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Introductie
Meer performance 
met dashboards

Dit is de derde paper in een vierdelige serie - 
het mogelijk maken van customer experience 
transformatie door marketing technologie – die de 
mogelijkheden onderzoekt om bedrijfsprestaties te 
verbeteren door middel van schaalbare, op mensen 
gebaseerde klantervaringen. 

In deze paper zullen we het belang van business 
intelligence rapportages met de kleinst mogelijke 
vertraging (low latency) en visuele analyses 
in het aantonen van de waarde van jouw 
marketingactiviteiten evalueren. We bekijken de 
barrières voor het ontwikkelen van performance 
dashboards en de mogelijkheden om deze te 
overwinnen. 



Voorwaarden: 

‘’Nu hebben we de mogelijkheid om de regels om te draaien 
van wie de data aan elkaar koppelt en inzichten eruit haalt.’’
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Elke moderne marketeer weet dat data het fundament is voor succesvolle binding met je klant. Data vertelt ons wie er betrokken 
is en wie niet; waar onze klanten en prospects op reageren; waar onze groeimogelijkheden liggen; en welke risicofactoren het 
belangrijkst zijn om ons op te richten. Wanneer je verder kijkt dan marketing, is data essentieel voor een effectief beheer van 
de dagelijkse activiteiten, van de logistieke ketens tot aan de dienstverlening. Inzicht in de totale context van data binnen een 
organisatie ondersteunt het realiseren van waarde en een lange levensduur. 

Maar met ruwe data kun je meestal niet zoveel. Tegenwoordig kan de enorme hoeveelheid beschikbare data ervoor zorgen dat 
een zinvolle analyse niet wordt afgerond in een tijdsbestek waarin belangrijke beslissingen genomen worden. Bedrijven hebben 
behoefte aan een duidelijke kijk op de prestaties van hun media, marketing, bedrijfsvoering en financiën. Hiervoor moet data op 
een toegankelijke manier worden vastgelegd, getransformeerd en beschikbaar worden gesteld. Het opstellen van één enkele 
versie van de waarheid zorgt ervoor dat men de data vertrouwt en dat inzichten kunnen worden versneld, waardoor besluiten ook 
sneller genomen kunnen worden. 

De evolutie van Business Intelligence (BI)

DEPARTMENTAL

BUILD THE FOUNDATION

ENTERPRISE

DEMOCRATISE DATA

ECOSYSTEM

EMBED MATURE ANALYTICS

What happened?

- From siloed data to centralised
- Raw data to cleansed data
- From manual to automated
- Aggregated results
- Ad-Hoc

Why did it happen?

- Agile Visualisation
- Self Service BI
- Single version of the truth
- Business objective KPIs
- Associative

Crawl

Walk

Run

Next best action

- Forecasting
- Statistical
- Predictive
- Optimisation

Succesvolle zakelijke beslissingen kunnen alleen 
consequent worden genomen door middel van het 
democratiseren van data en een cultuur van analyse.

World Economic Forum: A New Paradigm for the Business of Data, Juli 2020; Tim Berners-Lee, directeur van de World Wide Web Foundation.
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Ondanks het feit dat de BI- en Analytics-landschappen al lang bestaan, verschuiven ze voortdurend, net als de meeste 
bedrijfssoftware. Zoals iPhone de wereld van mobiele telefoons veranderd heeft, zo verleggen nieuwe technologieën en 
benaderingen de grenzen van wat traditionele BI-functies kunnen opleveren. Het is nu nodig om datagestuurde beslissingen in elk 
gebied van een bedrijf mogelijk te maken; door teams op de meest toegankelijke manier zoveel data te geven als nodig. Hierdoor 
ontstaat een cultuur waarin het raadplegen van data om beslissingen te onderbouwen in alle afdelingen toegepast wordt. 

Barrières:

De meeste organisaties hanteren verschillende definities in het meten van succes. Deze kunnen worden gescheiden per 
product, afdeling, regio of functie; in alle gevallen kan het op één lijn brengen van de definities van de metrics en het consistent 
overkoepelend meten hiervan een barrière zijn om waarde te ontlenen aan de data. Dit leidt tot verkeerde beslissingen vanwege 
het bestaan van meerdere versies van de waarheid. 

Operationele silo’s zijn vaak verankerd in technologie die al jaren gebruikt wordt, met meerdere afzonderlijke platforms die in de 
loop van de tijd zijn ontwikkeld of verworven, wat resulteert in inconsistente datastructuren, granulariteit en zelfs tegenstrijdige 
attributen. Verschillen in architectuur kunnen aanzienlijke hindernissen betekenen voor zelfs basisintegraties, en een gebrek aan 
unieke en combineerbare identifiers kan een analyse op klantniveau verhinderen. 

Democratiserende toegang voor alle gebruikers bemoeilijkt het beeld nog verder. Veel bedrijven hebben traditionele BI-functies 
die bestaan uit technische analisten die de data en de complexiteit ervan begrijpen. Maar geweldige analisten zijn niet altijd 
de beste ontwerpers analisten zijn niet altijd grote ontwerpers, en het scheiden van analyse en eindgebruikers leidt tot een 
knelpunt dat de analytische aanpak binnen een bedrijf beperkt. Het managen van de operationele verandering die nodig is 
om eindgebruikers te betrekken bij hun data terwijl de rol van de traditionele BI-analisten groeit, kan ervoor zorgen dat de hele 
transformatie mislukt. 

Oplossing: 

‘Een foto zegt meer dan duizend woorden’ 

De ontwikkeling van performance dashboards helpt bij het aanpakken van al deze barrières. Door de combinatie van business 
intelligence en visuele analyse wordt de besluitvorming op basis van data in elk onderdeel van een organisatie versterkt door 
middel van tijdige en relevante toegang tot data. De cultuur van analyse en de nauwkeurige benadering van data die deze 
verandering met zich meebrengt voor een bedrijf, zal leiden tot verbeterde prestaties over de hele linie.  

