
BI voor Exact Online
Één totaaloplossing voor rapportage, 
analyse en dashboarding op uw 
Exact Online gegevens



Totaaloplossing

BI-Xperts biedt een volledige plug-and-play BI-totaaloplossing voor Exact Online. 
Dit bieden wij aan als een service: wij regelen alles voor u en u kunt meteen aan de slag.
Wij leveren alles mee, van de connector naar uw EO administraties tot aan de front-end tools en 
van de hosting op onze cloudserver tot aan de standaard datamodellen. Geen lange ontwikkel- en 
implementatietrajecten: u kunt direct aan de slag met rapporteren, analyseren en visualiseren.

Alles geregeld en snel aan de slag

Standaard inclusief:

- Connector naar Exact Online en/of andere bronsystemen
- Hosting van uw BI omgeving op onze beveiligde server
- Front- end analyse- en visualisatietool
- 3 gebruikers voor Kyubit Business Intelligence
- Standaard datamodellen
- Tal van standaardcalculaties, KPI's en prognoses
- Onbeperkt aantal analyses en dashboards maken
- Support en ondersteuning

"Geen aanschaf van externe licenties en producten nodig"

Vanaf € 39,50 per maand (incl. 3 gebruikers)



Datamodellen

Wij leveren standaard datamodellen mee met de meest belangrijke informatie. Zo hoeft u
zelf niet over technische kennis van de onderliggende tabellen te beschikken om uw
gewenste informatie zichtbaar te krijgen. Daarnaast combineren wij in onze modellen informatie
uit verschillende modules en administraties. De standaard modellen bevatten tevens 
best-practice calculaties, KPI's en prognoses. 

Zelf ontwikkelen is niet nodig!

De belangrijkste informatie, KPI's en calculaties

Datamodellen: Extra:

- Meerdere administraties in één overzicht
- Verschillende meetwaarden
- Verschillende dimensies
- Meerdere prognoses
- Tal van KPI's en calculaties
- Toegevoegde logica 
- Standaard dashboards

- Verkopen
- Orders
- Inkopen
- Combi (bovenstaande 3)
- Balans
- Resultaat
- Openstaande posten

"Dankzij de datamodellen beschik ik meteen over de gewenste informatie"



Onze meerwaarde

Met onze BI-oplossing voegen wij waarde toe aan de bestaande informatie uit uw bronsystemen. U heeft 
daardoor meer inzicht en u kunt méér doen dan u al met Exact Online kan. Wij bieden interessante inzichten 
die u kunnen helpen strategische beslissingen te nemen, zoals prognoses in verschillende scenario's en 
informatie hoe u presteert op bijvoorbeeld klant,- product,- en regioniveau per jaar, of vergeleken met vorig 
jaar

Maak strategische data-driven beslissingen dankzij 
deze belangrijke inzichten!

Méér informatie en prognoses, zelf analyseren

Voorbeelden:

- Wat is de prognose o.b.v verschillende scenario's?
- Welke klanten bestellen minder?
- Welke producten lopen de laatste tijd minder hard?
- Wat is de groei t.o.v. vorige jaren en perioden?
- Wat is mijn marge % per artikel, per klant?
- Hoe presteer ik per regio, verkoper, land of groep?
- Wat is mijn gemiddelde van de laatste 12 maanden?
- Wat is mijn fysieke en verwachte voorraad? 
- Combineer met informatie uit andere bronnen!

"Deze calculaties en prognoses haal ik niet uit EO en zijn een echte toevoeging"



Front-end tools

BI-Xperts biedt twee verschillende front-end tools voor rapportage- analyse en dashboarding: cubus EV 
Analytics en Kyubit Business Intelligence. Deze twee tools hebben beiden hun sterke kanten en staan 
bekend in de markt als één van de beste en meest gebruiksvriendelijke BI tools van dit moment. Beide tools 
vallen in de categorie self-service BI en bieden maximale vrijheid voor de eindgebruiker.

Zelf makkelijk rapporten, analyses en dashboards maken

Met onze tools kunt u:

- Onbeperkt analyses/dashbords maken
- Vrij door uw data navigeren
- Automatisch mailen
- Toegang regelen en beveiligen
- Verschillende bronnen combineren
- Makkelijk op- en afschalen
- Inloggen op laptop, mobiel en tablet
- Inloggen altijd en overal ter wereld 

Bekijk de softwarevideo's op ons YouTube kanaal!



BI-XPERTS 
Merwedekade 8
4131NZ Vianen
info@bi-xperts.nl
+31 (0) 850410212
www.bi-xperts.nl

Neem direct contact met ons op via info@bi-xperts.nl, of kijk voor meer informatie 
op www.bi-xperts.nl

Benieuwd?


