobert
business analist
projectleider i.deeds

Workshops, change management en datamigratie
Om de Novy-medewerkers op de overstap voor te bereiden, begeleidde i.deeds vanaf februari 2015 een groot 
aantal doorgedreven workshops met key users. Op 6 juni 2016 ging het nieuwe ERP-systeem live in de hoofdzetel. 
Aangezien het systeem al enkele maanden in een testomgeving had gedraaid, was iedereen op de werkvloer er al 
mee vertrouwd, en verliep de overgang vlekkeloos. Intussen werd onder begeleiding van i.deeds ook alle bestaande 
data succesvol naar AX gemigreerd. In 2018 zal het systeem ook worden opgestart in de Franse en Nederlandse 
vestigingen.
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 ‘i.deeds informeert’: 
 een bijzonder leerrijke middag 

Op donderdag 23 februari vond in de hoofdzetel van Renson in Waregem ‘i.deeds informeert’ 
plaats. Onder de noemer “How to take data from anywhere, govern it everywhere and create value 
for everyone?” lichtten vijf sprekers de trends toe waarmee bedrijven in de nabije toekomst zullen 
worden geconfronteerd. Meer dan honderd aanwezigen luisterden naar boeiende uiteenzettingen 
over onder meer data governance, master data en het logisch datawarehouse. ‘s Avonds werden 
de opgedane nieuwe inzichten druk besproken tijdens een culinair walking dinner met stijlvolle 
muzikale omlijsting. Een geslaagde dag.

i.nformation
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Save the date: donderdag 28 september 
 

Noteer nu alvast donderdag 28 september in uw agenda, want dan vindt een nieuwe editie 
van ‘i.deeds informeert’ plaats. Thema is “BI-leiders aan het woord – een vergelijkende studie 
over diverse BI-tools”. We geven u binnenkort meer details over deze boeiende namiddag.

Ilse Haesaert van Agoria had het over de General Data Protection Regulation (GDPR),  
de nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Christophe De Melio is Strategic Client Engagement Executive bij IBM. Hij verduidelijkte wat 
een bedrijf moet doen om GDPR-compliant te zijn.

Ann Lambrecht is Agrifood Platform Lead Europe bij IBM. Zij wijdde uit over digitale 
transformatie en het belang daarvan voor bedrijven.

Koen Vingerhoets van KBC ging dieper in op de blockchaintechnologie, de datastructuur 
achter cryptovaluta als Bitcoin, en hoe die belangrijk kan zijn voor banken én bedrijven.

André De Locht is al meer dan tien jaar actief in de afdeling Information, Management & 
Analytics bij IBM. Hij had het over data governance en self-service data analysis (zie ook 
pagina 12).
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“Obstakels moeten uit de weg geruimd worden” 
 
Bedrijven proberen uit data inzichten te halen die ze gebruiken om beter en competitiever te worden. Wie data 
eenvoudig en toegankelijk wil maken, moet echter een aantal obstakels uit de weg ruimen. Want informatie die in het 
ene systeem zit, zit soms ook in een ander, en zelfs in een derde systeem. 

© 2017 IBM Corporation5

Explore
and 

understand data

Tailored Experiences for Users Collaborating Together

Make Data Simple and Accessible

Architects how data is  
organized & ensures operability

Gets deep into the data to draw 
hidden insights for the business

Works with data to apply insights 
to the business strategy

Plugs into data and models & 
writes code to build apps

Ingest 
data

Transform: 
clean

Create and 
build 
model

Evaluate

Deliver and 
deploy model

Understand 
problem and 

domain

Transform:
shape

OUTPUT

ANALYSIS

INPUT Data Engineer

Data Scientist

Business Analyst

App Developer

Communicate 
results

© 2017 IBM Corporation7

Watson Data Platform

Make Data Simple and Accessible

Find Share Collaborate
Common Data, Pipelines & Projects

IBM Analytics Reference Architecture

Data Sources
- On premise/Cloud
- Structured/Unstructured
- In motion/At rest
- Internal/External

