The Diver Solution™
Krachtige en complete BI oplossing

Dimensional Insight en
de Diver Solution

Dimensional Insight (DI) helpt organisaties wereldwijd om data te benutten voor het verbeteren
van hun prestaties. DI biedt met de Diver Solution
een krachtige en complete Business Intelligence
oplossing voor het ontsluiten van data uit verschillende systemen en het inrichten van rapportages,
dashboards en scorecards. De Diver Solution geeft u
een helder inzicht in de actuele financiële situatie
en in de operationele prestaties van uw organisatie
en laat u beslissingen nemen op basis van informatie die er echt toe doet.
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		Online Dashboards & Scorecards
Rapportages
Data Analyse
Data Integratie
Data Modellering
Automatische Notificaties
Planning & Forecasting
SaaS / Hosted BI
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De Diver Solution voor een beter
bedrijfsresultaat
Het maakt niet uit met welke informatiesystemen u werkt, de Diver Solution
haalt uw data uit elk bronbestand en voegt deze overzichtelijk samen. De
Diver Solution heeft uw data meteen verwerkt en geoptimaliseerd voor
verder gebruik in analyses en rapportages. Hiermee onderscheidt de Diver
Solution zich dan ook meteen van andere BI oplossingen: u navigeert zonder
enige belemmering door uw data en u kunt er direct mee aan de slag. Zodra
Dimensional Insight de Diver Solution in uw organisatie heeft geïmplementeerd kunnen afdelingen en gebruikers er zelfstandig mee werken.

Lage kosten, snel resultaat
De Diver Solution is een end-to-end rapportage- en analyseplatform. De oplossing bevat
een snelle en krachtige data integratieapplicatie, een aantal robuuste analyse- en
rapportagecomponenten en een webportaal
voor het beschikbaar stellen van informatie
aan uw werknemers, klanten en leveranciers.
Notificaties, taakplanning voor het automatiseren van systeemfuncties, veilige en intuïtie-

ve toegangscontrole en encryptie van data
– zowel opslag als verkeer – behoren allemaal
tot de standaard functionaliteiten. Dure
add-ons, aparte databases of een datawarehouse hebt u niet nodig. Dit alles zorgt voor
een korte implementatietijd, vaak slechts een
paar dagen. De Total Cost of Ownership (TCO)
is daardoor lager als u gebruik maakt van de
Diver Solution.

Maak bedrijfsgegevens inzichtelijk in een resultatenoverzicht
Bedrijfsgegevens uit verschillende bronsystemen worden door de Diver Solution verzameld,
geïntegreerd en geordend - direct toegankelijk voor verdere analyses en of rapportages
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De Diver Solution is
een business
intelligence platform dat geheel op
zichzelf staat.
Zowel de back-end
server als productieonderdelen zijn bij
de implementatie
inbegrepen.
De interface van de
Diver Solution kunt
u afstemmen op
data die nodig is
voor de specifieke
analyse- of rapportagedoeleinden
binnen uw organisatie of per afdeling.
De Diver Solution: krachtige en complete Business Intelligence oplossing

Implementatiesnelheid
De Diver Solution
garandeert kostenefficiënte en flexibele
oplossingen met de
kortst mogelijke
implementatietijd.

Datamodellering

Data-integratie

Snelle analyse en rapportage met
geïndexeerde datamodellen
In het hart van de Diver Solution ligt het
gepatenteerde Model, een geïndexeerde data
mart. Modellen zijn binaire bestanden waarin
voor elke dimensie van uw data alle mogelijke
permutaties zijn voorberekend en geïndexeerd. Data hiërarchieën en andere navigatiebeperkingen zijn niet langer nodig. Data
Modellen zorgen voor razendsnelle responstijden op de meest ingewikkelde vragen.

Haal het maximale uit uw gegevens
Uw medewerkers willen voor maximaal inzicht
steeds relevante data uit verschillende
bronsystemen combineren. De Diver Solution
haalt de data op en converteert die naar
waardevolle informatie. Krachtige data
integratie- en modelleringstools leggen de
fundering voor snelle en complete rapportage
en analyse.

Inzicht in uw bedrijf
DI Modellen kunnen data vanuit allerlei
verschillende bronnen samenvoegen, bewerken en combineren. Informatie uit een database, een spreadsheet, een website en een
datawarehouse kan bijvoorbeeld worden
gecombineerd om tot nieuwe inzichten te
komen. Zo komen uw medewerkers steeds aan
essentiële informatie zonder dat ze daar lang
op hoeven te wachten.

Integratie van nagenoeg iedere
databron
Uw brondata staat op veel verschillende
plaatsen. Ze kan opgeslagen zijn in SQL
databases, tekstbestanden, spreadsheets, op
websites of in gesloten formaten. De Data
Integrator en Builder producten van DI kunnen
die informatie moeiteloos lezen, combineren
en omzetten naar data Modellen.

Meer weten?
Kijk op onze website:
www.dimins.nl
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De Diver Solution
laat snel zien wat
de trends en
uitschieters zijn in
uw data, dankzij de
grafische mogelijkheden op het
dashboard. Interactieve kaarten,
metertjes, bulletsgewijze opsommingen, trendlijnen,
taartdiagrammen,
staafdiagrammen
en meer, bieden
een visuele samenvatting van voor u
relevante data.
Grafieken, diagrammen en kaarten geven snel inzicht in trends en uitschieters
van uw data

Dashboards
Dashboards voor proactief
performance management
Informatie op een veilige manier en op
basis van toegekende rollen aan gebruikers
verschaffen is een kritiek onderdeel van BI.
Met de Diver Solution is het leveren van
rolgebaseerde informatie eenvoudig.
Gebruikers zien altijd voor hen relevante,
up-to-date informatie via het web.
Maak goed geïnformeerde keuzes
Het identificeren, definiëren en implementeren van de juiste meetinstrumenten is met de
Diver Solution laagdrempelig, eenvoudig en
intuïtief. U ontsluit met de Diver Solution
meetinstrumenten eenvoudig via dashboards.
Gebruikers nemen daardoor steeds beslissingen op basis van de juiste feiten.

Zonder beperkingen data analyseren
Gebruikers ‘duiken’ met de Diver Solution
rechtstreeks vanuit dashboards in elke richting
door gewenste data, zonder de beperkingen
van vooraf gedefinieerde navigatiepaden of
hiërarchische structuren die inherent zijn aan
conventionele OLAP producten. De unieke
benadering van het duiken is een kwestie van
simpelweg klikken met de muis. Geen SQL- ,
script- of programmeerkennis is vereist om uw
data te analyseren en doorgronden.

DI scoort hoog bij
Klas Research,
BARC en Howard
Dresner
Dimensional Insight
scoort al jaren
structureel hoog in
onderzoeken onder
gebruikers van BI
oplossingen. Op onze
website vindt u de
recente rapporten van
onderzoeksbureaus
KLAS Research, BARC
en Howard Dresner.
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Beslissingen nemen
in een organisatie
kan worden belemmerd door gebrek
aan inzicht in data
op organisatie- en
detailniveau. De
Diver Solution laat u
naadloos navigeren
tussen high level
dashboard en
detailoverzichten
zonder tussenkomst
van de IT-afdeling.

Gebruik data om beslissingen te nemen op elk niveau binnen uw organisatie

Rapportage

Beheer

Ongekende flexibiliteit met
doe-het-zelf rapportages
Alle soorten rapportages, grafieken en ad hoc
analyses zijn met de Diver Solution binnen één
eenvoudige interface te realiseren. De Diver
Solution geeft een breed scala van mogelijkheden om op maat gemaakte rapportages in
te richten. Iedere gebruiker, van beginnend
tot vergevorderd, kan zelf rapporten ontwikkelen.

Beveiliging, schaalbaarheid en
toegangscontrole
Notificatiecomponenten vormen de administratieve ruggengraat van de Diver Solution.
Gegevenstoegang kan worden ingesteld op
nagenoeg ieder niveau, van complete Modellen tot aan individuele elementen. ‘Push’
technologie zorgt voor volledig geautomatiseerde foutrapportages, gebaseerd op door
de gebruiker of beheerder gestelde regels en
drempelwaarden. Gedetailleerde logboeken,
beveiliging en encryptie zijn allemaal standaard onderdelen van de oplossing.

