
Verzamelen en analyseren van data 

De hoeveelheid data binnen bedrijven neemt alleen maar 

toe. Het is wenselijk om al deze data te verzamelen en 

bruikbaar te maken. Daarmee kunnen risico’s beperkt 

worden, worden kansen inzichtelijk gemaakt en kosten en 

marges geoptimaliseerd.

U zult merken dat hoe meer data u moet integreren om tot 

inzichten te komen en hoe directer u wilt kunnen handelen, 

des te meer technologie componenten u nodig heeft en des 

te complexer het speelveld aan oplossingsmogelijkheden 

wordt. VX Company biedt hiervoor de ‘jump start 

datawarehouse’.

Wat is de ‘jump start datawarehouse’?

Wij zorgen er met onze oplossing ‘jump start 

datawarehouse’ voor dat uw organisatie klaar is voor 

big data. We ontwerpen uw datawarehouse platform en 

richten het in. Vervolgens integreren we de beschikbare 

data en maken we beschrijvende, voorspellende of zelfs 

voorschrijvende analyses, al dan niet in combinatie met de 

verwerking van real-time data stromen. Wij zorgen ervoor, 

terwijl u het functionele heft in handen houdt. 

Welke technologieën zijn nodig?

Maakt u gebruik van Microsoft technologie en heeft u nog 

geen robuust opgezet datawarehouse? Dan hebben we 

een datawarehouse generator die de realisatie van uw 

datawarehouse een snelle start geeft. Samen bepalen we 

wat voor u de beste data modellering methode is. Wilt u 

maximale flexibiliteit, dan stellen we Data Vault voor. Maar 

wilt u liever een pragmatische oplossing die minder complex 

is? Dan zijn daarvoor andere code templates beschikbaar.

Onze generator genereert alles wat u nodig heeft voor 

het volledig historisch vastleggen van alle data in het 

datawarehouse. Vervolgens helpen we u integreren met 

andere, meer real-time bronnen. 

Big data is hot. Maar een datawarehouse met gestructureerde data is zeker niet passé. Sterker nog: het hebben van een 

goed georganiseerd datawarehouse is een uitstekend startpunt voor de transitie naar een hoger niveau op de ladder 

naar big data volwassenheid. VX Company helpt uw datawarehouse op orde te brengen en houden en zorgt ervoor dat uw 

organisatie klaar is voor big data.

Jump start datawarehouse



Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van 

Business Intelligence en Big Data? Neem dan contact op met:

Maikel Alderhout

Technical Manager Big Data

+31 6 21 57 77 76

malderhout@vxcompany.com 

Een greep uit de organisaties die u voorgingen:


