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Voor wie is dit slidedeck interessant?
• bent CFO of financieel eindverantwoordelijke met interesse voor de
mogelijkheden van Power BI.

JIJ

• wilt graag met BI aan de slag maar de hoe, wat of wanneer zijn nog
onduidelijk.
• haalt onvoldoende inzicht uit je data en rapportages laten lang op zich
wachten; data gedreven werken is meer een wens dan realiteit.
• werkt al met Power BI, alleen het resultaat laat nog te wensen over.
• wilt weten wat er kan met Power BI, en vooral: hoe je dit aanpakt! Hoe ziet
zo’n implementatieproces eruit? Welke keuzes moet je maken en hoe krijg
je de organisatie mee?
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Over dit slidedeck
• Als groot fan van Power BI delen wij onze kennis graag met
jou, vanuit passie voor ons vak.
• Wij krijgen vaak dezelfde vragen van klanten. De kans is
groot dat ook jij één of meerdere vragen hebt over Power BI.
En die vragen beantwoorden wij in dit slidedeck!
• Met deze antwoorden weet jij hoe je Power BI succesvol
kunt implementeren in jouw organisatie. Inclusief alle
uitdagingen en valkuilen: je kunt maar beter goed
voorbereid zijn.
• Liever luisteren dan lezen? Hier vind je ons webinar.
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Over All Your BI
Wij zijn een full service Data club,
gespecialiseerd in Power BI. Dataenthousiasten die heel gelukkig worden
van ruwe data omzetten tot bruikbare
inzichten.
Wij garanderen altijd een WOW! effect.
Voor onze klanten hebben wij al meer dan
1000 dashboards opgeleverd en wij zijn
strategisch partner voor organisaties zoals
SPAWW en RST Zorgverleners.
Oh, en wij snappen CFO’s als geen ander:
als zusje van Greyt, de CFO van
ondernemend Nederland.
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Wij werken momenteel voor:
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De CFO als initiator van de datagedreven
organisatie
De CFO is vaak de aangewezen persoon voor
de implementatie van Business Intelligence als
eindverantwoordelijke van alle
managementrapportages.

Eigen onderzoeksresultaten

Maar wat is de rol van de CFO in de
transformatie naar een datagedreven
organisatiecultuur?
We deden zelf onderzoek onder meer dan 100
CFO’s uit verschillende branches en een
bedrijfsomvang tussen de 50 en 1000+ FTE.
In de volgende slides kijken wij naar onderzoek
van andere bronnen.

•

Ruim 40% rapporteert in Excel.

•

Minder dan 20% gebruikt een BI-tool.

•

85% vindt dat de CFO leiding moet geven aan data
transformatie.

Opvallend: 70% van de CFO’s vindt dat zijn
organisatie een data gedreven cultuur heeft. Terwijl
52% aangeeft dat de directie geen besluiten neemt op
basis van data.
Grootste uitdagingen bij rapportages: 1) De kwaliteit
van de data. 2) De snelheid van het rapporteren
3) Écht inzicht in de business krijgen.
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Wij waren al vóór Corona begonnen
met Power BI. Omdat we voorbereid
waren, konden we dagelijks
bijsturen op de operatie: dat heeft
een cruciaal verschil gemaakt voor
onze organisatie.
- Bernard Knoop | CFO bij RST Zorgverleners
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Onderzoek van New Vintage Partners
‘Data-driven’ blijft een menselijke uitdaging
Onderzoek onder C-level van de Fortune 1000 bedrijven

Bron: New Vintage Partners

•

92.1% geeft aan ROI te behalen op investeringen in Data;

•

19.3 % geeft aan een data-gedreven cultuur te hebben.

•

“..organizations are not becoming data-driven and do not
build data-focused cultures. It’s a technology push rather
than a pull from humans who want to make more databased decisions.”

•

“..91.7% of organizations report that their investment in
Data and AI initiatives is increasing. This year, 92.1% of
organizations report that they are realizing measurable
business benefits, up from 70.3% in 2020”
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Publicatie van het CBS in 2021
Nederland lijkt nog niet heel datagedreven te werken

Bron: CBS

•

Onderzoek onder 13.000 Nederlandse bedrijven tussen
de 10 en 500 medewerkers, uit 2019 (meest recent).

•

Slechts 27% van de organisaties voert analyses uit op
data.

•

Dit is een stijging ten opzichte van 2018 (22%).

•

Het verschilt per bedrijfstak en bedrijfsomvang. Vooral in
kleinere organisaties wordt weinig gedaan met data
analyses (laat staan met BI).

•

We spreken veel over BI, maar doen er dus weinig mee.
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Power BI in het kort
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Hoe werkt het & wat kost het?
Power BI Desktop

Verzamelen data

Data verwerken

Power BI Service

Data visualiseren

Bevat de volledige functionaliteiten van de tool en
is helemaal gratis. Inclusief:
 100+ connectoren
 Toevoegen berekeningen

Publiceren

Delen

Wil je je rapportages delen? Dan heb je een licentie
nodig: Power BI Service (online). Inclusief:
 Microsoft Security Standards: NL-EU

 Samenvoegen databronnen

 Gratis app’s voor Windows PC, IOS en
Android phones en tablets (online voor Mac)

 Visualisaties zeer uitgebreide draaigrafieken
en draaitabellen.

 Refresh data

 Automatische interacties

 Delen met personen of groepen
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Hoe werkt het & wat kost het?
Power BI Desktop (gratis)

Power BI Service


€ 8,40 p/m per gebruiker

 Delen van dashboards aan personen en
groepen

•

EUR 4,212.30 per maand (oneindig gebruikers)

•

EUR 16.90 per gebruiker per maand

•

Gebaseerd op data gebruik

•

Vanaf 500 gebruikers interessant
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Wat is Power BI wel & wat is het niet?
Power BI is wel:

Power BI is geen:

√ Een rapportage- & analyse tool.

X ERP systeem. Je kunt niet direct data in Power BI
invoeren. Je sluit het aan op de software waar je de
data invoert.

√ Direct gekoppeld aan de brondata. Je kunt dus data
uit verschillende systemen aan elkaar koppelen.
√ Voor alle data, óók non-financial. Zolang het maar
in een database staat, kan je het gebruiken.

X Excel. Er zijn geen cellen waar je ‘even’ de data
bewerkt.

√ Voor klein & grootbedrijf. Juist voor mid-kleine
organisaties is Power BI heel toegankelijk én heel
waardevol.

X Data opslag. De data staat opgeslagen in de
database van je softwarepakket of datawarehouse.

√ Heel gebruikersvriendelijk. Vooral voor Office
gebruikers is de interface zeer intuïtief.

X Tussenstation. Power BI stuurt geen data door of
terug naar andere systemen; het is een rapportage
tool.
X Absolute Excel vervanger: Excel blijft handig voor ad
hoc rapportages. De symbiose van deze twee is juist
krachtig.
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Waarom Power BI
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2022

Waarom Power BI
van Microsoft?
Gartner model: Microsoft stijgt met
een rap tempo ver boven de andere
tools uit als marktleider.

2015

2020
2018
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Waarom Power BI?
1. Wereldwijde marktleider op het gebied van BI
2. Toegankelijk voor elke organisatie qua type & omvang
3. Laagste Total Cost of Ownership
4. Tempo van doorontwikkeling is ongeëvenaard
5. Heel laagdrempelig om mee te starten
6. Eenvoudig in gebruik en zeer intuïtieve interface
7. Koppelt aan alle denkbare databronnen
8. Onderdeel van Microsoft Suite
9. Grote actieve gebruikersgemeenschap
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Business Intelligence Maturity Model
Ons Maturity Model beschrijft de fases waar elk bedrijf doorheen gaat in de
volwassenwording naar een datagedreven organisatie. De fases lichten we hierna
toe, inclusief de focus per fase.

©All Your BI
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Business Intelligence Maturity Model
Hoe meer je naar rechts gaat in het model, hoe dieper het inzicht wordt, hoe meer
je vooruit kunt kijken en hoe sneller je organisatie-breed kunt (bij)sturen &
anticiperen.

©All Your BI
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Business Intelligence Maturity Model
De waarde die organisaties uit BI halen, gaat uit van twee assen:

Technisch fundament: de techniek die doorontwikkelt om steeds
complexere vragen uit de business te kunnen beantwoorden.

Cultureel fundament: de techniek ondersteunt de mens. Data moet een
kerncomponent worden in de organisatiecultuur om de échte waarde
van BI te benutten.
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Fase 1: ongestructureerd

Situatie

Focus

•

Er is geen structuur in de data. Beslissingen worden
voornamelijk op onderbuikgevoel genomen.

•

Ga Power BI ontdekken: de mogelijkheden, het proces en
de waarde die uit eigen data te halen valt.

•

Rapportages worden ad hoc gemaakt.

•

Breng een versnelling aan in de processen.

•

Heel veel spreadsheets, in heel veel versies, verspreid
over de organisatie.

•

•

Single point of failure: slechts één iemand kent de
logica achter de rapportages.

Begin met een Proof of Concept: een Power BI
Dashboard op basis van jullie eigen data, om te zien of
Power BI bij jullie organisatie past én wat het gaat
opleveren.

•

Rapportageproces duurt (te) lang; je loopt achter de
feiten aan.
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Fase 2: decentraal

Situatie

Focus
•

Zoek sponsorship van de top om draagvlak te creëren
binnen de organisatie

•

Definitieer KPI’s bedrijfsbreed: één versie van de
waarheid.

•

Start met het koppelen van systemen.

•

Ontwikkel een datalaag of datawarehouse.

Rapportages zijn voornamelijk op operationeel niveau.

•

Het is nog onbekend wat technisch nodig is om alle
data te verbinden.

Ontwikkel een datamodel op basis van jullie
businessmodel.

•

Ontwikkel je eerste Power BI dashboards.

•

De vraag is nog ‘Wát is er gebeurd?’ in plaats van
‘Waarom is dit gebeurd?’ of (nog beter) ‘Wat gaat er
gebeuren?’

•

Beschikbare data is gefragmenteerd over de hele
organisatie..

•

Rapportages blijven alleen binnen enkele teams:
iedereen kijkt naar zijn eigen waarheid.

•
•
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Fase 3: centraal

Situatie

Focus

•

Power BI is bedrijfsbreed geimplementeerd

•

•

De directie stuurt aan op overkoepelende KPI’s
rapportages.

Ontwikkel een langetermijnvisie voor de rol van data
binnen de organisatie.

•

•

Rapportages leggen de focus op trends.

Middelmanagement / afdelingshoofden worden
verantwoordelijk voor eigen KPI’s.

•

De bedrijfs- en dataprocessen ondersteunen
onvoldoende om alle vragen uit de business te kunnen
beantwoorden.

•

Vraag de organisatie elke keuze te onderbouwen met
data.

•

Start met de oprichting van je eigen BI team

•

(Door)ontwikkeling van een datawarehouse: een centrale
plek voor alle data.

•

Er is nog te weinig BI competentie binnen de organisatie

•

Het begint mogelijk te worden om vooruit te kijken
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Fase 4: Self Service BI

Situatie
•
•
•
•
•
•

De business kan zelfstandig rapportages maken en
analyses uitvoeren op eigen data.
De BI competentie binnen de organisatie wordt
uitgebreid.
Rapportages hebben focus op het antwoord áchter de
trend: ‘Waarom is dit gebeurd?’
Strategische BI-partner is aangehaakt voor de
doorontwikkeling.
Er zit een hoge mate van diepgang in je rapportages.
De eigen data kent voor de organisatie geen geheimen
meer.

Focus
•
•

Leid gebruikers in de organisatie op in het verrichten van
analyses.
Ontwikkel een data gedreven mindset binnen alle lagen
van de organisatie:
• Zorg voor een inhouse product owner.
• Elke afdeling heeft een BI vertegenwoordiger.
• Breng een reporting laag aan in de database.
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Fase 5: voorspellend

Situatie
•

Voorspellende modellen zijn opgezet op basis van
interne data.

•

De organisatie kan nu werken met Big Data.

•

De eerste Data Scientist ontpopt zich binnen de
organisatie!
Er is volledig vertrouwen in alle bedrijfs- en
dataprocessen en in de kwaliteit van de data.

•

Focus
•

Verrijk eigen data met data vanuit externe bronnen.

•

Doorontwikkeling van statistische modellen die passen
bij het business model.
Een data-mindset wordt een vereiste bij het recruiten van
nieuwe medewerkers.
Aandacht voor het verder verankeren van een datamindset binnen de organisatiecultuur.

•
•
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Fase 6: Artificial Intelligence

Situatie

Focus

•

Directie baseert de besluitvorming op aanbevelingen
vanuit zelflerende algoritmes.

•

Diversiteit in het AI team aanbrengen om risico's in de
algoritmes te minimaliseren.

•

Geen rapportages meer, maar inzicht is on-demand.

•

•

Focus van inzicht ligt op de vraag 'Hoe kunnen wij doel
X bereiken?'

•

•

Data is een core-asset van de organisatie en is
embedded binnen het DNA van de organisatiecultuur.
De organisatie heeft een volledige BI / AI afdeling.

Excellente documentatie over logica, variabelen en
aannames in de algoritmes.
Audit afdeling voor controle over de ontwikkeling en
wijzigingen aan algoritmes.
De directie ontwikkelt zichzelf door naar een cyborg
symbiose met AI.

•

•
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Power BI Roadmap
Elke organisatie moet deze 5 stappen doorlopen om Power BI succesvol te implementeren. We nemen deze
stappen hierna één voor één met je door. Zie de Roadmap als een doorlopend proces waarbij er, na de
implementatie, samen met de business continu meer functionaliteiten en inzichten worden toegevoegd. Zo
groeit de waarde van jouw dashboards en BI oplossing exponentieel.

01
Ontdekken

Hoofdvraag:
Is Power BI de oplossing
die we zoeken?

02
Technisch
fundament
2. Technisch
fundament
Hoofdvraag:
Welke technische
inrichting past
het beste bij ons?

03
Implementatie
3. Implementatie
Hoofdvraag:
Hoe zorg ik voor
een soepele
implementatie?

04
Operations

05
Optimalisatie

4. Operations

5. Optimalisatie

Hoofdvraag:
Hoe zorg ik ervoor dat
alle dashboards actueel
en beschikbaar zijn?

Hoofdvraag:
Hoe blijf je antwoord
geven op de vragen van
morgen?
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Een doorlopend proces
Het implementeren van Power BI is qua proces eigenlijk
gelijk aan het ontwikkelen van software: starten met een
plan, vervolgens bouwen & testen, uitbrengen naar de
eindgebruiker en ten slotte continu optimaliseren aan de
hand van nieuwe inzichten en vragen.
De Roadmap naar een succesvolle implementatie van
Power BI is dus, net als het ontwikkelen van software, niet
lineair maar iteratief: een continu proces.
In de Power BI Roadmap nemen we je mee in de stappen
die je in dit proces doorloopt.
Ter info: Dev = Development. Ops = Operations
(onderhoud)
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Stap 01: Ontdekken
Is Power BI de oplossing die wij zoeken?
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Klantcase

De Nierstichting
Om de organisatie de waarde van Power BI te laten
ontdekken starten wij met een Proof Of Concept. Een
kleinschalige implementatie op basis van data uit
Exact Online.
Resultaat binnen 2 weken:
• Inzicht in de belangrijkste KPI doelbesteding
• 4 Power BI dashboards waarmee de hele
organisatie kan werken
• De bevestiging dat Power BI inderdaad de
oplossing is die de organisatie nodig heeft
• Power BI wordt nu volledig geïmplementeerd
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De Nierstichting: inzicht in doelbesteding
De situatie van De Nierstichting vóór Power BI
• Veel Excelsheets, maar weinig inzicht

71

eurocent
doelbesteding

• Behoefte: rapportages versnellen
• Toegang krijgen tot álle data
• Inzicht verbreden en verdiepen
• Belangrijkste KPI: doelbesteding van donaties
• BI Maturity fase: ongestructureerd

29

eurocent

kosten
fondsenwerving
beheer en administratie
Bron jaarverslag 2019
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Onze oplevering na 2 weken
Via deze link vind je meer informatie over ons werk voor De Nierstichting

 4 dashboards o.b.v.
Exact Online data
 Interactief
•
•
•
•

Alle data die je ziet is volledige geanonimiseerd. De getallen hebben geen relatie met de daadwerkelijke situatie bij De Nierstichting en dienen enkel ter illustratie.

KPI dashboard
Inzicht in de financiën
Inzicht in de
opbrengsten
Inzicht in de
grootboekrekening
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Stap 1: is Power BI de oplossing die wij
zoeken?
Situatie
•

Rapportages zijn nu
waarschijnlijk (te)veel in
Excel en (te) verspreid over
de organisatie.

•

Je wilt het
rapportageproces
versnellen.

•

Inzicht verbreden en
verdiepen.

•

Je wilt voorspellen in plaats
van terugkijken.

Focus op

Uitvoering:

• Sponsorship & enthousiasme
halen bij de directie.

Proof Of Concept:

• Draagvlak creëren voor een
kleinschalige proef, voor een
positieve businesscase.

•

Welke waarde zit er in mijn data?

•

Inzicht in de mogelijkheden van
Power BI.

Snelle en beperkte investering:
•

Binnen twee weken je eigen realtime
dashboards op je eigen data.
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Stap 02:
Technisch fundament
Welke technische inrichting past het
beste bij onze informatiebehoefte en
portemonnee?
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Klantcase
Klantcase(geanonimiseerd)

Bij een groot IT bedrijf
Wat er gebeurt als iedereen binnen de organisatie
zelf maar aan de slag gaat...
•

•

Verschillende managers van een groot IT bedrijf willen meer
inzicht in de prestaties van hun eigen afdeling.
Er is géén centrale aansturing: verschillende losse Excel
sheets die gaan zwerven, data uit verschillende bronnen.

•

Resultaat: elke afdeling heeft zijn eigen versie van de
waarheid!

•

Niemand weet hoe de KPI’s worden berekend, terwijl daar wel
op gestuurd wordt…

•

Om sheets en data te consolideren wordt een externe
consultant ingehuurd. De infrastructuur is namelijk zo
omslachtig dat niemand het begrijpt behalve de consultant.
Gevolg: volledige afhankelijkheid.
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De 4 verschillende routes voor Power BI
Ongeacht je systemen, wensen of BI tool er bestaan altijd 4 technische routes om uit te kiezen. Elke route heeft
zijn voor- en nadelen. De gemaakte keuze heeft impact op resources (uren en kosten), flexibiliteit (eenvoud van
doorontwikkeling) en stabiliteit (uptime van rapporten). Op korte én langere termijn.

01 Koppelen via een bronsysteem export
Exporteer de data uit de bronsystemen naar Excel /
.csv en upload deze binnen Power BI.

03 Koppelen via eigen directe API
Koppel het bronsysteem via een eigen API aan
Power BI.

Applicaties

Applicaties

02 Koppelen via een 3rd party connector
Koppel het bronsysteem via een 3rd party connector
aan Power BI.

04 Koppelen via een eigen datawarehouse
Koppel het bronsysteem aan een datawarehouse, en
koppel deze vervolgens aan Power BI.

3rd
Applicaties

DWH

Applicaties
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Meer resources

04

Koppelen via een eigen datawarehouse

DWH

Applicaties

03

Koppelen via eigen directe API

Applicaties

Weinig flexibiliteit
02

Veel flexibiliteit

Koppelen via een 3rd party connector
3rd

Applicaties

01

Koppelen via een bronsysteem export

Applicaties

Weinig resources
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Route 1: export van data
Voordelen
•
•
•

Eenvoudig & weinig technische kennis nodig.
Handig voor tijdelijke rapportages.
Simpel te implementeren met relatief weinig
resources.

Nadelen
•
•
•
•
•
•

Beperkte rapportagemogelijkheden.
Foutgevoelig.
Niet alle data is te exporteren uit systemen.
Geen directe verbinding met de brondata.
Geen fundament om je BI op voort te
bouwen in de toekomst.
Handmatig refreshen en niet real-time.

Route 2: Koppelen via connector
Voordelen
•
•
•

Geen ontwikkelkosten.
Geen onderhoudskosten.
De implementatie is Plug & Play.

Nadelen
• Afhankelijkheid van een 3de partij.
• Je hebt geen controle over je datastroom &
logica.
• Data is beperkt tot wat de 3de partij heeft
ontsloten.
• Combineren van data uit verschillende bronnen
is niet mogelijk.
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Route 3: directe API koppeling
Voordelen
•
•
•

Volledige controle over je datastroom en
logica.
Mogelijkheid tot real-time data t.o.v. route 1.
Toegang tot alle data.

Nadelen
•

Meer ontwikkelkosten.

•

Je moet zelf de koppeling zelf onderhouden.

•

Je BI werkt rechtstreeks op de productie
database van je software. Hiermee heb je
kans op downtime en performance issues.

Route 4: via eigen datawarehouse
Voordelen
•

Volledige controle over de gehele data
inrichting.

•

Volledige controle over alle achterliggende
logica & berekeningen.

•

Een goed fundament om je BI op door te
ontwikkelen.

•

Makkelijk interne / externe datastromen toe te
voegen.

Nadelen
• Hogere ontwikkelkosten.
• Vereist technische, specialistische kennis.
• Heeft onderhoud nodig dat je zelf moet
organiseren of moet uitbesteden.
• De ontwikkeltijd is langer.
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RST Zorgverleners wil ontwikkelen
naar Self Service BI
RST Zorgverleners kiest na een technische scan van haar systeemlandschap voor route 4: ontsluiten via een eigen
datawarehouse. Er zijn veel systemen met grote hoeveelheden data, dat is zonder datawarehouse niet beheersbaar in
Power BI. Het is ook futureproof: een fundament voor een Self Service BI omgeving waar alle data en berekeningen in
eigen beheer houden. Ten slotte biedt het ook de mogelijkheid om data uit verschillende bronnen te combineren en data
terug te sturen naar Exact.

Oude situatie

Huidige situatie

Bekijk hier ons werk voor RST Zorgverleners

BREAKOUT ONDERWERP

Veel voorkomende
obstakels
“Wij kunnen nog niet
beginnen met Power BI, want
de kwaliteit van onze data is
onvoldoende…”

BREAKOUT ONDERWERP

Datakwaliteit is dé reden om juist wél
te starten met BI
Vanuit jaren praktijkervaring garanderen wij dat onvoldoende
datakwaliteit juist wél een reden is om te starten met BI:
• Excellente datakwaliteit is géén vereiste voor een succesvolle Power
BI implementatie.
• Je ontdekt in het proces namelijk bijna altijd fouten in de data, die je
zonder Power BI niet had kunnen vinden. (Bij 99% van onze
projecten blijkt in deze situatie dat Power BI altijd de juiste cijfers
toont versus de oude rapportages).
• In sprints (scrum) de datakwaliteit verbeteren is veel efficiënter en
sneller.
• Je kunt heel doelgericht de data opschonen.
• Datakwaliteit blijft sowieso een continu proces: met Power BI gaat
dit een stuk efficiënter!

BREAKOUT ONDERWERP

Eerst je datakwaliteit op orde
brengen of eerst BI inrichten? Heel
simpel, eerst BI. Want alleen dan zie
je wat er mis is met de kwaliteit van
je data en kun je gericht
verbeteringen aanbrengen.
- Ed van Viegen | CFO bij Youbahn

BREAKOUT ONDERWERP

Fundament tips & tricks
•

De meeste probelemen bij een Power BI traject komen voort uit
een wankel of onvoldoende doordacht technische fundament.
Besteed hier veel aandacht aan. Het heeft impact op: project
snelheid, kosten, flexibiliteit van doorontwikkeling en het
eindresultaat.

•

Begin bij de business: welke antwoorden zoek je? Wat hebben
jullie nodig? Wat wil je zien?

•

Zorg voor een gezamenlijk beeld van het eindresultaat. Wat willen
we als organisatie (binnen één, drie en vijf jaar) bereiken?

•

Power BI helpt juist om de datakwaliteit op orde te krijgen.

•

En vergeet niet BI ≠ IT. Schakel BI specialisten in met de juiste
expertise & ervaring.
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Stap 2: welke technische inrichting
past het beste bij ons?
Focus op

Uitvoering:

De keuze voor Power BI
is gemaakt

• De juiste technische route
bepalen

Technische advies o.b.v. scan

•

Directie is sponsor

•

Technische routes en
infrastructuur zijn nog niet
bepaald

• Wat is de benodigde
investering?

Situatie
•

•

Nog onbekend wat alle
mogelijkheden en
obstakels zijn

•

User stories: BI wish-list, KPI’s en
informatie wensen gebruikers

•

Systeemlandschap en Informatie
landschap

•

Technische mogelijkheden applicaties

•

Data strategie: wat wil je bereiken?
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Stap 03: Implementatie
Hoe zorg ik voor een soepele én snelle
implementatie?

05 | Roadmap naar Self Service BI

Ritme creëren met scrum
•

Een goede rolverdeling en een goed werkritme is key voor een vloeiende & snelle Power
BI implementatie. Scrum is hier dé methodiek voor:

•

Je werkt vanuit de behoefte van de gebruiker met user stories.

•

Elke sprint wordt er opgeleverd, dus elke sprint heb je zichtbare waarde.

•

Door de gebruiker direct te betrekken zorg je voor snellere feedback-loops en een
hogere acceptatiegraad van nieuwe dashboards.

Team mix

Intern team
Opleveren
Iedere 3 weken

StandUp

Scrum Master

Sprint
2-4 weken

Gebruiker
Inzicht vraag

Product Owner
User Story

Product Backlog
User Stories

Sprint Backlog
Sprint Planning

Development team
Bouwen
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Met scrum werken voorkom je 2 klassieke
valkuilen:
01 Het dashboard dat nooit gebruikt werd.
Een prachtig dashboard wordt opgeleverd, maar de
(eind)gebruiker - die in het proces niet (goed)
betrokken is geweest - blijkt de helft helemaal niet
nodig te hebben. Tegen de tijd van oplevering had de
gebruiker toch ander inzicht nodig of verwacht. De
gebruiker voelt zich geen eigenaar van het dashboard.
Het dashboard wordt uiteindelijk niet gebruikt.

02 Het ongeduldige MT.
De ontwikkeling vindt volledig achter de schermen
plaats zonder tussentijdse opleveringen. De gebruiker
(vaak het MT in het begin) krijgt niets mee en wordt
tussentijds niet betrokken. Na twee maanden heeft er
nog geen oplevering plaatsgevonden. Het MTwordt
ongeduldig en wil resultaat zien. Na 3-4 maanden heeft
er nog swordt de stekker uit het project getrokken bij
gebrek aan zichtbaar resultaat. Resultaat: verspilde
energie, tijd én geld.
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De scrum methode met data validatie
01 Development en productie omgeving
Je ontwikkelt altijd binnen een veilige
development omgeving. Pas na het akkoord
publiceer je naar de productie omgeving, waar de
gebruiker toegang toe heeft.

03 De productie omgeving is actueel en getest
Heilige regel: als het dashboard of de wijziging
aan het dashboard niet gevalideerd en getest is,
mag het nooit naar de productie omgeving! Zo is
de productie omgeving altijd actueel en getest.

02 Testen en validatie voor publicatie
In elke sprint wordt de nieuwe oplevering
gevalideerd bij de gebruiker. Resultaat:
1) Je weet bij de definitieve oplevering dat alle
informatie en berekeningen kloppen;
2) Het dashboard wordt afgestemd op de wensen
van de gebruiker;
3) De gebruiker wordt betrokken in het proces en
voelt zich daarmee eigenaar van het dashboard.
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De pijn van de achterkant
“De achterkant” is de de technische inrichting van je
Business Intelligence oplossing: het ontsluiten van de data,
het datawarehouse en de datamodellen. Je ziet het niet
maar je kan niet zonder.
Je moet door de pijn heen van de achterkant:
• Het kost tijd en mankracht om de achterkant goed te
ontwikkelen. Doe dit in één keer goed.
• De grote valkuil is haast: je moet altijd de balans zoeken
tussen snel waarde leveren en het technisch goed
inrichten.
• Bespaar niet op documentatie. Blijf in control van jouw
eigen inrichting en blijf onafhankelijk van je ontwikkelaar.

05 | Roadmap naar Self Service BI

Implementatie voorbeeldfases
01 Bepalen kritische KPI’s en prioriteiten. Van product backlog naar sprint backlog.