Persist

Integration, Matching,
Quality, Streaming

Discovery/Exploration,
Machine Learning, 

Models Development

Reports/Dashboards,
Applications, APIs

Hadoop, SQL/NoSQL
Object Store

Ingest Deploy

Analyze

Data Scientist
Business 
Analyst

App DeveloperData Engineer

Authorizations Glossary Master Data
Governance, Data Catalog

Metadata & Lineage

“Democratiseer data”

Self-service data access en tot op een bepaald niveau ook 

self-service analytics kunnen bijdragen tot een nuttiger gebruik 

van de informatie die binnen uw bedrijf aanwezig is. Dit biedt  

niet alleen de IT’ers maar álle professionals de mogelijkheid om 

op een brede en eenvoudige manier met data om te gaan. Zo 

kunnen ze hun bevindingen en de conclusies die ze uit data 

halen met anderen delen. Met andere woorden: democratiseer 

de data. En stop de segregatie: het bedrijf van de toekomst is de 

samenwerkende vennootschap. Denk niet meer in termen van 

application developers en data engineers die binnen de eigen 

krijtlijnen van hun functie werken. 

“Zorg voor een systeem dat  
samenwerking toelaat”

Iedereen kijkt al vanuit zijn standpunt naar data en processen. 

Wanneer u wilt dat alle profielen binnen een organisatie 

samenwerken, is het zaak om een systeem of model te hebben 

dat samenwerking toelaat. Dat wordt een stuk makkelijker met 

het IBM Data Platform. 

 Geef uw bedrijf een boost  
 met een beter databeheer 

i.nformation

Hoe maakt u data eenvoudig en toegankelijk en 
hoe haalt uw bedrijf daar voordeel uit?  

André De Locht, European Information Integration 
& Master Data Manager bij IBM, gaf op ‘i.deeds 
informeert’ een uitgebreide toelichting, die we hier 
voor u samenvatten aan de hand van een aantal 
quotes en slides.
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“Gebruik ook externe informatie” 
 
De data die in datawarehouses is opgeslagen, beperkt zich vaak tot hetgeen bedrijven al kennen en weten. Toch is er 
nog heel wat informatie die daarbuiten beschikbaar is: op het internet, in blogs en fora en allerlei andere interessante 
databronnen. Laat de business user die informatie exploreren. Wellicht zal hij/zij tot bevindingen komen die interessant 
zijn voor uw bedrijf.

“Maak data uitwisselbaar” 
 
Of u data beschikbaar maakt via uw eigen datacenter of via de cloud is niet relevant. Zolang u er maar voor zorgt dat 
de data die u wenst te gebruiken in uw analytische processen vindbaar en uitwisselbaar is.

“Maak geld van data” 
 
Ten onrechte wordt databeheer en werken met data gezien als iets wat louter geld kost. Door het toepassen van self-
service analytics – binnen de juiste context en volgens bepaalde regels en afspraken – kan het beheer en gebruik van 
data uw bedrijf net geld opleveren. 

“Maak duidelijk dat data belangrijk is” 
 
Databeheer is geëvolueerd van een kost in de organisatie tot een echte troef voor uw bedrijf. Als data goed beheerd 
wordt, dan zal u erin slagen om iedereen ervan te overtuigen dat data belangrijk is. 

© 2017 IBM Corporation23

Next step suggestion: 
IBM DataFirst Method

Capability
assessment

The IBM DataFirst Method 
provides the strategy, 
expertise and game plan to 
help our Clients gain the most 
value from data. Using the 
Value Model, DataFirst helps 
assess where they are today 
and what’s best to do next. It 
provides proven practices to 
ensure success.

Deliverable:
Recommendation 

document
(IBM’s Value Driven 

Proposal)

Business Focused
Discovery
Workshop

Vision presentation
("Holy Grail")

Engage with 
Services, GBS or 

Partner Ecosystem

Make Data Simple and Accessible

© 2017 IBM Corporation9

Our Definition of Data Lake

Make Data Simple and Accessible

an enterprise data lake is a group of repositories that are managed, 
governed, protected, connected by metadata and provide self service 

access

A properly designed and governed data lake ought to enable enterprises 
to become data-driven organizations. 

In other words, we believe that a data lake should not only help 
organizations save IT costs, but help them make money by getting more 

value out of their data.