Tientallen soorten grafieken kunnen naadloos
in rapporten worden geïntegreerd voor
maximaal visueel effect. Filteren, sorteren,
groeperen en prognoses maken kan allemaal
direct vanuit de rapportage-interface.
Geïntegreerd in uw werkomgeving
De Diver Solution integreert naadloos met
Microsoft Office applicaties. Handmatig of
automatisch exporteren naar allerlei formaten
– waaronder HTML, XML en PDF – is standaard
mogelijk. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen zijn rapporten van de Diver
Solution toegankelijk voor externe gebruikers
en klanten.
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Uw data overal en altijd veilig toegankelijk voor u

SAAS / hosted BI

Mobiel

Lagere TCO met on-demand
rapportage en analyse
InterReport is de veilige, als abonnementsvorm beschikbare rapportage- en analysedienst van DI. Gebruikers kunnen snel en
eenvoudig met een internet browser bij
rapporten en belangrijke indicatoren, intuïtief
en overzichtelijk gepresenteerd. Met lage
maandelijkse abonnementskosten voorziet
InterReport uw gebruikers van alle functionaliteiten en voordelen van de Diver Solution,
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over
inrichting, beheer of beschikbaarheid van het
systeem.

DiveTab™ voor tablet
Dimensional Insight biedt met DiveTab™ een
nieuwe en innovatieve applicatie om data en
documenten van uw organisatie ook via tablets
toegankelijk te maken. DiveTab™ combineert
een enorme snelheid waarmee grote datasets
gerapporteerd en geanalyseerd kunnen
worden met een intuïtieve en consistente
gebruikerservaring op ieder platform. Met
DiveTab™ heeft u altijd en overal toegang tot
uw bedrijfsinformatie.

Maximale flexibiliteit met interreport
InterReport kan in hoge mate worden aangepast om aan uw eisen te voldoen. Implementatietijden zijn kort vergeleken met traditionele BI projecten, vanwege de vele jaren
ervaring van DI in diverse branches en
sectoren zoals de gezondheidszorg, industrie
en de financiële sector. InterReport verzamelt
automatisch op gezette tijden brongegevens
uit verscheidene systemen, combineert en
aggregeert de informatie op een veilige, eigen
server en stelt de resulterende informatie
beschikbaar aan uw gebruikers.
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Specifieke
marktkennis
Wereldwijd heeft DI
een groot netwerk
van klanten en
distributeurs. DI zet
eerder opgedane
kennis in om alle
klanten te voorzien
van de best mogelijke
oplossing voor hun
specifieke situatie.
Meer weten?
Kijk op onze website
www.dimins.nl
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Over Dimensional Insight
Dimensional Insight ontwikkelt geïntegreerde
business intelligence oplossingen. Onze
software geeft u en uw medewerkers toegang
tot up-to-date data op elk gewenst niveau en
uit vrijwel elke bron. Dimensional Insight
helpt u zo met het behalen van uw doelen op
het gebied van informatiemanagement.
DI’s kostenefficiënte BI platform de Diver
Solution levert ongekend snel performance
dashboards, selfservice rapportages, ad-hoc
analyses en data-integratiemogelijkheden om
aan iedere technische of gebruikerseis te
voldoen. Met Dimensional Insight haalt u
onmiddellijk de voordelen van next-generation BI tools in huis. Ook beheert u de
effectiviteit en kostenefficiëntie van uw
BI applicaties beter.

Dimensional Insight is in 1989 in de VS
begonnen en is wereldwijd uitgegroeid tot
een van de meest toonaangevende onafhankelijke dienstverleners op het gebied van
business intelligence. In Nederland heeft
Dimensional Insight vele jaren nauw samengewerkt met de Nederlandse partner COPE.
Sinds 2013 is COPE volledig verder gegaan
onder de naam Dimensional Insight.
Met kantoren wereldwijd verspreid, voorzien
wij meer dan 2.600 klanten en vele duizenden
eindgebruikers van een toegepaste Business
Intelligence oplossing. In Nederland is
Dimensional Insight onder andere actief in
de gezondheidszorg, de financiële dienstverlening, distributie en de logistiek en transport. Binnen de Nederlandse gezondheidszorg
levert Dimensional Insight oplossingen op
maat voor ziekenhuizen, medische laboratoria
en JGZ instellingen.
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