02 Databronnen ontsluiten naar het datawarehouse

03 Bouwen Datamodel en toevoegen van berekeningen

04 Bouwen van Power BI Dashboard
Hou rekening met 2 tot 3
sprints voor de “achterkant”.

Door slim werken tijdens de
technische sprints, kan je
tijdens ‘de achterkant’ fase al
starten met dashboarden.
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In de praktijk: voorbeeldfases implementatie
01 Afstemmen belangrijkste KPI’s

02 Databronnen ontsluiten

Begin met het afstemmen en documenteren van
de KPI’s (hoe worden ze berekend?) en de
prioriteiten. Zo vertaal je de Product Backlog
naar de Sprint Backlog: wat gaan we als eerste
doen?

Daarna begin je met het ontsluiten van de databronnen:
vaak kies je één bron om mee te beginnen. Houd
rekening met 2-3 sprints om de achterkant te bouwen.

03 Datamodel bouwen

04 Dashboards bouwen

Terwijl de data wordt ontsloten, wordt het datamodel
gebouwd en worden verbindingen & berekeningen
toegevoegd.

Vervolgens ga je versie 0.1 van het eerste Power BI
dashboard bouwen. Door slim samen te werken, kan je
al relatief snel gaan bouwen aan het dashboard!
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Implementatie tips & tricks
•

Zorg voor sponsorship van de top; anders is het doomed to fail.

•

Geen ‘Finance’ feestje: elke afdeling kan en moet profijt hebben
van de dashboards.

•

Pas scrum structureel toe: zo kun je snel waarde leveren en de
organisatie hierin meenemen.

•

BI is het vliegwiel voor data kwaliteit, niet andersom. Vaak
wijken de cijfers in Power BI af van de huidige rapportages:
maar in 99% van de gevallen geeft Power BI een betere
weergave van de werkelijkheid.

•

Blijf altijd documenteren voor een eenduidige versie van de
waarheid: wat zijn - bedrijfsbreed! – de KPI’s en hoe worden
deze berekend.

•

Neem de business mee in het proces: zo komt BI veel meer tot
leven en is de acceptatiegraad hoger.

•

Prioriteren is key! Focus op structuur en blijf in het scrumritme.
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Stap 3: Hoe zorg ik voor een soepele én
snelle implementatie?
Situatie
•

Er is een helder beeld van
het eindresultaat op korte
& lange termijn.

Focus op
•
•

Een ritme creëren met
scrum.

Versie 1 opleveren:
•

Data ontsluiten

Een goed fundament
bouwen.

•

Technische inrichting bouwen

•

Eerste dashboards opleveren

•

Data valideren bij de business

De belangrijkste KPI’s zijn
gedefinieerd.

•

•

De technische route is
uitgekristalliseerd.

Het businessmodel omzetten
naar het datamodel.

•

•

Project scope & planning
zijn afgestemd met
belangrijke stakeholders en
sponsors.

Power BI
Dashboards ontwikkelen &
valideren.

•

Uitvoering

BREAKOUT ONDERWERP

Veel gestelde vraag
Wat is eigenlijk Self Service BI
en hoe ziet dat eruit?
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Toegankelijkheid voor de hele organisatie
Self Service BI betekent dat je organisatiebreed zelf in staat bent
om analyses te maken en dashboards op te zetten. Zonder dat je
daarvoor specifieke programmeer skills nodig hebt.
Je bent dus niet afhankelijk (meer) van externe partijen om analyses
te kunnen maken. Als maatstaaf: een (nieuwe) medewerker zou na
1-2 dagen training zelf in staat moeten zijn om dashboards te
bouwen.
Self Service BI is net zoals Rome: niet in één dag gebouwd ;) Zoals
in ons Maturity Model te zien is, moet je eerst door de fases
Decentraal en Centraal heen om een goed fundament van je BI
landschap op te zetten.
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Technische inrichting bij Self Service Power BI
Databronnen

Self Service BI

Datawarehouse

Source A

Datamart
Source B

Source C

Ruwe data

XML
Source E

Source F

Datamart

Datamart
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Toelichting bij een Self Service Power BI landschap
De ruwe data wordt vanuit verschillende bronnen naar een
datawarehouse ontsloten. Vanuit daar worden verschillende
‘datamarts’ gecreëerd.
Een ‘datamart’ bevat specifieke data uit de (verschillende)
systemen. Deze data is afgestemd op specifieke gebruikers en
bedrijfsafdelingen. In de datamart wordt de nodige berekeningen
toegevoegd en wordt alle data omgezet in de bedrijfslogica van de
organisatie.
Op deze manier kan de business heel eenvoudig zelf duizenden
verschillende BI analyses bouwen vanuit de geprepareerde dataset
= de datamart.
Door alle berekeningen in het datawarehouse plaats te laten vinden
in plaats van binnen Power BI zelf, verbetert de performance
enorm.

Self Service BI

Source A
Data
mart
Source B

Ruwe
data

Source C

XML
Source E

Source F

Data
mart

Data
mart
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Toelichting bij een Self Service Power BI landschap
De ruwe data wordt vanuit verschillende bronnen naar een
datawarehouse ontsloten. Vanuit daar worden verschillende
‘datamarts’ gecreëerd.
Als je het datawarehouse ziet als het distributiecentrum waar alle
data samenkomt, is de datamart de supermarkt waar alle data
eenvoudig bereikbaar is. In de datamart is alle data verdeelt in
afdelingen, rayons en schappen, eenvoudig bereikbaar met
definities die bekend zijn voor de business (eindgebruiker).
Op deze manier kan de business heel eenvoudig zelf duizenden
verschillende BI analyses bouwen vanuit de geprepareerde dataset
= de datamart.
Door alle berekeningen binnen het datawarehouse plaats te laten
vinden in plaats van binnen Power BI zelf, verbetert de
performance enorm.