IBM Analytics Reference Architecture

“Creëer waarde met data”

De IBM DataFirst Method geeft bedrijven de strategie om waarde 

uit data te winnen. Dit kan via operations, reporting & data 

warehousing, self-service analytics en nieuwe businessmodellen. 

Samenwerking is het sleutelwoord.

“Organiseer een data lake”

Een data lake is een referentiearchitectuur, een groep van 

databases die goed beheerd worden en waaruit iedereen binnen 

het bedrijf zijn informatie haalt. Een data lake staat bedrijven ook 

toe om “data-driven” organisaties te worden. Het bespaart kosten, 

maar biedt tegelijk ook de mogelijkheid om eenvoudiger nieuwe 

projecten en businessmodellen op te zetten. Met andere woorden: 

uw bedrijf haalt meer waarde uit data.

Vragen over databeheer of hoe data een meerwaarde voor uw bedrijf kan zijn?  
i.deeds informeert u graag. Neem contact op met Lionel Vanpoucke,  

managing director i.deeds nv, via lionel.vanpoucke@ideeds.be of +32 56 650 100
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 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, de ondersteuning van 
selectietrajecten, begeleiding bij de invoering van nieuwe IT-toepassingen en de realisatie van maatwerkoplossingen.
Onze bedrijfsnaam “i.deeds” legt de nadruk op onze daadkracht, ons engagement en op onze dynamische, persoonlijke aanpak.

Hoe doet i.deeds dit?
i.deeds buigt zich over diverse projecten. Bijna altijd starten we met een scope-
analyse. Die zorgt voor een helder inzicht in de doelstellingen en een duidelijke 
afbakening van het project. Op basis van de scope kunt u keuzes maken en het 
totale project in fases verdelen. 

Wat mag u  
van i.deeds verwachten?
• een aanpak die vanuit de business vertrekt
• onafhankelijk advies
•  specialisatie in BI-projecten en business process management en  

ondersteuning van selectietrajecten
•  een rechttoe rechtaan, no-nonsense aanpak
•  een engagement op lange termijn met een sterke focus op  

meerwaarde voor uw onderneming of business unit



 BUSINESS ANALYTICS
Onze ervaren medewerkers 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 een klare kijk op uw organisatie opleveren. De sleutel tot 
succes: een gezond, goed beveiligd, robuust en performant datawarehouse.

 BEDRIJFSPROCESSEN
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.

 IT-KEUZES
Ons team van experten helpt u bij het kiezen van een passende IT-toepassing 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. Elke realisatie binnen de i.deeds-aanpak verloopt volgens een iteratief 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.

Efficiënte applicaties die informatie registreren, uw bedrijfsprocessen ondersteunen 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. i.deeds kan u 
daarbij helpen door u te adviseren in elk van de onderstaande domeinen.

Op zoek naar een passende IT-oplossing? i.deeds biedt u 100% onafhankelijk advies.
Bij het kiezen van een sluitende IT-toepassing voor klanten handelt i.deeds steeds onafhankelijk. Tijdens een selectietraject ontvangen we 
gedetailleerde offertes van pakketaanbieders/partners. Via een shortlist (selectie van partners uit de longlist) krijgen we vervolgens aan de 
hand van (business)casedemo’s van deze partners een grondig, praktisch en actueel inzicht in de oplossingen die zij bieden. Onze IT-keuzes 
worden dus niet enkel ondersteund door de praktische kennis van onze medewerkers die projecten ontwikkelen. We hebben ook een héél 
gedetailleerde, up-to-date kennis van wat de pakketleveranciers in binnen- en buitenland te bieden hebben.  
Zelfs als u bv. enkel een nieuw CRM-, ERP-, MES-, WMS- of financieel pakket zoekt, kunt u bij i.deeds terecht voor 100% 
onafhankelijk advies.

Meer info over hoe i.deeds u kan helpen? Neem contact op met Lionel Vanpoucke, 
managing director i.deeds nv, via lionel.vanpoucke@ideeds.be of +32 56 650 100.
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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.

BUSINESS
ANALYTICS

REALISATIE BEDRIJFS-
PROCESSEN

IT-KEUZES

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?



contacteer ons

i.deeds nv
Molenstraat 72 • 8790 Waregem
tel.:+32 56 650 100
info@ideeds.be • www.ideeds.be
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