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i.speak
“De deelnemers aan ‘i.deeds
informeert’ leerden dat we de
komende jaren een explosie
van data mogen verwachten.”
We presenteren u graag het negende i.deeds
Magazine. Ook nu is het een rijk gevulde editie,
boordevol nuttige informatie en inzichten die uw
bedrijf kunnen klaarstomen voor wat morgen komt.
Zoals gebruikelijk knoopten we een diepgaand
gesprek aan met één van onze klanten. Dit keer
gingen we in Gent langs bij de Kinepolis Group,
dat ontsproot uit een kleine bioscoopzaal in WestVlaanderen en uitgroeide tot de Belgische marktleider
en een grote Europese – en binnenkort ook Canadese
– speler in bioscoopexploitatie. CEO Eddy Duquenne
en CIO Bjorn Van Reet staan stil bij de rijke en soms
bewogen geschiedenis van het bedrijf en hebben
het over de belangrijke uitdagingen die hun in de
toekomst wachten. i.deeds is trots dat het kon
meeschrijven aan een deel van hun succesverhaal.
We blikken ook terug op ‘i.deeds informeert’,
een informatieve middag die we op donderdag
28 september organiseerden in de gebouwen van
onze klant Renson in Waregem. De focus lag volledig
op datavisualisatie. Zeven experts lichtten de trends
toe en wisten de aanwezigen ervan te overtuigen dat
we de komende jaren een explosie van data mogen
verwachten. Het spreekt voor zich dat i.deeds u ook
in deze materie graag zal bijstaan – met woorden én
daden.
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i.short
Thomas Dekeyrel is op 1 september
gestart als Young Potential bij i.deeds.
Thomas heeft een masterdiploma geschiedenis en bedrijfseconomie behaald aan de UGent. Zijn bedrijfs
economische vorming is een uitstekende basis om in het Business Analist-opleidingstraject van i.deeds te
stappen. Na deze uitvoerige opleiding, waarin hij ook zal kunnen werken aan praktijkcases, zal hij het team
van experten assisteren bij één van de kernactiviteiten van i.deeds: het in kaart brengen, analyseren en
optimaliseren van bedrijfsprocessen.
Dit team van business-analisten is verantwoordelijk voor het vertalen van de behoeftes van de business
naar bruikbare oplossingen. Door de processen in kaart te brengen, leert men ze ook beter te begrijpen en
wordt duidelijk waar de sterke en zwakke punten van de organisatie liggen. Daarnaast heeft de businessconsultant bij i.deeds een rol als voorlichter: nieuwe ontwikkelingen in de markt oppikken en vertalen naar
efficiënte oplossingen. We zijn ervan overtuigd dat Thomas een aanwinst is voor het team en wensen hem
alle succes toe.

i.deeds wint de Qlik Award Take Responsibility 2017.
Softwareontwikkelaar Qlik kende de award toe aan i.deeds omdat het bedrijf steeds
zijn verantwoordelijkheid opneemt op het vlak van partnership en support.

i.events

Met de i.deeds-familie aan zee
Op zaterdag 9 september vond de jaarlijkse i.deeds-familiedag plaats.
Medewerkers en hun gezin kwamen bijeen in De Panne, waar de groep
werd verwelkomd met een smakelijk ontbijt. Dat werd meteen daarna
gevolgd door een ludieke zoektocht op typische kust-gocarts. Een
lekkere lunch met zicht op zee in hotel Imperial bracht iedereen weer op
krachten.

één van de oudste olympische disciplines. Tijdens de schermworkshop
kregen ze de basistechnieken mee, waarna ze al snel konden overgaan
tot een heus duel. De dag werd afgesloten met een zomerse, gezonde
barbecue.

Na de middag wachtte een andere sportieve uitdaging. Onder
begeleiding van een topschermer maakten de deelnemers kennis met

i.deeds kan terugblikken op alweer een uiterst gezellige én geslaagde
familiedag.
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i.nformation

Eerst processen in kaart brengen,
dan pas IT kiezen
Tegenwoordig is er een waaier aan IT-oplossingen. Sommige zijn
heel innovatief, stabiel en betrouwbaar, andere zijn uiterst generiek en
kunnen in verschillende sectoren ingezet worden, nog andere spitsen
zich dan weer heel specifiek toe op een nichemarkt, de look-and-feel
van de ene applicatie is aantrekkelijker dan de andere, enzovoort. Lien
Deboosere, business analist-projectleider bij i.deeds, legt uit waarom
businessprocessen in kaart brengen bepalend is voor uw IT-keuze.
Welke IT-oplossing is het geschiktst voor mijn bedrijf?
Dat hangt ervan af. Het is niet omdat voor uw conculega oplossing X de
beste is, dat dit voor uw bedrijf ook zo is. Integendeel, de geschiktste
IT-oplossing is die oplossing die in haar standaardvorm het best
aansluit bij uw manier van werken en die ook uw verwachtingen voor
de toekomst ondersteunt. Bovendien moet de oplossing passen binnen
de cultuur van uw bedrijf en uiteraard ook binnen uw budget. Uit een
weloverwogen IT-keuze kan uw bedrijf strategisch voordeel halen.