Self Service BI

Source A
Data
mart
Source B

Ruwe
data

Source C

XML
Source E

Source F

Data
mart

Data
mart
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Stap 04: Operations
Hoe zorg ik ervoor dat alle dashboards
actueel en beschikbaar zijn?
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Power BI Operations
Operations is de garage van je BI oplossing. Noodzakelijk en het zorgt voor
een ‘voertuig’ dat altijd goed werkt: het monitoren van de performance,
continue beschikbaarheid, issues in kaart brengen en het versnellen van
processen.
Beheer van een datawarehouse is écht anders dan IT beheer:
• er worden andere systemen & technieken gebruikt;
• voor het koppelen is een andere expertise nodig.
Besteed dit uit aan een specialist, zeker in het begin.
Goede implementatie & documentatie zorgt voor eenvoudiger onderhoud en
de mogelijkheid om zelf aan de knoppen te kunnen draaien, oftewel: lagere
kosten & meer flexibiliteit in doorontwikkeling.
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Verschil DWH- en IT beheer
In onderstaande vergelijking leggen wij uit wat de verschillen zijn tussen IT en DWH beheer. Dit is de reden dat
het noodzakelijk is om een gespecialiseerde partij aan te haken voor het beheren van het datawarehouse.

VS
IT beheer
Algehele infrastructuur beheren
Focus op hardware
Beheert servers waar een datawarehouse op draait
Metafoor: IT bouwt en onderhoudt de wegen
IT inrichting is niet business model afhankelijk

Datawarehouse beheer
Specifiek onderdeel (DWH) van de infrastructuur beheren
Focus op data
Beheert alle inhoud / data binnen het datawarehouse
Metafoor: DWH regelt het verkeer en zorgt dat iedereen
op bestemming aankomt
Datawarehouse inrichting is sterk afhankelijk van het
business model
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Stap 4: Hoe zorg ik continu voor
beschikbaarheid van alle dashboards?
Situatie

Focus op

•

Power BI is geïmplementeerd.

• Continue beschikbaarheid.

•

Power BI dashboards moeten
continu blijven draaien.

• Betrouwbare data ready for use.

•

De groei van de organisatie vraagt
om groei van de 'BI oplossing’.

• Monitoring: issues in kaart brengen en snel
oplossen.
• Systeem performance analyse:
• Versnellen van processen.
• Verlagen van verbruikskosten.
• Steeds meer naar real time insights
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Stap 05: Optimalisatie
Hoe blijf je antwoord geven op de vragen
van morgen?
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Power BI Optimalisatie
Tijdens het optimalisateren ga je sprint voor sprint de
bestaande inrichting verbeteren, nieuwe databronnen
toevoegen en de mensen binnen je organisatie trainen op een
data gedreven mindset.
De focus ligt op het beantwoorden van de vragen van morgen.
Want des te meer inzicht er ontstaat des te meer vragen er
komen. Die vragen gaan al snel niet meer over het verleden
maar juist over de toekomst.
De doorontwikkeling van je BI oplossing is eigenlijk geen
keuze. Bronsystemen data breiden uit, de technologische
mogelijkheden breiden uit, de techniek ontwikkelt door,
nieuwe databronnen worden toegevoegd, de organisatie
verandert en ontwikkeld zich verder en de concurrentie zit ook
zeker niet stil.
De vraag is dan ook niet óf je moet optimaliseren, maar hoe
je mensen en techniek optimaal laat samenwerken.
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Power BI Optimalisatie
Tijdens het optimalisateren ga je sprint voor sprint de
bestaande inrichting verbeteren, nieuwe databronnen
toevoegen en de mensen binnen je organisatie trainen op een
data gedreven mindset.
De focus ligt op het beantwoorden van de vragen van
morgen. Want des te meer inzicht er ontstaat des te meer
vragen er komen. Die vragen gaan al snel niet meer over het
verleden maar juist over de toekomst.

De doorontwikkeling van je BI oplossing is eigenlijk geen
keuze. Bronsystemen data breiden uit, de technologische
mogelijkheden breiden uit, de techniek ontwikkelt door, nieuwe
databronnen worden toegevoegd, de organisatie verandert en
ontwikkeld zich verder en de concurrentie zit ook zeker niet stil.
De vraag is dan ook niet óf je moet optimaliseren, maar hoe
je mensen en techniek optimaal laat samenwerken.
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Succesfactoren van een Power BI implementatie
01

Een Power BI rapportage ritme in het MT
aanbrengen.

05

Goed documenteren: want goede documentatie
bespaart op termijn tijd & kosten.

02

Scrum methodiek: snel inzichten en
antwoorden (en dus waarde) leveren aan
gebruikers.

06

Developmentteam is kritisch: dit zorgt voor een
goede samenwerking tussen de business en het
ontwikkelteam.

03

Key spelers direct in het project betrekken.
Dat zorgt voor minimale weerstand bij het
inrichten van de processen. En nog
belangrijker: voor betrokkenheid!

07

Inzicht leidt tot nieuwe vragen. Blijf altijd in
contact met de gebruikers van dashboards voor
belangrijke optimalisatieslagen.

04

Niet struikelen over datakwaliteit als
blokker: dit is namelijk een ongoing
verbeterproces.

08

Zorg altijd voor een product owner op het
project. Zie ook hierna: ‘Met welk team behaal je
success?’
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Stap 5: Hoe blijf je antwoord geven op de
vragen van morgen?
Situatie

Focus op

•

De organisatie wordt steeds meer
datagedreven.

• Snel vanuit BI antwoord geven op vragen
uit de organisatie.

•

Gebruikers vragen steeds meer
nieuwe inzichten.

• Business Intelligence Competence Center
opzetten.

•

Je wilt je rapportages verdiepen
& uitbreiden.

