‘MET QLIK
ANALYSEREN
UITZONDERINGEN
TOT IN DE
KLEINSTE DETAILS.
DIT HELPT ONS OM
SNEL ZAKELIJKE
BESLISSINGEN TE
NEMEN.’

WAT IS
BUGABOO?
Bugaboo International is een Nederlands
design bedrijf dat mobiliteitsproducten
ontwikkelt en produceert. Bugaboo staat
bekend om haar innovatieve ontwerpen van
kinderwagens. Bugaboo begon in 1999 als
een kleine start-up, maar is snel uitgegroeid
tot een wereldwijde speler. De producten
van Bugaboo zijn in meer dan 50 landen te
verkrijgen.

FEITEN IN HET KORT
BEDRIJF
Bugaboo
WERKNEMERS BRANCHE
2500 Producent van
kinderwagens
ACTIVITEITEN
Verkoop van kinderwagens
GELEVERDE OPLOSSING
Bugaboo rekent af met
rapportagebeperkingen met
de oplossing van Qlik
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‘MET QLIK ANALYSEREN WE
UITZONDERINGEN TOT IN DE KLEINSTE
DETAILS. DIT HELPT ONS MANAGEMENT
OM SNEL ZAKELIJKE BESLISSINGEN TE
NEMEN. EEN ANDER VOORDEEL IS DAT HET
MAKKELIJK IS OM ERRORS IN DE METADATA
TE IDENTIFICEREN, WAT ZORGT VOOR EEN
VERBETERING VAN DE DATAKWALITEIT.’
Bashir Bare
BI Specialist | Bugaboo
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UITDAGINGEN
- De bestaande BI oplossing, IBM Cognos,
beperkte de rapportagemogelijkheden
door vooraf gedefinieerde hiërarchieën en
selectiecriteria. Hierdoor was het niet mogelijk
om data te valideren of data verder te
analyseren zonder conversie naar Excel of het
verliezen van snelheid.
- Het BI Competence Center moest steeds
reageren op vragen voor ad-hoc rapportages.
Dit was tijdrovend en beperkte het team in
het opzetten en uitvoeren van strategische
projecten.
- De behoefte naar het zelfstandig kunnen
analyseren van data, zonder beperkingen in
hiërarchie, vooraf gedefinieerde structuren en
selectiecriteria, groeide gestaag.
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OPLOSSING
Na grondige evaluatie van IBM Cognos,
Microsoft Power BI en Qlik selecteerde Bugaboo
Qlik als voor visual analytics. Bashir Bare,
Business Intelligence Specialist: “Het team koos
met overgrote meerderheid voor Qlik vanwege
de intuïtiviteit, gebruiksvriendelijkheid, drilldown mogelijkheden en snelheid.
Bugaboo werkt nu met visual analytics van
Qlik voor de rapportage van KPI’s gerelateerd
aan sales, operations, marketing & innovatie,
productmanagement en operations/ demand
planning.
Een Qlik Sense App voor supply chain
management en inventory management is
in ontwikkeling. Met behulp van Qlik maakt
Bugaboo snelle, op feiten gebaseerde,
beslissingen.
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VOORDELEN VOOR BUGABOO
Van ad-hoc aanvraag
van de business tot
een nieuw, visueel,
self-service dashboard
in enkele minuten.
Qlik Sense wordt
geprezen voor haar
gebruiksvriendelijkheid
en intuïtiviteit.
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Transacties
gebeuren inmemory, wat
de snelheid en
prestaties ten goede
komt.

De datakwaliteit is
enorm verbeterd
(garbage in-garbage
out).

WAAROM
2FOQUS
- Wij begrijpen je bedrijfsprocessen en 			
weten wat belangrijk is voor je werk.
- Tevredenheid (contract, business en 			
eindgebruiker) gaat voor de SLA.
- Experience by design en Outsourcing 		
op maat (oplossingen naar persona’s, 			
ervaring met alle varianten).
- We hebben een CAN-DO mentaliteit. 			
We voegen verandercapaciteit toe 			
aan je organisatie.
- Wij leveren een corporate portfolio
met een persoonlijke benadering.
- We helpen je met digitale transformatie
en zetten IT-strategie op de kaart.
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MEER WETEN?

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONZE EVENTS, NIEUWS EN TIPS

MAAK
KENNIS
MET ONZE
EXPERTS!