Customer
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Hoe brengt i.deeds die processen in kaart?
Dat doen we in een standaardnotatie: BPMN 2.0. Het voordeel is dat
hierdoor uw procesbeschrijvingen universeel zijn en door iedereen op
dezelfde manier begrepen worden. Hierdoor zal uw communicatie,
zowel intern als met externen (zoals de implementatiepartner van uw
nieuwe IT-oplossing) efficiënter verlopen. Bovendien vormen ze een
ideaal hulpmiddel om nieuwe medewerkers op te leiden en kennis te
laten maken met de manier van werken binnen uw bedrijf. Dankzij die
procesbeschrijvingen bent u er als leidinggevende ook zeker van dat
de kennis van een proces niet langer in het hoofd van (enkele van) uw
mensen leeft, maar dat deze kennis ook binnen uw bedrijf geborgd
wordt. i.deeds zal u daarvan tijdens een procesanalyseproject of in het
kader van een selectietraject bewust maken.

verify account and
received info

MDM
Helpdesk

Your company

Welke stappen moet mijn bedrijf zetten om de juiste IT-keuze
te maken?
Eerst en vooral moet u een helder zicht hebben op uw huidige manier
van werken. Als uw processen niet (of niet recent) in kaart zijn gebracht,
dan zal i.deeds daar altijd mee starten. Op basis van interviews en de
documentatie waarover u beschikt, brengen we uw bedrijfsprocessen
in kaart en voeren we een grondige procesanalyse uit, die ons een
duidelijk inzicht in uw bedrijfsprocessen zal opleveren. Op basis
daarvan, en geholpen door hun ervaring, zullen onze analisten mogelijke
optimalisaties aanbrengen, zowel op organisatorisch (business) vlak
als op IT-vlak, of een combinatie van beide. Met sommige van deze
verbeterpunten (‘low-hanging fruit’) kunt u meteen aan de slag en hoeft

u zelfs niet te wachten
tot de implementatie van
uw nieuwe IT-oplossing.
Optimalisaties op langere
termijn nemen we mee in
onze zoektocht naar uw
nieuwe software.
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Gaat het om een eenmalige oefening?
Het zou jammer zijn mocht de inspanning die u levert om uw huidige
processen in kaart te brengen een eenmalige oefening zijn. Tijdens
de implementatie van uw nieuwe IT-oplossing zullen uw processen al
aangepast en verbeterd worden. Indien i.deeds het projectmanagement
van de implementatie van uw nieuwe software verzorgt, dan zullen wij
er ook over waken dat elke verandering aan de processen gereflecteerd
wordt in de bijbehorende procesbeschrijvingen. Zodoende beschikt u
na de implementatie over uw nieuwe ‘as-is’-procesbeschrijvingen.
Wat gebeurt er zodra die procesbeschrijvingen er zijn?
Dan is het aan u om de nodige resources ter beschikking te stellen van
uw process owners, zodat zij die taak verder op zich kunnen nemen.
Een bedrijf en haar bedrijfsprocessen zijn geen statische gegevens,
maar zijn voortdurend onderhevig aan invloeden, van binnenuit maar
ook van buitenaf. We moeten ons steeds aanpassen aan situaties waar
we al dan niet controle over hebben. Denk aan nieuwe wetgevingen,
vraag en aanbod op de markt, maar ook nieuwe technologieën. Als uw
bedrijf niet mee evolueert, dan dreigt u achterop te raken, marktaandeel
te verliezen en kunt u moeilijkheden ondervinden bij de aanwerving van
nieuwe medewerkers die bepaalde verwachtingen hebben, zeker wat
betreft de gebruikte technologieën.

Hoe kan ik vermijden dat mijn bedrijf achterop raakt?
Door snel te schakelen. Dat begint met een goed zicht op hoe u
vandaag te werk gaat en het definiëren van een concreet doel waar u
naartoe wilt. Wanneer uw bedrijfsprocessen in kaart zijn gebracht en de
procesbeschrijvingen consequent up-to-date gehouden worden, dan
beschikt u op elk moment over het nodige inzicht in de as-is-situatie.
Dat is al één zorg minder, want zo kunt u zich volop concentreren op
de toekomst, de to-be-situatie. Eens die duidelijk is, legt u het pad vast
dat u zult volgen om die to-be-situatie te realiseren. De change, en de
impact die deze change teweegbrengt, kunt u veel beter inschatten
wanneer uw bedrijfsprocessen en idealiter ook uw data en applicaties
gemodelleerd zijn – dit wordt ook uw ‘enterprise-architectuur’ genoemd.
Wat als er vanuit mijn bedrijf weerstand komt tegen dat
‘snel schakelen’?
Uiteindelijk blijven we mensen. We omarmen verandering zolang die
niet te dichtbij komt. Succesvol veranderingen doorvoeren vraagt, naast
het technische luik, minstens evenveel aandacht voor het menselijke
aspect. Bij i.deeds helpen we u graag om vanuit onze expertise uw
project te begeleiden, van het in kaart brengen van uw processen tot
het live gaan van uw nieuwe IT-oplossing. Onderweg helpen we u en
uw medewerkers om de kansen te zien die deze verandering brengt.
Samen maken we er een succes van.

i.deeds op
IBM Analytics
Summit 2017
Op maandag 23 oktober 2017 organiseerde IBM Belgium haar
Analytics Summit 2017 “Make data a platform for business”.

en governance. Hoe gebruikt u data en analyses om de basis te
leggen voor toekomstige welvaart?

Data is de drijvende kracht achter een wereld in transformatie.
Het succes van uw organisatie hangt grotendeels af van de
capaciteit om snel te komen tot nieuwe inzichten en te innoveren.
Ontwikkelingen zoals machine learning bieden ongelooflijke
kansen, maar er zijn ook uitdagingen, zoals nieuwe wetgeving

Onze klant Beaulieu International Group gaf een boeiende
uiteenzetting over “Beaulieu International Group
Sales Budget Cycle: a smoothly governed
process supported by IBM Planning
Analytics.”

