TIMEXTENDER
10X SNELLER INZICHT
IN JOUW DATA!

MATTERS”
Datamanagement is belangrijker dan ooit. Door de enorme toename in het
volume en de diversiteit van databronnen wordt het structureren van bedrijfsdata
steeds lastiger. Bovendien zorgt het tijdrovende ad hoc programmeren van een
datawarehouse voor ongedocumenteerde, onoverzichtelijke code. Maak kennis
met TimeXtender! Met behulp van automatisering en machine learning is het
bouwen van een datawarehouse niet langer een tijdrovend proces!

DÉ DATA MANAGEMENT
OPLOSSING VAN 2FOQUS
Voor het bouwen van een datawarehouse zijn
normaliter veel verschillende tools nodig, die vaak niet
met elkaar integreren. Hierdoor blijft het een erg
tijdrovend proces en lopen de kosten vaak hoog op.
TimeXtender vervangt deze tools door een
geïntegreerd datamanagement platform.
Geen maanden ontwikkeling meer met teams van
developers. TimeXtender vereenvoudigd, versnelt en
automatiseert met behulp van de no-code/low-code
functionaliteit.
Altijd inzicht in bedrijfsdata wanneer jij het nodig hebt.
Waarborg datakwaliteit en voldoe aan de wetgeving
rondom privacygevoelige data met TimeXtender!
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ONTDEK DE VOORDELEN
VAN TIMEXTENDER!

Drag & Drop interface.
TimeXtender genereert SQL
en MDX codes. Jij hoeft dus
geen enkele regel code te
schrijven.

Aanpassen aan veranderende
markten? Sleep, verplaats en
voer uit in een handomdraai.

Verbind vrijwel met iedere
bron.

Gratis koppelingen met 120+
OData Connectoren.

Geeft een visueel overzicht
van iedere uitvoering en
houdt verbanden bij.

Tot 80% besparen op het
beheer van jouw data
warehouse.

WELKE PROBLEMEN LOST TIMEXTENDER
OP?
Lange wachttijden tot de juiste data is
opgehaald en inzichtelijk is gemaakt.

Onzekerheid over datakwaliteit.
TimeXtender waarborgt de kwaliteit
zodat jij kan vertrouwen op jouw
bedrijfsdata.

Versnellen van A.I, Predictive Analysis
en Machine Learning.

Niet flexibel. Lastig om grote
aanpassingen te doen.

Het gebruik van meerdere tools die niet
integreren met elkaar. TimeXtender zorgt
voor één centraal platform.

Tijdrovend in opzet en beheer van een
datawarehouse. Veel manueel werk.

AUTOMATISEER HET ONTWIKKELEN
VAN EEN DATAWAREHOUSE

NO CODE/LOW CODE
Versnel de ontwikkeling met
geautomatiseerde
codegeneratie. Laat data
engineers zich concentreren
op datakwaliteit!

FUTURE-PROOF
Zorg ervoor dat jouw data
volledig schaalbaar is.
Integreer toekomstige
technologieën eenvoudig.

DATA VEILIGHEID

ETL

Identificeer en beveilig
gevoelige data. Beheer de
toegangsrechten en voldoe
aan GDPR regelgeving.

Vermijd het bouwen van
aangepaste datasets, voeg
eenvoudig extra databronnnen toe om onderhoud
te versnellen.

DATA INTEGRATIE
120+ data connectoren om
jouw data te optimaliseren
van analytics en A.I.

GEAUTOMATISEERDE
DOCUMENTATIE
Genereer automatisch
documentatie op basis van
metadata.

ONTDEK TIMEXTENDER, VRAAG EEN
GRATIS DEMO AAN.
Benieuwd naar de mogelijkheden van TimeXtender voor jouw
organisatie? Vraag een gratis en vrijblijvende demo aan. Wij zullen een
inzichtelijke presentatie verzorgen om jou een duidelijk beeld te geven van de
mogelijkheden voor jouw organisatie!

WIL JIJ MEER LEREN OVER HET
GEBRUIK VAN TIMEXTENDER?
GA DIRECT AAN DE SLAG MET ONZE
HANDS-ON TIMEXTENDER TRAININGEN!

MEER WETEN OVER ONS AANBOD?
SCAN DE CODE VOOR HET VOLLEDIGE
AANBOD OP ONZE WEBSITE.

ONZE TIMEXTENDER TRAININGEN
WORDEN MET EEN 8,3 BEOORDEELD!

EDUCATION.2FOQUS.NL