• Trainen van gebruikers.
• Optimalisatie analyse:
• Hoe verloopt het Power BI
gebruik door medewerkers?
• Hoe kunnen wij de dashboards
optimaliseren?
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06
Met welk team behaal je succes?
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Hoe ziet een volledig BI-projectteam eruit?
Product Owner

Vertaalslag tussen
businessvraagstukken en
het technisch team

Sponsor

Directielid en
interne
opdrachtgever

BI Developer

Data ontsluiten,
koppelingen en bouwen
van het datawarehouse

DWH Beheerder

Technische inrichting
beheren

Data architect

Power BI specialist
Data omzetten tot
inzichten d.m.v.
dashboarding

Bouwen inrichting, data
model en data logica
o.b.v. het
businessmodel

Power BI Trainer
Organisatie trainen
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Alle rollen binnen een volledig BI-projectteam
01

Sponsor: altijd aan de klantkant en altijd
binnen het MT.

05

Data architect: bouwt de technische inrichting,
het datamodel en de data logica.

02

Product Owner: projectverantwoordelijkheid
en vertaalslag tussen businessvraagstukken
en technisch team. De PO bepaald de
prioriteit van alle user stories.

06

Developer (Dev): ontsluit databronnen, bouwt
de koppelingen en het datawarehouse.

03

Power BI specialist: bouwt de dashboards
en zet data om tot inzichten.

07

04

Power BI Trainer: traint de organisatie en
nieuwe medewerkers.

Beheerder (Ops): beheert technische inrichting.
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Meerdere petten dragen mag!
Goed om te weten: iemand kan meerdere rollen vervullen in
het BI-projectteam. Het is dus niet zo dat je altijd minimaal 6
FTE nodig hebt.
Bedenk wel zorgvuldig wat je zelf doet en wat je uitbesteedt:
• Wat voor kennis en kunde is er in de organisatie zelf?
• Welke capaciteit is beschikbaar?
• Welke ervaring hebben wij zelf in het implementeren van
BI?
In het volgende overzicht staat welke rollen je bij
voorkeur intern houdt (mensen die de business snappen en de
oplossing intern kunnen dragen) en welke rollen je extern
uitbesteedt (specialistische kennis).
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Wat ga je per fase zelf doen en wat ga je
uitbesteden?
In de eerste drie maturity fases (Ongestructureerd, Decentraal & Centraal) gaat de organisatie haar eerste
BI medewerker(s) aannemen. Dit is vaak een Power BI specialist die de business kent, dashboards
ontwikkelt en data analyses maakt. Het is in bijna altijd kostenefficiënter om de overige competenties uit te
besteden.
Uitbesteden

Interne organisatie

Sponsor

Power BI Specialist

Product Owner

BI developer

Data architect

DWH beheerder

Power BI trainer
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Wat ga je per fase zelf doen en wat ga je
uitbesteden?
Vanaf de fase Centraal tot Voorspellend breidt de organisatie langzamerhand haar BI-team uit. De trainer
en de product owner zijn de eerstvolgende rollen die logischerwijs intern worden vervuld. Omdat het
aantrekken en behouden van gespecialiseerde BI ontwikkelaars lastig is, is het bijna altijd efficiënter en
eenvoudiger om dit uit te besteden.
Interne organisatie

Sponsor

Power BI Specialist

Uitbesteden

Power BI trainer

Product Owner

BI developer

Data architect

DWH beheerder
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Wat ga je per fase zelf doen en wat ga je
uitbesteden?
Afhankelijk van de omvang en data strategie van de organisatie, zal het vanaf de maturity fase
‘Voorspellend’ logisch worden om alle rollen in het interne team te vervullen.
Interne organisatie

Sponsor

Power BI Specialist

Power BI trainer

Product Owner

BI developer

Data architect

DWH beheerder
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Hoe kies je de juiste Power BI Partner?
01

Stack ervaring: hebben ze ervaring met
jouw systemen (cloud systemen, databases,
applicaties)?

05

Snelheid van opleveren: leveren ze snel
waarde? De beste manier om hier achter te
komen is door te vragen naar referenties.

02

Team: alle rollen en competenties dienen
aanwezig te zijn.

06

Visie: let goed op of ze alleen spreken over de
opdracht die voor ze ligt of plaatsen ze de
opdracht in een toekomst perspectief?

03

Een goede BI partner probeert geen
afhankelijkheid te creëren in de aangereikte
oplossingen.

07

04

Ervaring: snappen ze jouw businessmodel?
Voor wie hebben ze gewerkt en welke rol
hebben ze vervult? Zijn ze strategisch
partner, eenmalige dienstverlener of
detacheerder?

Goedkoop = duurkoop. Staar je niet blind op
uurtarief. Een marktconform uurtarief
bedraagt meestal tussen de €100 en €180,
afhankelijk van de rol en het specialisme. Pas
op voor prijsvechters en absurde verschillen
in urenbegrotingen. Een slecht doordacht
fundament en / of opnieuw beginnen is het
aller duurst.

07
Waar start je vandaag?
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Power BI kick-off sessie
Start met een brainstormsessie met jouw MT en de Power BI
specialisten van All Your BI. Maak je borst maar nat voor een
vliegende start:

•

In welke (maturity) fase zit jouw organisatie nu?

•

Waar willen jullie op de middellange termijn zijn?

•

Huidige situatie in kaart brengen.

•

Antwoord op jullie prangende Power BI vragen.

•

Live mogelijkheden zien in Power BI.

•

De 1e afspraak is kosteloos: no strings attached!
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De meest succesvolle
implementaties starten altijd klein
en met een glasheldere scope.
Ruben Monster

Co-founder & Senior BI consultant

Contact opnemen
Bellen

010 307 02 40

Whatsappen

06 42 6776 42

E-mailen

info@allyourbi.nl

Surfen

www.allyourbi.nl/

Netwerken

LinkedIn

Postduiven

Lloydstraat 210
3024EA Rotterdam

