
 

 
 
 
 

BOARD 

Totaaloplossing voor Business 
Intelligence 

 

QUBE. A SMART MOVE. 

Inleiding 

Hoe vaak gebeurt het niet in een organisatie dat 

iedere afdeling er andere cijfers op nahoudt? Dat 

iedere manager met zijn eigen rapporten en analyses 

werkt, de KPI’s definieert op basis van zijn eigen 

cijfers en dat er geen overeenstemming bestaat over 

de vraag welke rapportage nu leidend is? 

 

Op zich is het niet vreemd dat iedere afdeling met 

eigen rapportages werkt, aangezien de 

informatiebehoefte verschillend is. Toch leidt het tot 

veel hoofdbrekens wanneer definities en daardoor 

cijfers niet overeenstemmen. Om dit probleem te 

tackelen, is er BOARD All-in-One. 

 

Eenvoudig uit te breiden zonder 
programmeur 

BOARD All-in-One is een overzichtelijk dashboard 

voor Business Intelligence (BI) en Corporate 

Performance Management (CPM) waarmee je kunt 

analyseren, plannen, budgetteren en voorspellen. 

BOARD biedt één integrale oplossing, aangepast aan 

de specifieke eisen van iedere afdeling: sales, 

marketing, logistiek, HR en financiën. Dankzij de 

intuïtieve interface kun je de rapporten en analyses 

zelf aanpassen, in veruit de meeste gevallen zelfs 

zonder programmeur of programmeerwerk. Zo weet 

je zeker dat iedereen in de organisatie dezelfde data 

op dezelfde manier gebruikt. 

 

Krijg je bedrijfsvoering onder 
“controle” 

Totaaloplossing voor Business Intelligence 

Met BOARD ben je in staat om gemakkelijk data-

analyses en voorspellingen te doen op basis van een 

database die in staat is om uit verschillende bronnen 

data op te halen. Creëer je eigen dashboards en 

bekijk gegevens via een app op je mobiele telefoon. 

Waarom zou je daar stoppen? Integreer naadloos 

met Microsoft Office producten, waardoor je 

bijvoorbeeld ook Excel direct als een BOARD Client 

kan gebruiken of je resultaten direct kan weergeven 

in een PowerPoint presentatie. 

 

Effectief werken vanaf elke locatie 

Heb je snel onderweg nieuwe inzichten nodig om 

goede beslissingen te kunnen maken? Voor iedere 

situatie geeft BOARD je de mogelijkheid om je 

informatie snel op te vragen. Of dit nou via je laptop, 

je tablet of je mobiele telefoon is. BOARD geeft je via 

elk van deze apparaten een zinvolle, effectieve en 

consistente gebruikerservaring. 

 

Performance management: planning, strategie en 

kwaliteit 

BOARD biedt een moderne vorm van geïntegreerde 

business planning waardoor je in staat bent om 

financiële, strategische en operationele planning te 

integreren. Door de opzet van BOARD wordt door 

deze opzet ook direct voldaan aan de vraag voor het 

inzichtelijke maken van de herkomst van data t.b.v. 

audits. Hiernaast kun je altijd centraal en real-time 

over de juiste informatie beschikken, waardoor je 

altijd maar een versie van de waarheid hebt. 
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Wat levert het op? 

Management- en stuurinformatie  
Real-time inzicht in zinvolle data op een effectieve 

en consistente manier. 

 

Inzicht in mogelijke impact van beslissingen 

Initiatieven kunnen makkelijk worden geïntegreerd 

in de financiële en operationele planning. 

 

Flexibiliteit 

Wil je je inzichten uitbreiden of herzien, dan is dit 

eenvoudig aan te passen zonder programmeerwerk 

of assistentie van ene programmeur. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Een up-to-date systeem. 

● Lage implementatiekosten door zeer snelle  

invoering.  

● Een ervaren consultant als sparringpartner. 

● Technische support van een vaardige 

helpdesk. 

 

Wat kun je van de oplossing 
verwachten? 

● State of the art technologie; 

● Integratie met Microsoft Office en Outlook; 

● Meertalig;  

● Real-time informatie beschikbaar; 

● Beschikbaar op pc, laptop, tablet of 

telefoon. 

 

QUBE A SMART MOVE 

Betere prestaties kunnen leveren, met andere 

woorden: bedrijven A Smart Move laten 

maken. Daar zetten onze experts zich elke dag 

voor in. QUBE ontzorgt en faciliteert inzicht 

door overzicht binnen je organisatie: jij focust 

op je klanten, wij op je ICT-omgeving. 

 

Aan QUBE heb je naast een luisterend oor, een 

strategische sparringpartner die streeft naar 

de optimalisatie van bedrijfsprocessen vanuit 

je bestaande (ICT-)omgeving. Onze mensen 

nemen de verantwoordelijkheid en de tijd om 

zich in te leven in je business. Wij willen weten 

waar jij ’s nachts van wakker ligt en waar je 

naartoe wilt met jouw organisatie. Zo kunnen 

we samen bouwen aan een duurzame 

constructieve relatie waarbij jij je kan bezig 

houden met je passie en je core business, erop 

vertrouwend dat je op IT-technisch vlak 

ondersteund wordt door een partij die jou 

begrijpt. 

 


