
‘WE KUNNEN NU 
VEEL BETER
STUREN EN 
EERDER 
INGRIJPEN ALS 
HET NODIG IS.’



GVT GROUP
OF LOGISTICS
Joeri Stok heeft als manager IT bij Gebroeders 
Versteijnen te maken met veel verschillende 
bedrijfsprocessen. Na een korte demonstratie 
van Power BI was Stok meteen enthousiast. En 
dat is hij na de implementatie in 2018 nog
steeds.

“De grootste winst van Power BI voor ons? 
Tijd en inzicht. We zien dingen die we 
voorheen nooit zagen. En dat op zo’n snelle en 
gebruiksvriendelijke manier. Nu kan iedereen 
klikken en weten.”

FEITEN IN HET KORT

BEDRIJF
GVT Group of Logistics

WERKNEMERS BRANCHE
375 Logistiek

ACTIVITEITEN
Transport en warehousing 
van consumentenartikelen

GELEVERDE OPLOSSING
Webgebaseerd dashboard 
voor performance-meting 

en rapportage

POWER BI
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‘DE GROOTSTE WINST VAN 
POWER BI VOOR ONS?

TIJD EN INZICHT.’’

Joeri Stok
Manager IT | Gebroeders Versteijnen
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Weg, water en spoor 

De dagelijkse praktijk van GVT bestaat uit 
transport en warehousing. Elke dag bewegen ca. 
150 vrachtwagens, 5 schepen en een trein zich 
voort op de wegen, wateren en sporen van de 
Benelux en Europa. 

Stok: “We hebben enerzijds te maken met 
gegevens van onze transporttak. Zoals 
kilometerstanden, levertijden, aantallen 
laadmeters en pallets. Ander-zijds de resultaten 
per rit: is de rit rendabel geweest? Voor 
warehousing zijn weer andere gegevens van 
belang, zoals de bezettingsgraad en de omzet 
per klant. Daarnaast is er ook nog een financieel
deel: de boekhouding en salarisadministratie.”

Voorheen maakte GVT gebruik van Crystal 
Reports en veelvuldig van Excel. Stok: “Dat was
erg tijdrovend.  De hoeveelheid data nam steeds 
toe maar we haalden we te weinig uitonze 
huidige systemen door gebrek aan kennis. 

UITDAGINGEN 
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GVT en Power BI waren snel een match. 

Stok: “Na een demonstratie door 2Foqus,
waarbij ons management ook aanwezig was, 
waren we meteen overtuigd. We waren zo 
enthousiast dat het daarna vrij snel rond was. 
Het mooie van Power BI vind ik dat het er is 
wanneer je het nodig hebt. We hoeven geen 
downloads of ad hoc rapportjes meer te maken. 
De data staat iedere dag klaar. Bovendien
kunnen we nu direct dieper inzoomen op de 
gegevens. We hebben dus meer inzicht en 
besparen ons de tijd die we aan downloads en 
analyses spendeerden.”

Stok is blij met Power BI, maar ook zeker met de
samenwerking met 2Foqus. “Het is met 2Foqus 
prettig samenwerken. De kennis van hun 
consultants is enorm. Bovendien hebben ze veel 
ervaring binnen de transport branche. Dat helpt 
uiteraard ook. Ik vind 2Foqus een professionele
club met kennis van zaken.”

OPLOSSING
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Verbetering van de 
concurrentiepostitie 
door beter inzicht 
in marges op 
verschillende niveaus 
zoals ritten en 
klanten.

Datagedrevenheid 
zorgt voor een 
trakkere aan- en 
bijsturing van de 
organisatie.

Enorme 
tijdsbesparing door 
het “near realtime” 
inzichtelijk hebben 
van noodzakelijke 
inzichten.

GVT ANALYSEERT DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN 
IN HUN BEDRIJF EN STUURT BIJ WAAR NODIG.
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WAAROM 
2FOQUS
- We hebben een heldere kijk op data &   
 analytics. We maken duidelijke keuzes   
 en houden focus!

- Wij begrijpen uw bedrijfsprocessen en   
 weten wat belangrijk is voor continuïteit   
 van uw organisatie.

- Wij hebben allemaal een passie voor data  
 en  zijn 100% toegewijd om u te helpen   
 bij complexe vraagstukken.

-  Wij gaan voor een duurzame en 
 persoonlijke relatie met onze klanten.

- We hebben één doel voor ogen: 
 een bijdrage leveren aan de resultaat-
 verbetering van uw organisatie.
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MEER WETEN?

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONZE EVENTS, NIEUWS EN TIPS

MAAK
KENNIS 

MET ONZE
EXPERTS!

https://www.2foqus.nl
https://www.2foqus.nl
http://www.2foqus.nl
https://www.2foqus.nl/contact/
https://www.linkedin.com/company/2foqus-data-and-analytics/
https://twitter.com/2FoqusBV
https://www.facebook.com/2Foqus/
mailto:info%402foqus.nl?subject=Contact%20via%20referentiecase
http://www.2foqus.nl
http://
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