
De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u 
iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien:
•  De gegevens uit al uw applicaties zijn makkelijk te combineren
•  De suite is eenvoudig te integreren in uw huidige IT-infrastructuur
•  Data zoeken en analyseren in uw eigen bedrijfsterminologie
•  Inclusief tools voor bedrijfsbrede autorisatie en beveiliging
•  Processen en voorraden zijn geautomatiseerd te bewaken
•  Actuele en historische informatie is te combineren 
•  Gebruiksvriendelijke dashboards helpen ook minder ervaren gebruikers snel op weg

Complete en betaalbare MKB-oplossing
Overtuig uzelf op de Week van de Ondernemer. Op 27, 28 en 29 maart 2007 wordt in 
de Jaarbeurs Utrecht de Week van de Ondernemer gehouden. Oracle is aanwezig met 
een stand waar u ook een aantal van onze partners treft. Daarnaast verzorgt Oracle  
een aantal presentaties die per sector de mogelijkheden van de suite verhelderen:
•  27 maart: bouw en retail
•  28 maart: logistiek en horeca/ recreatie/toerisme
•  29 maart: zakelijke dienstverlening

Gratis kaart

KijK voor Meer info op www.oraCle.CoM/start (Keyword: Bi suite nl) op de site Kunt u ooK een Gratis toeGanGsKaart 
voor de Beurs Bestellen



Oracle is ‘s werelds grootste leverancier van bedrijfssoftware. Samen met onze partners leveren we al bijna drie decennia 
software en services die bedrijfssystemen voorziet van de meest actuele en accurate informatie. Vandaag de dag helpt Oracle 
meer bedrijven en overheidsorganisaties wereldwijd met hun informatie, dan welk ander bedrijf ook. Onze business is het 
gebruiken, delen en beveiligen van informatie. Met onze oplossingen kunnen klanten samenwerken, resultaten bewaken en 
verbeteren, op één lijn blijven met hun aandeelhouders en alle belanghebbenden compleet informeren.
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Breng al uw bedrijfsgegevens onder één noemer...
U wilt op elk moment weten hoe uw zaken ervoor staan. Niet alleen per 
activiteit, product of afdeling, maar ook in z’n totaliteit. Dat is lastig wanneer 
u werkt met verschillende applicaties en verspreid opgeslagen gegevens. 
Om een compleet beeld te krijgen, moet u gegevens handmatig combineren 
in bijvoorbeeld spreadsheets met beperkte analysemogelijkheden. Daardoor 
ontstaan al snel verschillende rapporten binnen uw organisatie met elk hun 
eigen ‘versie van de waarheid’. Oracle brengt uitkomst. 

... met de oracle Business intelligence suite
De Oracle Business Intelligence Suite is naadloos af te stemmen op de 
behoeften in het MKB. Dat ziet u terug in de flexibiliteit en functionaliteit, maar 
ook in het gebruiksgemak. De suite is eenvoudig over uw bestaande systemen 
heen te leggen. Vanaf dat moment  kunt u de gegevens uit al uw applicaties 
vanuit elke invalshoek analyseren en combineren. Met gebruiksvriendelijk 
gereedschap  voor het genereren en distribueren van rapportages. Zodat 
iedereen op een eenvoudige manier toegang heeft tot alle relevante informatie. 
Maar ook met geautomatiseerde functies om processen te bewaken en de 
toegang tot gegevens te regelen.

BedrijfsBreed ziCht op uw zaKen



Managementinformatie in uw eigen terminologie 
U hoeft geen database specialist te zijn om de Oracle Business Intelligence 
Suite te gebruiken. De suite heeft een interface waarmee u gegevens kunt 
opvragen en presenteren in uw gangbare terminologie. U werkt dus niet met 
cryptische aanduidingen van tabellen maar met de namen die u gebruikt voor
uw afdelingen, producten, diensten, projecten en dergelijke. 

dashboards voor performance management 
Met de suite kunt u eenvoudig ‘dashboards’ maken voor alle bedrijfsactiviteiten. 
Denk aan de performance op gebieden als inkoop, productie, verkoop en 
uitlevering. Uiteraard kunt u die dashboards specificeren, bijvoorbeeld per 
regio of productgroep. Zo hebben al uw medewerkers altijd direct toegang tot 
complete en actuele informatie.

automatische bewaking van processen
De suite maakt het mogelijk om kritieke waarden aan te geven voor de stand van 
zaken met betrekking tot uw bedrijfactiviteiten. Als die waarden overschreden 
worden, krijgen de verantwoordelijke medewerkers automatisch een ‘alert’. Denk 
bijvoorbeeld aan de situatie dat voorraadniveaus te laag zijn of rekeningen die te 
lang uitstaan. Die waarschuwingen kunt u via verschillende media laten versturen.

snel en secuur rapportages genereren
De suite biedt een breed scala aan standaardrapportage mogelijkheden. Die 
rapportages kunt u volledig toesnijden op uw bedrijfsspecifieke behoeften. Doordat 
de Oracle Business Intelligence Suite informatie uit al uw gegevensbronnen kan 
halen, kunt u gegevens uit meerdere bronnen in één overzicht combineren.

haal Meer uit uw Bedrijfsdata



De Oracle Business Intelligence Suite biedt ook geïntegreerde oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor een bepaalde bedrijfstaak.

Verkoop: omzetgegevens, zicht op onderhanden werk, opstellen van prognoses,  
leads tracking en sales management informatie. 

Marketing: identificatie van marktkansen, segmentering, cross selling en 
campagne management.

Financiën: geconsolideerde overzichten, bedrijfsbrede kostencontrole, 
verbetering van de cash flow.

analyse tools voor elKe BedrijfsfunCtie

KijK voor Meer info op www.oraCle.CoM/start (Keyword: Bi suite nl)

Customer Service: detecteren van service trends, converteren van service calls 
naar verkoop.

Supply Chain Management: inzicht in leveranciers en voorraden om kosten te 
besparen en de kwaliteit te verbeteren.

Human Resources Management: informatie over alle factoren die de 
productiviteit en de performance bepalen.


