Van big data naar nieuwe inzichten
Business Intelligence, oftewel BI, je hoort het overal. Maar wat houdt het nu
eigenlijk in? Wikipedia omschrijft het als ‘het proces van gegevens omzetten in
informatie, dat vervolgens moet leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie’.
Tegenwoordig hebben we de beschikking over een enorme hoeveelheid gegevens.
En van al deze gegevens uit verschillende bronnen een helder inzicht te krijgen, kan
een behoorlijke puzzel zijn.

Daarom hebben we geheel volgens het
FEDA-motto ‘Boost your Business’ een
Business Intelligence Portal ontwikkeld voor onze leden. BI-specialist Ilse
L agendijk lost deze puzzels voor onze
leden zoveel mogelijk op en presenteert
zowel de rapporten als de i nzichten
in de portal. Door doelgerichte analyse komen we zo tot een overzicht van
de belangrijkste trends. Van een brij
van data naar betrouwbare, actuele
en begrijpelijke informatie. Waarmee
onze leden hun bedrijfsvoering kunnen
bijsturen waar nodig en tijdig kunnen
anticiperen op belangrijke zaken.
Neem bijvoorbeeld de coronacrisis
waardoor snel bijgestuurd moet worden en we nu vaak op gevoel en emotie
richting geven. Vanuit de portal kunnen
we gerichte informatie verstrekken van
verschillende betrouwbare bronnen,
waardoor er op basis van deze data onderbouwd richting gegeven kan worden
aan de onderneming.

Ook terugkijken op dit bijzondere jaar,
zal nieuwe inzichten creëren. Aan de
hand van de uitvraag bij FEDA-leden
en de CBS maatwerkrapportage gedurende het jaar, kunnen de effecten op
de branche in beeld worden gebracht.
Visuele overzichten en rappor tages
hier van worden gedeeld op de FEDA
BI-portal.

Hoe werkt de BI Portal?
FEDA heef t voor alle leden accounts
beschikbaar op aanvraag. De FEDA BI
Portal wordt, zeker nu, continu bijgewerkt zodat alle belangrijke, actuele
informatie online beschikbaar is. Gegevens vanuit Nevi en Oxford Economics worden frequent bijgewerkt en

vele rapporten en documenten zijn beschikbaar. Ook wordt er regelmatig bij
de leden zelf informatie opgevraagd,
waarmee per vakgebied gekeken kan
worden naar de ontwikkelingen van de
afgelopen periode.
Van leden krijgen we positieve reacties
op de BI Portal, zo vinden leden bijvoorbeeld de branchecijfers erg handig om
toe te passen in de bedrijfsstrategie.
Kortom, FEDA to ‘Boost your Business!’

Neem gerust contact op!
Ideeën, vragen of opmerkingen? Ilse
hoort het graag! Mail naar businessintelligence@feda.nl of neem contact op
via info@feda.nl.

Actuele inzichten
In tijden als deze is inzicht in wat ons
op economisch gebied te wachten staat
nog belangrijker dan anders. Dat de
intelligente lockdown impact heeft op
de economie, is onvermijdelijk. Zo blijkt
uit de cijfers van Oxford Economics dat
de Nederlandse economie in het eerste
kwartaal van 2020 met 1.7% is gekrompen, een milde daling in vergelijking
met de gehele Eurozone. Daarbij voorspellen ze dat de impact in het tweede
kwartaal groter zal zijn. Ondanks deze
negatieve effecten, wordt een snel herstel verwacht in 2021. Nieuwe inzichten
zijn iedere maand te vinden op de FEDA
BI Portal.
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