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“Beslissingen nemen op basis van feiten
     

  in plaats van de onderbuik”

Zonder kwalitatief goede en actuele informatie is het 
moeilijk om een bedrijf correct aan te sturen. Met Proteus 
Analytics (powered by Qlik) heeft u echter een krachtige 
tool in handen voor het verkrijgen van die juiste informatie. 
Een leveranciersanalyse maken op basis van bestel-
gegevens? De cash�ow in kaart brengen of de gemiddelde 
marge per project bekijken? Alles is mogelijk. De data 
wordt in visueel overzichtelijke dashboards getoond. Met 
Proteus Analytics werkt u data gedreven en neemt u 
voortaan beslissingen op basis van feiten in plaats van de 
onderbuik; de juiste informatie op het juiste moment bij de 
juiste persoon.

De technologische ontwikkelingen in de maakindustrie zijn de laatste decennia ontzettend snel 
gegaan. Bij de meeste bedrijven staan steeds meer machines en computers die data genereren 
en verzamelen. Die data ordent u reeds in diverse softwarepakketten (denk aan ERP, HR, 
�nancieel). 

Maar welke informatie is belangrijk? En welke verbanden zijn er te vinden in uw database?

De oude manier van rapportages maken is vaak een tijdrovende klus, bovendien is handmatig 
verwerken van de gegevens foutgevoelig. Tegen de tijd dat u uw rapport presenteert, is de data 
alweer verouderd. Daardoor krijgt u inzicht in het verleden van uw onderneming, maar niet in de 
huidige of zelfs toekomstige status. 

Uw belangrijke bedrijfsinformatie
Proteus Analytics is een krachtige, slimme tool voor het verkrijgen van belangrijke 
bedrijfsinformatie. Deze oplossing maakt gebruik van de bestaande waardevolle data binnen uw 
database en wordt volledig geïntegreerd in uw Proteus ERP-user interface. Proteus Analytics biedt 
inzicht in de hoeveelheid aan informatie die binnen uw organisatie beschikbaar is en maakt deze 
gra�sch inzichtelijk op ieder gewenst organisatieniveau. Niet alleen ziet u snel hoe uw bedrijf er 
voor staat, maar op basis van beschikbare data kunt u ook analyseren waar u naartoe gaat.
 



“De juiste informatie 
                    op het juiste moment

                           bij de juiste persoon”

Overzichtelijke dashboards
Met Proteus Analytics presenteert u uw waardevolle data in overzichtelijke dashboards waarop u 
kunt doordrillen naar onderliggende feiten. Met een dashboard creëert u nieuwe inzichten die u 
tot in detail kunt analyseren. Daarnaast kunt u verbanden leggen die nieuwe inzichten opleveren 
waardoor u betere beslissingen kunt nemen. Wanneer u Proteus Analytics aanschaft, krijgt u van 
ons direct 7 standaard dashboards meegeleverd (Omzet, O�erte, Leverbetrouwbaarheid, Inkoop, 
Ordercalculatie, Uren en Financieel). Natuurlijk kunnen er door onze Business Intelligence 
consultants ook dashboards op maat gemaakt worden.

Verdere optimalisatie
De inzichten die u uit Proteus Analytics kunt halen voegen waarde toe voor iedereen in de 
organisatie, van management tot en met de werkvloer. Het helpt bij het verder optimaliseren van 
uw bedrijfsprocessen waarmee bijvoorbeeld doorlooptijden verkort worden. Zo kunt u met 
behulp van deze oplossing een veel betere uren-analyse maken. U krijgt bovendien inzicht in de 
openstaande o�ertes. Deze zijn te zien samen met de o�ertescore zodat u snel weet welk 
percentage van de o�ertes daadwerkelijk een order wordt.

Inzicht: uw data tot op detailniveau analyseren en de juiste verbanden leggen

Controle: in één opslag weet u hoe uw bedrijf er voor staat

Tijdbesparing: met de juiste inzichten slimmer, e�ectiever en e�ciënter werken

Beslissingen: de juiste keuzes maken op basis van feiten



 
 

 
 
 

 

Met Proteus Analytics 
         zet u uw data om 

                    naar kennis

 

De motor achter Proteus Analytics luistert naar de 
naam Qlik. Met ruim 50.000 internationale klanten is 
Qlik met recht wereldleider op het gebied van 
Business Intelligence en Analytics. 

Qlik maakt Business Intelligence toegankelijk voor 
iedereen. U integreert naadloos uw Proteus ERP, maar 
koppelt ook uitstekend diverse andere software-
pakketten waaronder bijvoorbeeld Accountview en 
Exact. 

Dankzij Qlik wordt uw data omgezet in kennis.

Proteus Analytics: powered by QlikProteus Analytics: powered by Qlik

Wilt u voortaan ook sturen op basis van data? 
Neem dan contact met ons op. Onze contact-
gegevens vindt u op de achterzijde van deze 
brochure.

We vertellen u graag over de uitgebreide
mogelijkheden die onze Proteus Analytics-
module uw bedrijf of organisatie biedt.
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