DataMoll en SAS Visual Analytics

Uw organisatie gebruikt SAS VA en u wilt deze krachtige software optimaal benutten. U heeft behoefte aan tijdelijke
extra inzet of u wilt gebruik maken van extra kennis of ervaring. DataMoll kan u vanuit een grote “rugzak” met
mogelijke oplossingen écht ondersteunen: SAS VA heeft veel moeilijk vindbare mogelijkheden die juist heel nuttig
kunnen zijn maar ook beperkingen waar omheen gewerkt moet worden. DataMoll kan deze ondersteuning bieden in
de vorm van advies (vanaf 6 uur) tot en met interim opdrachten van enkele maanden. Enkele voorbeelden:
1. Het stroomlijnen van de communicatie tussen
Business en ICT. De software wordt normaliter op
de afdeling ICT geïmplementeerd maar de
rapportages moeten voldoen aan de wensen van
de Business. Doordat de ICT-taal en de Businesstaal verschillend zijn, is een “tolk” die beide talen
spreekt nuttig om een mismatch te voorkomen.
2. Het borgen dat business definities overeenstemmen met de (specificaties voor de) technische
code en de data-architectuur. Dit verzekert dat de
cijfers in de rapporten en analyses de juiste
business vraagstukken beantwoorden. Zonder ruis.
3. Inrichting van rapportages en achterliggende
dataflows. SAS VA werkt op platte datamarts en dit
heeft effect op hoe deze datamart het best
opgebouwd moet worden ten behoeve van juiste
rapportage en performance.

4. Het maken van rapportages die in één oogopslag
aangeven hoe het er voor staat. Daarbij gaat het
om het bepalen van de juiste KPI’s en een
weergave daarvan die uw besluitvorming
ondersteunt. Daarvoor wordt dan gebruik gemaakt
van bijvoorbeeld (custom) graphs, dynamische
kolommen, doorklik links en doordrill interacties.
5. Verandermanagement, training en opleiding in het
data input proces. Als het business vraagstuk
achter de rapportages helder is, is het makkelijker
te zorgen dat de data input op de juiste manier
verzorgd wordt in de operatie.
Business Intelligence is maatwerk. In een persoonlijk contact kunnen we uw specifieke situatie en de
mogelijkheden om met uw vraag aan de slag te gaan bespreken.
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