


Jumpstart je 

bedrijfsinzicht!

Strategische bedrijfsinzichten

Tactische bedrijfsinzichten

Operationele bedrijfsinzichten



4 sets krachtige 

rapporten

Finance

Sales

Aankoop

Voorraad



Van cijfers naar inzichten

Je beschikt ongetwijfeld al over een hele reeks cijfers,  

rapporten en grafieken.  Maar…

• Bieden ze ook voldoende inzicht?

• Zijn ze altijd up-to-date en betrouwbaar?

• Kost het heel wat copy-paste-excelwerk?

• Haalt elke medewerker er zijn voordeel uit?

• Combineer je makkelijk verschillende databronnen?

De 4 krachtige rapportensets in het BI Power Pack geven 

je écht inzicht in verkoop, aankoop, financiën en voorraad.

Je bent in geen tijd gelanceerd met onze sets en dat 

tegen een vaste prijs, inclusief future feature updates!



Finance

Breng je finance-afdeling op snelheid met 4 

dynamisch aanpasbare rapporten.

• Balans

• Resultatenrekening

• Klant/leverancier

• Resultaat per dimensie

In deze dynamische rapporten klik je door op 

KPI’s en plaatsje filters om in een oogopslag te 

weten hoe alles er voor staat.









Sales

Hoe staat je verkoop er voor ten opzichte van je 

vooropgestelde doelen? Deze rapporten geven 

je inzicht om je verkoop te optimaliseren en 

klantverloop voor te zijn!

• ABC artikel-analyse

• Artikelcategorie-analyse

• Leveranciers- en verkopers-analyse

• Churn (nieuwe, verloren en herstelde klanten)

• RFM-klantsegmentatie

• Cross-sell analyse

In deze dynamische rapporten klik je door op 

KPI’s en plaatsje filters om in een oogopslag te 

weten hoe je sales er voor staat.









Aankoop

Een geoptimaliseerd aankoopbeleid is de 

hoeksteen van goede margebewaking. Doe 

het slimmer met onze rapporten.

• Artikelcategorie-analyse

• ABC-artikelanalyse

• Leveranciersbetrouwbaarheid

• Leveranciersscore

In deze dynamische rapporten klik je door op 

KPI’s en plaatsje filters om in een oogopslag te 

weten hoe alles er voor staat.









Voorraad Voorraad

Van welke zaken neem je veiligheidshalve meer 

op stock en van welke zaken heb je nu al teveel? 

Wat is je omzetsnelheid? Waar zit je voorraad? 

Wat zijn je fast, slow en non-movers?

• Voorraadwaarde en aantallen

• Omzetsnelheid

• Vestigingen en Transfers

• ABC-voorraadanalyse

• FSN-analyse

In deze dynamische rapporten klik je door op 

KPI’s en plaatsje filters om in een oogopslag te 

weten hoe je voorraad er voor staat.









Prijs, implementatie & begeleiding

Een eenvoudige prijszetting per set

€ 998 per jaar per set

Finance, sales, aankoop, voorraad

€ 2500 voor opzet en opleiding*

Eenmalig per set

* De vaste opzet & opleidingsprijs geldt enkel indien de 

BI Power Package gekoppeld wordt op Microsoft 

Dynamics 365 Business Central. Indien je over andere 

databronnen beschikt gebeurt dit in regie.

Snel gelanceerd, mét begeleiding

Onze data-experten brachten hun 

expertise samen in deze standaard-

rapportensets die we ook bij jou snel 

kunnen uitrollen voor direct inzicht. Er 

komen regelmatig features bij in de sets 

op basis van de feedback van talloze 

gebruikers.

We leiden je mensen op in het gebruik en 

configureren de sets zodat ze aansluiten 

op jouw bedrijfsnoden.



Zien is geloven!

Boek je persoonlijke demo (30min)

https://bit.ly/bipowerpack

Laura.clarysse@esc.be

Tel. +32 (0)9 329 93 06

https://bit.ly/bipowerpack
mailto:Laura.clarysse@esc.be

