van gegevens naar kennis
In de afgelopen decennia zijn instanties, organisaties en bedrijven bezig
geweest met het registreren en verzamelen van gegevens. Alleen gegevens zijn
nog geen informatie en informatie is nog niet per definitie kennis. Er ontstaat
een vergaarbak aan gegevens, vergelijkbaar met een grote bak met M&M’s.
Wanneer er een grote bak met M&M’s op tafel staat, is het duidelijk dat de bak
gevuld is met M&M’s. Echter hoeveel gram het totaal is, wat het aantal gele of
groene M&M’s is, of hoeveel calorieën er in de bak zitten is onbekend. Laat
staan dat iemand die een beperkte hoeveelheid calorieën mag eten weet
hoeveel M&M’s hij of zij uit de bak mag hebben. Verschillende Business
Intelligence tools structureren gegevens en vormen dit om in informatie. Door
deze informatie in een goed leesbaar overzicht te plaatsen, wordt het mogelijk
om op deze informatie beslissingen te nemen. Van gegevens, naar informatie
naar Kennis.
Business Intelligence trajecten kennen verschillende vormen. De eenvoudigste vorm is Basic BI, waarbij aan de hand van de
huidige systemen in een organisatie middels bekende Microsoft Office software de gewenste dashboards worden ingericht.
Deze dashboards zijn snel gebouwd en eenvoudig in
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bi in de praktijk gebracht
Naast dat BI tools zeer goed bruikbaar zijn om de interne prestaties van een organisatie te registreren en te analyseren, zijn
de tools ook goed te gebruiken bij het kwantitatief beoordelen van een samenwerkingsverband, partnerschap of een klantleveranciersrelatie. Zo ook bij twee grote energieproducenten in de regio groot Amsterdam, waar de samenwerking met de
organisaties die onderhoud leveren aan de energiecentrales nu middels dashboards wordt beoordeeld en verbeterd.
Een goed en efficiënt onderhoud van de centrales, maakt het mogelijk om de bewoners van Groot Amsterdam stabiel van
elektriciteit te voorzien. Om de productiviteit van de centrales te optimaliseren en het verlies van energie te reduceren is een
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