Free Claerbout – BI Team Lead

Bart Alluyn – BI Consultant

Wens je meer info? Neem contact op met i.deeds via info@ideeds.be.
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i.nterview

‘Kinepolis wil de sommelier
van de film worden’
In nauwelijks twintig jaar is bioscoopexploitant Kinepolis Group een begrip geworden bij
iedereen die houdt van cinema en het bekijken van films in de best mogelijke omstandigheden.
CEO Eddy Duquenne en CIO Bjorn Van Reet vertellen hoe een kleine dorpsbioscoop in vier
generaties uitgroeide tot Belgisch marktleider en een belangrijke Europese speler. Ze staan ook
stil bij hun samenwerking met i.deeds en werpen een blik in de toekomst.
Een succesfilm is het, die van Kinepolis Group. De American Dream,
maar dan vertaald naar een Belgische context. Al kwam Belgiës
grootste bioscoopexploitant ook weleens in zwaar weer terecht. Het
begon allemaal in de jaren zestig, in het West-Vlaamse Harelbeke, waar
een man met een neus voor ondernemen de bioscoop van zijn vader
kocht.
“Kinepolis is ontstaan door puur entrepreneurship”, zegt Eddy
Duquenne, sinds 2007 CEO van de Kinepolis Group. “Vader
Albert Bert – de vader van de vier broers die ook vandaag nog

“We hebben al onze medewerkers
verbonden aan wat wij als bedrijf
belangrijk vinden.”
Eddy Duquenne

referentieaandeelhouders van Kinepolis zijn – kwam op een dag in de
jaren zestig thuis en verklaarde dat hij Cinema Majestic, de bioscoop
van zijn vader, zou overnemen. De familie was daar niet zo gelukkig
mee.”
Ze vreesden een foute investering?
Eddy Duquenne: Inderdaad. Je moet dat zien in een tijdsbeeld van
oude, aftandse bioscopen naast de kerktoren. Cinema was al sinds
de Tweede Wereldoorlog geen groeisector meer en de televisie was
aan een opmars bezig. Toch leende Albert Bert geld om de bioscoop
te kopen en enkele jaren later klopte hij weer bij de bank aan. Hij wilde
het balkon in de bioscoop verwijderen en op die nieuwe verdieping een
tweede zaal bouwen. Het werd de eerste duplexbioscoop in België, in
1970. Het concept sloeg aan bij het publiek, en Albert vatte het plan
op om nog andere bioscopen met meerdere zalen te bouwen. Maar
dat was niet voldoende: hij wilde ook plaatsen die qua inrichting en
atmosfeer uitnodigend genoeg waren om mensen ervan te overtuigen er
hun zaterdagavond door te brengen.

Kinepolis Jaarbeurs (Utrecht), geopend in maart 2017
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Het gerucht gaat dat sommigen de man gek verklaarden.
Eddy Duquenne: Dat klopt. Vooral nadat hij in Kortrijk en Gent
respectievelijk complexen met vijf en tien zalen had laten bouwen.
Weinigen gaven het een kans, want de opkomst van de kleurentelevisie
en kabel zou het einde van de cinema betekenen. Het draaide anders
uit: zonder het zelf te beseffen heeft hij de eerste multiplexen ter wereld
gebouwd. En er een succes van gemaakt.
In 1988 volgde zelfs een eerste megaplex, Kinepolis in Brussel.
Eddy Duquenne: Toen was de familie van Rose Claeys, de schoonzus
van Albert Bert, al aan boord gekomen. Intussen was Kinepolis ook
aan een expansiestrategie begonnen, die voornamelijk was gebaseerd
op toevalligheden. Daar bestaan wilde verhalen over. Na een informele
babbel met een Spaanse burgemeester verrees in de woestijn rond
Madrid een complex met 25 zalen, die vanaf de eerste dag bomvol
zaten. Die bioscoop is lange tijd de grootste ter wereld geweest. Het
was ondernemerschap in zijn puurste vorm.
In 1997 ontstond de Kinepolis Group en trokken jullie naar de
beurs. Veranderde dat iets aan de strategie?
Eddy Duquenne: De ambities bleven dezelfde: de families Bert en
Claeys wilden de beste bioscopen, met de beste projectoren, de beste
zetels, veel arm- en beenruimte. In het begin verkochten ze geen
popcorn omdat ze geen vlekken in de zetels wilden. Tot ze leerden dat
je met de inkomsten uit popcorn om de drie jaar je zetels kon laten
vervangen. Zo is dat concept ontstaan. Al is het niet altijd rozengeur en
maneschijn geweest. Kinepolis heeft donkere periodes gekend.
Het was zelfs bijna afgelopen nadat Kinepolis in 1999 de Duitse
bioscoopuitbater Cinemaxx had overgenomen.
Eddy Duquenne: Achteraf bekeken zijn we daar door alle rode
lichten gereden. We kochten een groot deel van een bedrijf waarover
we niet genoeg wisten, voor een bedrag dat even groot was als de
marktwaarde van Kinepolis. Pas een paar maanden later ontdekten we
dat Cinemaxx in moeilijke papieren zat. Het paste in de tijdsgeest: alles
wat de families daarvoor hadden aangeraakt, was in goud veranderd.
Dat gevaar loop je als je te veel succes hebt: je wordt slordig.
Toch heeft Kinepolis het overleefd.
Eddy Duquenne: Na vijf, zes jaar is het bedrijf die klap te boven
gekomen, en heeft het aandeel zich hersteld. Maar intussen was er
door de Cinemaxx-acquisitie onmin ontstaan tussen de twee families.
De familie Claeys trok zich uit de groep terug en de familie Bert heeft
het management gedefamilialiseerd en onafhankelijke bestuurders
aangetrokken, onder wie ikzelf. Enkele maanden later ben ik dan CEO
van Kinepolis Group geworden.

“Als een vrachtwagen overladen is,
zullen de meesten pk’s toevoegen.
Soms moet je hem gewoon afladen
en de lading beter rangschikken.”
Eddy Duquenne

vervolg op pagina 08 >>
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Voor welke uitdaging stond u?
Eddy Duquenne: Ik stelde vast dat onze bioscopen werden
gerund door goede huisvaders. Het probleem was dat er geen lijn
in zat. Daarom heb ik beslist om in alle vestigingen een uniform
reportingsysteem op te zetten om een beter zicht te krijgen op kosten
en opbrengsten. Daarnaast hebben we verantwoordelijkheidsgebieden
toegewezen en de uitvoering van die verantwoordelijkheden opgedeeld
in financiële en kwalitatieve KPI’s. De bedoeling was om een evenwicht
te vinden tussen klanttevredenheid en efficiëntie. Voor de kassiers
hebben we een eenvoudig systeem ontwikkeld. En misschien nog het
belangrijkste: we hebben al onze medewerkers verbonden aan wat
wij als bedrijf belangrijk vinden. Als de KPI’s het afgesproken niveau
bereiken, dan krijgen ze een bonus.
En dat werkt motiverend?
Eddy Duquenne: Al negen jaar lang overleggen medewerkers
die dezelfde functie uitoefenen met elkaar en komen ze zelf met
maatregelen af. Zo zijn we een zelflerende organisatie geworden. Veel
beslissingen die door het management worden genomen zijn gebaseerd
op ideeën van hen. Dan gaan ze er natuurlijk voor.
Wat is op dit moment uw grootste uitdaging?
Eddy Duquenne: Het verzamelen van data. Alles moet gemeten
worden, en er zijn nog veel parameters waar we rekening mee moeten
houden. Zo zijn de ontspanningsmogelijkheden toegenomen, er heerst
meer een uitgaanscultuur. De mensen die op Tomorrowland zitten
kunnen niet naar onze bioscopen komen. Daarnaast is film een product
dat niet stabiel is, zowel in aanbod als in genre. Elke film spreekt weer
een andere doelgroep aan. We zitten ook in een shared-revenuemarkt:
50 procent van de prijs van elk filmticket gaat naar de distributeur, die
ook de marketing doet. Het gevolg daarvan is dat Kinepolis tot 2008
nauwelijks aan marketing deed, wel aan branding.
Hoe hebt u dat opgelost?
Eddy Duquenne: Niemand hield in de gaten wie naar welke films kwam
kijken. Terwijl dat zo belangrijk is: als je je klanten kunt identificeren, kun
je hen misschien uitnodigen als je iets hebt wat hen kan aanspreken.
Dan kunnen we op basis van de bestaande klantendatabase de

“Ik heb het gevoel dat Netflix ons
niet geraakt heeft. De volumes in de
markten waar wij aanwezig zijn, zijn
niet afgenomen.”
Eddy Duquenne
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bezoeksfrequentie opdrijven. Daar werken we nog elke dag aan. Ik zeg
vaak: we moeten de sommelier van de film worden. We moeten onze
klanten zo goed kennen dat we hen persoonlijk kunnen aanspreken en
zeggen: deze film moet je zien. Zo bouw je een reputatie als kenner op.
Aanschuiven aan de kassa is er nog maar zelden bij in Kinepolis.
Heel wat mensen kopen hun tickets online.
Eddy Duquenne: Vandaag verkopen we een groot deel van de tickets
online en via mobile devices. 10 jaar geleden kocht slechts 20 procent
van de bezoekers zijn tickets via de ticketmachines en verkochten we
80 procent aan de kassa. Vandaag hebben we complexen waar we nog
maar 25% aan de kassa aan de man brengen.
Betekent dat ook dat u minder mensen tewerkstelt?
Eddy Duquenne: We hebben nu zo’n 2.500 medewerkers vast in
dienst en dat is meer dan ooit, door de expansie van de afgelopen
jaren. In onze bestaande complexen is het aantal medewerkers nooit
gedaald, maar we zijn wel minder afhankelijk van jobstudenten om
pieken op te vangen.
Is er iets veranderd op het gebied van acquisities?
Eddy Duquenne: Aan wild ondernemerschap doen we niet meer. We
willen het bedrijf niet vergokken. We houden er rekening mee dat de
markt verzadigd is, en dat het verschil tussen succes en mislukking
veel te maken heeft met het land waarin je aanwezig bent. Dat hebben
we geleerd in Spanje, waar de koopkracht op een bepaald moment
gigantisch is gedaald en ook de bezoekerscijfers de dieperik in gingen.
In Griekenland en Turkije kunnen we koopjes doen, maar de vraag is of
we daar wel willen aanwezig zijn. We denken vooral na over landen die
macro-economisch stabieler zijn.

“i.deeds heeft een grote rol gespeeld
bij de integratie van ons ticketingsysteem.
Een externe medewerker ziet soms ook
dingen die wij niet zien, en kan op meer
goodwill rekenen bij veranderingen.”
Bjorn Van Reet

Hoe gaat Kinepolis Group om met technologie?
Eddy Duquenne: Met vallen en opstaan. Vandaag evolueert de
technologie even snel in vijf maanden als twee decennia geleden
in vijf jaar. We zijn destijds begonnen met een state-of-the-art
ticketingsysteem, dat door velen is gekopieerd. Aangezien operating
systems op mobile devices voortdurend geüpdatet worden, is het
moeilijk geworden om die evolutie te volgen. Je komt meestal niet
verder dan voorlopige oplossingen om iedereen zo snel mogelijk te
bedienen. Dat is uitgemond in een systeem waar voortdurend van alles
wordt bijgeplakt. Als een vrachtwagen overladen is, zullen de meesten
pk’s toevoegen. Soms moet je hem gewoon afladen en de lading beter
rangschikken. Tot nu toe hebben we enkel maar pk’s toegevoegd.
We halen ook te weinig managementinformatie uit de data die we
hebben. Dat moet veranderen. Daartoe hebben we onlangs een CIO
aangetrokken. Want informatietechnologie wordt cruciaal om succesvol
te blijven.
***
Die CIO heet Bjorn Van Reet. Hij is erbij komen zitten. Veertien jaar lang
vervulde hij dezelfde functie bij interimgigant Adecco, een multinational
uit een totaal andere sector. Zijn ambities zijn duidelijk. “Door de snelle
groei is één van onze eerste prioriteiten inderdaad het toevoegen van
pk’s. We moeten de juiste middelen inzetten om de fundamenten
te verstevigen en de verdere groei van het bedrijf te realiseren. We
vervolg op pagina 10 >>
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blijven ook niet gespaard van de hedendaagse trends, die voor grote
uitdagingen zorgen op het gebied van onder meer veiligheid. Ook de
complexiteit moet eruit. Hoe eenvoudiger we alles kunnen houden, hoe
beter we alles onder controle kunnen krijgen.”
Hoe kun je via de huidige technologie meer mensen naar
Kinepolis lokken?
Bjorn Van Reet: 40% van de verkoop gebeurt online en via mobiele
devices. Het zou ideaal zijn als we zoveel mogelijk informatie over
onze klanten kunnen verzamelen, die gegevens slim kunnen linken
en vervolgens de juiste zaken aanbieden om hun koopgedrag te
beïnvloeden. Maar het belangrijkste is om de juiste investeringen te
doen.
Eddy Duquenne: Daarom besteden we ook zoveel aandacht aan
de beleving. We leven in een wereld waarin content nog maar weinig
waarde heeft. Zo hebben we de seatconcepten toegevoegd. Daar
betaalt een klant een toeslag van 2,5 euro voor, in verhouding tot de
basisticketprijs maakt dat voor de klant een verschil van 25%. Maar de
prijs-kwaliteitsperceptie is beter dan bij een normaal ticket.
Jullie werken samen met i.deeds. Vanwaar die behoefte?
Eddy Duquenne: We hadden knowhow en organisatietalent nodig.
Zo ben ik bij i.deeds terechtgekomen, ook al omdat Lionel Vanpoucke
me in het verleden goed geholpen heeft. Op een belangrijk moment,
namelijk de implementatie van ons ticketingsysteem, hebben zij ons, in
een organisatie waar daar veel weerstand tegen was, goede diensten
bewezen. Ze hebben ook het projectmanagement aangepakt en een rol
gespeeld op het niveau van interimmanagement van de verschillende
afdelingen. Een externe medewerker ziet soms dingen die wij niet zien,
en kan vaak op meer goodwill rekenen bij veranderingen.
Bjorn Van Reet: Het i.deeds-team heeft geholpen om die transactie
succesvol af te ronden. We zijn erin geslaagd om het systeem te
implementeren in onze 48 complexen. Dat is een eerste belangrijke
stap. Het ticketingsysteem is het hart, maar dat wordt omringd
door heel wat nevenapplicaties. In een volgende stap willen we

“Gisteren was het slecht weer, en
we hebben 40.000 bezoekers meer
gehad. We zeggen dus met plezier
onze barbecue af.”
Eddy Duquenne
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“Bioscopen staan voor samen emoties
beleven. Dat is de reden waarom ze
nog altijd bestaan.”
Eddy Duquenne

de toegevoegde waarde en de vele mogelijkheden ervan optimaal
benutten. De uitdaging die we nu zullen aangaan is: hoe kunnen we
onze businessprocessen ondersteunen met slimme technologie die we
eigenlijk al in huis hebben?
Er is tv, er zijn streamingdiensten als Netflix en er wordt illegaal
gedownload dat het een lieve lust is. Krijgt u nog wel voldoende
mensen naar de bioscoop?
Eddy Duquenne: Ik heb het gevoel dat Netflix ons niet geraakt heeft.
De volumes in de markten waar wij aanwezig zijn, zijn niet afgenomen.
De totaalervaring van een bioscoopbezoek is voor jullie heel
belangrijk. Hoever kun je daarin gaan?
Eddy Duquenne: Qua technologie houden we de vinger aan de
pols. Het Oled-scherm komt eraan. Virtual reality zal ook voor nieuwe
mogelijkheden zorgen. Cruciaal is dat alles toegankelijk blijft voor
het grote publiek en financieel toegankelijk voor ons. Voor mij is het
belangrijkste: mensen de kans geven om zich te amuseren met andere
mensen. Je kunt thuis een heel gesofisticeerde tv hebben, maar als je
er alleen naar moet kijken, is dat niet hetzelfde. Bioscopen staan voor
samen emoties beleven. Dat is de reden waarom ze nog altijd bestaan.
Hoe kunt u alles nog rendabeler maken?
Eddy Duquenne: Een volgende belangrijke opportuniteit is: beter
forecasten wat op ons afkomt. Dat doen we voorlopig nog te veel
op basis van wat Sabine Hagedoren heeft gezegd en prognoses
over wat een bepaalde film zou kunnen doen. We zouden met veel
meer data rekening kunnen houden. Als we het aantal tickets dat
we morgen hopen te verkopen niet goed voorspellen, weegt dat vrij
snel door op onze marges, die sowieso al klein zijn. Plus: we zijn
heel klimaatafhankelijk. Gisteren was het slecht weer in België, en we
hebben 40.000 bezoekers meer gehad.
U zit dus echt wel te wachten op regen.
Eddy Duquenne: We zeggen met plezier onze barbecue af.

