
Strategy & Performance
Workshop

Laat u vandaag overtuigen en zet uw 
data om in informatie via een visueel 
dashboard. Op die manier krijgt u meer 
overzicht en inzicht in uw verkopen, 
operaties of marge.
 
Kmo’s en familiebedrijven beschikken over steeds meer data in 
ERP-, CRM- of andere systemen. Het lijkt evident dat deze data 
gebruikt wordt om inzichten te verkrijgen, om gerichte beslissingen 
te nemen. Bij voorkeur visueel, interactief en mobiel. In de praktijk 
blijft het echter vaak beperkt tot gebruik van statische lijsten, 
onbruikbare Excels of blijkt zelfs een IT-expert noodzakelijk.

Wat kan ons aanbod voor u betekenen?

 • We bakenen een bepaald datadomein af.

 • We visualiseren uw data op 1 dag tijd.

 • U krijgt antwoord op pertinente vragen rond sales, operations of een 
zelf gekozen domein.

 • We adviseren hoe u uw business controlling processes kan 
optimaliseren.  

Van data naar 
dashboard in 1 dag
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DATA
Domeinen kiezen
Dataset bepalen

ONZE 3D AANPAK

HOE ZIET DEZE DAG ER UIT?
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DESIGN
Kant en klaar dashboard
in een Self-Service BI-tool
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DISCOVER
Opleiding en training
U gaat aan de slag met uw 
dashboard
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DATA: AFLIJNEN EN DEFINITIE
Eén week op voorhand wordt u telefonisch gecontacteerd door 
een van onze consultants. Er wordt bepaald welk business domein 
behandeld zal worden en welke data u dient voor te bereiden. Een 
goede voorbereiding legt de basis voor een goed resultaat.

 
DESIGN: UW VERHAAL IN EEN VISUELE TAAL
Wij komen 1 dag ter plaatse en gaan aan de slag met een Self-
Service BI tool*. Onze getrainde experts nemen uw data en 
combineren deze om tot de belangrijkste inzichten te komen. De 
gecreëerde inzichten worden afgetoetst en samen verder verfijnd.

 
DISCOVER: KOM TOT NIEUWE INZICHTEN
Na twee weken komen we opnieuw ter plaatse om uw ervaringen 
te bespreken en te kijken hoe u meer inzichten kunt verkrijgen 
door uw business controlling processen te optimaliseren.

* Voor deze workshop maken we gebruik van Qlik of Microsoft Power BI, door 
Gartner geëvalueerd als leading BI technologieën in het Magical Quadrant.

Wilt u een stap 
verder gaan?

Onze Performance-experten 
begeleiden familiebedrijven en 
hun financiële teams in het 
optimaliseren van hun processen 
en hun transformatie naar een 
echte business partner voor het 
bedrijf. Wij hebben doorgedreven 
expertise in volgende domeinen:

 • Operational finance
 – Procure-to-Pay
 – Order-to-Cash
 – Record-to-Report

 • Business finance
 – Performance management incl. 
business partnering

 – Cost & profitability management
 – Budgeting & forecasting

 • Finance strategy & project 
management

Contacteer ons:

Ulrike Debels
Director 
Tel: + 32 56 59 44 53
Mobile + 32 473 61 14 23
Email: udebels@deloitte.com

Beleef de kracht van onze 3D aanpak in 1 dag
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