Kinepolis trekt de Canadese kaart
Voor het einde van 2017 hoopt Kinepolis de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas
over te nemen, de tweede grootste speler in het land van de esdoorn. De deal tussen de beide
partijen is rond, enkel de Canadese regelgevende instanties moeten hun zegen nog geven.
Het gaat niet over een kleine overname: Landmark Cinemas, met
hoofdkantoor in Calgary, telt 44 bioscoopcomplexen van diverse
grootorde in het centrum en het westen van Canada. Samen zijn
ze goed voor zo’n 55.000 zitplaatsen en 303 zalen, verspreid over
2 megaplexen (meer dan 16 zalen), 17 multiplexen (meer dan
8 zalen) en 25 kleinere bioscopen in zes Canadese provincies.
Met een marktaandeel van 10% is het bedrijf de tweede grootste
bioscoopuitbater van Canada. Na de beoogde overname zal Kinepolis
Group 92 bioscoopcomplexen tellen (waarvan 42 in eigendom), goed
voor 802 schermen en meer dan 180.000 zitplaatsen.
Het Landmark-management zal de Canadese activiteiten blijven
leiden. Kinepolis zal de Canadese groep aansturen via een lokale
executivemanagement board, gevormd door het huidige management
van Landmark Cinemas en bijgestaan door een integratieteam dat

i.deeds en Kinepolis:
de ideale casting

vanuit Europa Kinepolis-managementbenaderingen en -concepten
zal aanreiken. Op die manier wil Kinepolis haar zelflerende en zelfinnoverende bedrijfscultuur overdragen op de nieuwe organisatie.
Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group: “Ik ben bijzonder trots op deze
unieke kans om onze activiteit uit te breiden naar een continent dat ons
heel wat troeven moet bieden. Landmark Cinemas heeft bovendien
met ons gemeen dat zij gepassioneerd zijn door klantbeleving. Zij
introduceerden als eerste in de markt het social-ticketingsysteem Atom
en converteerden succesvol een aantal van hun complexen naar recliner
seats. Het management van Landmark is bijzonder enthousiast en kijkt
ernaar uit om onze driepijlerstrategie (beste cinema-operator, beste
marketeer en beste vastgoedmanager) uit te rollen in hun groep en onze
producten en belevingsconcepten te testen in de Canadese markt. We
vinden het een opportuniteit voor beide groepen.”

Bjorn Van Reet
CIO Kinepolis Group

Sinds april dit jaar worden alle transacties met de klant bij
Kinepolis – van de ticketing en de verkoop van popcorn
en frisdrank in de 49 vestigingen tot de onlineverkoop
Frederiek Demyttenaere
– ondersteund door het cinema specifieke ERPbusiness analist –
softwaresysteem Vista. Alle bioscopen in België, Nederland,
projectleider i.deeds
Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Zwitserland rapporteren
voortaan volledig via deze nieuwe software, die in grote mate
bijdraagt tot een vermindering van de administratie op de
werkvloer. Zo kunnen de medewerkers van Kinepolis meer tijd en aandacht besteden aan de bezoekers. Door de
nieuwe software kan Kinepolis bovendien alle data en processen uniformiseren en centraal beheren, een noodzaak
voor een bedrijf dat voortdurend groeit en zich als de beste bioscoopexploitant wil profileren, nu en in de toekomst.
i.deeds werkt sinds eind 2014 achter het grote scherm mee om de implementatie van het nieuwe ERP-systeem
tot een goed einde te brengen. Frederiek Demyttenaere, Business Analist – Projectleider bij i.deeds, nam de leiding
van dit project en beet er zich samen met een dertienkoppig team in vast. Naast een fundamentele verandering op
vlak van hardware, de installatie en implementatie van de software, de realisatie van maatsoftware en integratie met
diverse andere toepassingen was er uiteraard ook de training, begeleiding en change management want het project
had een impact op zowat de ganse interne organisatie; van kassier tot het hoger management. Daarnaast vervulde
Frederiek een rol als CIO ad interim, verantwoordelijk voor de ganse IT-afdeling en alle overige organisatorische en
administratieve aspecten.
i.deeds werd ook nauw betrokken bij de selectie van de nieuwe CIO van de Kinepolis Group. Uiteindelijk viel de keuze
op Bjorn Van Reet, die in oktober 2016 werd aangetrokken om van IT een strategisch speerpunt te maken in de
verdere uitbouw van Kinepolis.
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i.nformation

‘i.deeds informeert’:
Hoe de juiste data-driven
bedrijfsbeslissingen nemen met de meest
geschikte datavisualisatie-tools?
Negentig procent van de data waarover we vandaag beschikken, is de afgelopen twee jaar
gegenereerd. Dat betekent dat we de komende jaren nog een explosie van data mogen
verwachten. Hoe behouden we het overzicht? Hoe kunnen we al die gegevens analyseren
en interpreteren? Op donderdag 28 september hebben zes externe sprekers ons daarvoor
oplossingen aangereikt tijdens ‘i.deeds informeert’, een event dat helemaal in het teken
stond van datavisualisatie.
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®

Herman Nielens, Analytics Client Architect voor IBM Belux, stelde
het IBM Cognos Analytics platform voor, dat opvalt door zijn strakke
en slimme interface. De gebruiker kan dankzij een uitgebreide set van
templates snel dashboards aanmaken en die personaliseren met zijn
eigen huisstijl. De state-of-the-art mapping feature is dan weer het
resultaat van een samenwerking met Mapbox en Pitney Bowes. De
interface bevat links naar de gebruikerscommunity en instructievideo’s.
Extra troeven zijn de zoekfunctie en het gemak om rapporten en
dashboards in de gepaste context van de organisatie te delen.

i.deeds
informeert
28 sep 2017

Mark Bishop, Marketing Director EMEA van Logi Analytics, legde
uit waarom zijn bedrijf zich tegenwoordig toespitst op de integratie
van analytics in bestaande bedrijfsapplicaties. Dat hun overstap van
generalist naar nichespeler een terechte keuze was, bevestigen de
resultaten van hun marktonderzoek. Daaruit blijkt onder meer dat 84
procent van de ondervraagden klaagt over te veel moeten switchen
tussen applicaties, en meer dan twee derden associeert geïntegreerde
analytics met een betere user experience en een hogere user
satisfaction.

i.deeds
informeert
28 sep 2017
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i.nformation
Joris Aeles, Business Lead Data & AI voor West-Europa, gaf een
voorproefje van de richting die business intelligence uitgaat door
het voorbeeld aan te halen van Boeing, dat experimenteert met het
projecteren van data op de HoloLens van technici. Microsoft wil inzetten
op die mixed reality en artificiële intelligentie om data meer convenient
te maken in het dagelijkse leven. Voorts gaf hij een demo van Microsoft
Power BI, een analytics tool die natural language herkent, gebruikmaakt
van out-of-the-box SaaS content packs en kan worden geïntegreerd
binnen Office 365.

i.deeds
informeert
28 sep 2017

Philippe Nemery, Head of Pre-Sales Analytics & Insights, had de
machine ‘Charlie’ meegebracht, die realtime data over de prestaties
en eigenschappen van de machine doorgaf aan het SAP Analytics
Cloud Platform. Door deze realtime gegevens te vergelijken met alle
historische data van de machine kon de applicatie voorspellingen
maken en notificaties verzenden om bijvoorbeeld te verhinderen dat
de machine stilvalt. Het platform van SAP beschikt over functies om
business users (zonder IT-kennis) zelf dashboards en analyses te laten
maken met een zeer intuïtieve en esthetische ‘user experience’.

i.deeds
informeert
28 sep 2017
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Sander Haar, Partner Manager Benelux & Nordics, vertelde over
het belang van schaalbare en toegankelijke enterprise visual analytics
platforms. Vandaag wordt nog te veel tijd besteed aan het prepareren
van data en te weinig aan de daadwerkelijke analyse ervan.

Zijn collega Erwin van Laar, Product Consultant, gaf in een
verschroeiend tempo een overzicht van Tableau Desktop, de foolproof
applicatie waarmee visuele data-analyses worden aangemaakt, en
Tableau Server, de versie voor de eindgebruikers met browser-based
interface die eveneens is uitgerust met functies om dashboards te
bewerken.

i.deeds
informeert
28 sep 2017
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i.nformation
Gregory Petit, Solution Architect, liet zien wat de voordelen zijn
wanneer alle data worden geïmporteerd in je analytics tool. Bij Qlik hoef
je geen dataspecialist te zijn om al je data, uit verschillende bronnen, op
te laden. Die data zijn bijna nooit perfect en Qlik kan makkelijk vervuilde
of incomplete data opladen. Zo zal een bevalling die in een ziekenhuis
per abuis aan een man wordt toegeschreven niet ontgaan aan de
analist, die zijn data anders wellicht op vrouwen had gefilterd. Qlik kan
trouwens ook gelinkt worden aan een bot, wat stemgestuurde query’s
mogelijk maakt.

Emmanuel Vanderhaegen, Regional Director Belux, lichtte toe
waarom Qlik tot de ‘leaders’ behoort in het magische kwadrant van
Gartner.

i.deeds
informeert
28 sep 2017
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Frederiek Demyttenaere, één van onze eigen Business Analysts,
legde uit hoe i.deeds u begeleidt en u helpt te bepalen wat de beste
datavisualisatie-tools zijn voor uw bedrijf. Vooreerst analyseren we de
omgeving waarin u de applicatie wilt gebruiken: uw visie en missie,
uw bestaande IT-infrastructuur en software, de aard en locatie van
uw data, de gebruikers, uw budget… Daarna gaan we na wat
u precies wilt bereiken met de tool en hoe we de implementatie
kunnen aanpakken binnen welk tijdsbestek. Op basis van die twee
i.deeds
informeert
28 sep 2017

analyses kunnen we u dankzij onze uitgebreide knowhow en kennis
van de oplossingen die verkrijgbaar zijn op de markt, specifieke
opties voorstellen die beantwoorden aan uw situatie, wensen en
voorwaarden. Tot slot lanceren we een proof-of-concept, wat
betekent dat u één of meerdere toepassingen kunt testen om te
evalueren welke de beste prestaties levert voor uw bedrijf.

Achteraf hebben we de deelnemers via een korte enquête
gevraagd hoe ze het evenement hadden ervaren. Maar liefst
96 procent was vol lof over de informatie die ze hadden
gekregen en bijna zes deelnemers op tien vonden het een prima
idee om het programma al om 16 uur te laten beginnen in plaats
van in de vooravond. We kregen ook tal van tips binnen voor
onderwerpen die in de toekomst aan bod mogen komen, dus
‘i.deeds informeert’ wordt vervolgd.
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Wie en wat is i.deeds?
Wie is i.deeds?
i.deeds is een team van gedreven specialisten die zich hebben toegelegd op business-intelligence-projecten, procesbeheer,
de ondersteuning bij selectietrajecten, begeleiding bij de implementatie van nieuwe IT-toepassingen en de realisatie van
maatwerkoplossingen. Waarom de naam i.deeds? Omdat we de nadruk leggen op daadkracht, engagement, dynamisme
en een persoonlijke aanpak.

BUSINESS
ANALYTICS

BEDRIJFSPROCESSEN

REALISATIE

IT-KEUZES

Wat heeft i.deeds te bieden?

BUSINESS
ANALYTICS

Onafhankelijk advies waarbij we altijd vanuit uw specifieke
situatie vertrekken. Een no-nonsense aanpak met
een engagement op lange termijn en steeds met
het doel een meerwaarde te realiseren voor
uw onderneming of business unit. Uitgebreide

BEDRIJFSPROCESSEN

REALISATIE

knowhow en jarenlange ervaring op het vlak van
BI-projecten, procesbeheer en de ondersteuning van
selectietrajecten.
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IT-KEUZES

tasting the pudding

setting the stage

fase 4

fase 1

fase 3

fase 2

assessing the options

defining the scope

Welke is de beste datavisualisatie-tool voor u?
Uw bedrijf beschikt ongetwijfeld over een massa gegevens. Wij bij i.deeds kunnen die perfect voor u in dashboards en rapporten
gieten zodat u met kennis van zaken strategische beslissingen kunt nemen voor de toekomst. Maar misschien wilt u liever zelf aan
de slag met uw data en overweegt u te investeren in uw eigen business analytics tool. Er zijn heel wat applicaties en platformen
verkrijgbaar op de markt, met elk hun eigen functionaliteiten en troeven. Als onafhankelijke partner begeleiden wij u graag om de
juiste keuze te maken. Daarbij volgen we deze vier fases:

FASE 1 – SETTING THE STAGE: INITIATIE, ANALYSE EN SWOT
Eerst moeten we de context kennen waarbinnen u de datavisualisatie-tool wilt gaan gebruiken. Daarbij zoeken we het antwoord op vragen als:
Wat is uw visie en uw missie? Hoe ziet uw bestaande IT-infrastructuur eruit? Welke applicaties gebruikt u al? Wie zijn de toekomstige gebruikers?
Waar bevinden uw gegevens zich en welke vorm hebben die? Wat verwacht u van de tool? Welke rol ziet u weggelegd voor i.deeds tussen nu en
de uiteindelijke implementatie? Welke toegevoegde waarde hoopt u te kunnen realiseren met deze tool? Wanneer we het volledige plaatje kennen,
vatten we de tweede fase aan.

FASE 2 – DEFINING THE SCOPE: VEREISTEN EN VOORWAARDEN
Wanneer u een applicatie koopt, dan hebt u een bepaald doel voor ogen. In deze fase gaan we na wat u concreet met de tool wilt doen, wat u
wilt realiseren en wanneer u dat wilt realiseren. Die scope bepaalt welke tools in aanmerking komen, hoe we het project faseren en hoe we de
implementatie zullen aanpakken.

FASE 3 – ASSESSING THE OPTIONS: SAMENSTELLING LONGLIST
Jaarlijks investeert i.deeds vijf tot tien procent van al zijn mandagen in research. Dat betekent onder meer dat onze medewerkers een brede
waaier van applicaties en tools uitgebreid hebben getest. Die kennis delen we met u en gebruiken we om u een aantal opties voor te stellen die
beantwoorden aan uw situatie, wensen en voorwaarden.

FASE 4 – TASTING THE PUDDING: SELECTIE SHORTLIST EN DEMO
Afhankelijk van de grootte van uw project en op basis van de resultaten van de eerste drie fasen schuiven we één of twee mogelijke toepassingen
naar voren. Daar lanceren we een proof-of-concept mee zodat u zelf kunt zien hoe de tools presteren en u uiteindelijk een keuze kunt maken. Indien
u dat wenst, helpen we u graag verder met de realisatie en de implementatie van de gekozen tool.

Meer weten?
Er zijn duizend-en-een situaties waarin de juiste datavisualisatie-tool uw bedrijf vooruit kan helpen.
Wij helpen u graag door de bomen het bos te zien. Daarbij maken we altijd een objectieve selectie
en geven we onafhankelijk advies.
Wilt u meer informatie over hoe i.deeds u kan helpen de juiste tool te kiezen? Neem dan gerust
contact op met Lionel Vanpoucke, Managing Director, via lionel.vanpoucke@ideeds.be
of telefonisch op het nummer +32 56 650 100.
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