Een sterke BI-benadering van data enablement zorgt ervoor dat de integratie van data in de hele organisatie wordt meegenomen. 
Finance wordt naar sales en marketing gebracht om te zorgen voor afstemming binnen het hele bedrijf. Gemeenschappelijke 
doelstellingen worden geïdentificeerd naast prioriteiten en barrières, waarbij afhankelijkheden op elkaar worden afgestemd om 
transparantie in het proces te garanderen en ervoor te zorgen dat het doel duidelijk is. De belangrijkste factoren worden benadrukt 
en consistent gedefinieerd ter ondersteuning van de strategische richting. 

Visuele analyse omvat alle inspanningen om mensen te helpen de betekenis van data te begrijpen door ze in een visuele 
context te plaatsen. Vaak wordt bij het definiëren van vereisten over het hoofd gezien, hoe duidelijk, zinvol en aansprekend een 
dashboard is voor de eindgebruikers. Het gebruik hiervan heeft een aanzienlijke impact. Door data op deze manier te tonen, 
kunnen alle eindgebruikers datagestuurde beslissingen nemen zonder technische ondersteuning nodig te hebben. Inzichten 
en aandachtspunten komen aan het licht, en bedrijfsdoelstellingen worden benadrukt, waardoor de tijd voor het nemen van 
beslissingen wordt verkort en de consistentie wordt verbeterd. Dit maximaliseert ‘waardemomenten’ en zorgt voor een betere 
klantervaring en bedrijfsprestaties. 

Het vermogen om effectieve performance dashboards te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden komt voort uit drie 
kerncompetenties: Measurement Frameworks; Data Engineering; en Data Visualisatie.  
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Competentie: 
Measurement Frameworks

Duidelijk omschreven, cross-functionele afstemming van data en meetstandaarden 

Technische mogelijkheden: Samenwerkingsplatformen 
Operationele mogelijkheden: Interatief proces, Informatie analist

De sterkste analyses beginnen vaak met het eindpunt in het achterhoofd. Dit betekent dat de eisen voor performance rapportages 
moeten worden gedefinieerd voordat de ontwikkeling van data-integratie en visuele analyse begint. Het is onmogelijk om 
specifieke metrics nauwkeurig te meten als de datavereisten die hiervoor nodig zijn niet in detail zijn gedefinieerd voordat 
een wijziging wordt  aangebracht. Niet alleen biedt een duidelijk measurement framework (meetkader) de initiële richting en 
mogelijkheden voor de huidige situatieanalyse, dit is ook nodig om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met 
toekomstgerichte eisen, waardoor de oplossing toekomstbestendig is.  

Het overwinnen van bedrijfssilo’s is vaak een belangrijke culturele uitdaging om de obstakels en drijfveren die van invloed zijn op 
de bedrijfsdoelstellingen overeen te komen, te documenteren en te realiseren. Veel organisaties raadplegen niet breed genoeg om 
de volledige vereisten voor een toekomstbestendige oplossing te verzamelen. Individuele teams kunnen zich opgesloten voelen in 
hun eigen rapporteringsaanpak en zien de waarde niet in van de verandering.   

Gedemocratiseerde data begint met een gedemocratiseerd proces. Het vergroten van de transparantie van de BI-aanpak door het 
gebruik van toegankelijke samenwerkingstools zorgt ervoor dat alle belanghebbenden vanaf het begin betrokken zijn en op de 
hoogte zijn van de ontwikkelingen. Het hanteren van een iteratief uitvoeringsproces maakt het mogelijk om de vooruitgang aan te 
tonen en efficiënt te reageren op belemmeringen en genomen beslissingen. Na verloop van tijd wordt het samenwerkingsplatform 
een kennisbasis en een historisch overzicht van de genomen beslissingen, samen met de redenering achter de beslissingen om de 
toekomstige ontwikkeling te ondersteunen. 

Om meetkaders te realiseren is het vaak nodig om de obstakels van het realiseren van eisen te doorstaan. Welke belangrijke 
informatie is nodig om zakelijke KPI’s te meten? Hoe granulair moet de data zijn? Welke taxonomie/naamgevingsconventie 
heb je nodig om de analyse eenvoudig te maken? De beantwoording van deze vragen kan soms uitmonden in aparte data 
ontwikkelingsprojecten. In deze situatie is het noodzakelijk om te werken aan de geïdentificeerde doelstellingen met wat je al hebt, 
terwijl je het data engineering proces doorloopt om de uiteindelijke vereisten van de data vast te leggen. 

Technisch gezien hebben veel organisaties al samenwerkingsplatformen in gebruik zoals Jira, Slack, Workfront of Confluence. 
Deze zijn vaak onderbenut en vereisen dus een duidelijk gedefinieerde structuur die moet worden ontwikkeld, rekening houdend 
met de bedrijfsdoelstellingen en het gebruikersbestand. Het samenbrengen van het management en de opdrachtgevers zal een 
gecentraliseerde, strategische visie opleveren om ervoor te zorgen dat de vereisten gedetailleerd, toekomstgericht en volledig zijn 
in de hele organisatie. 
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Competentie:
Data Engineering

Bouwen & onderhouden van hoge nauwkeurigheid en integraties met de kleinst mogelijke vertraging tussen alle platformen. 

Technische mogelijkheden: Geïntegreerde BI-tool; uniform klantprofiel
Operationele mogelijkheden: Invoering van Data Engineers en Informatie-analysten

Zodra een meetkader is gedefinieerd en overeengekomen, is het essentieel om dit doel te begrijpen in het licht van de huidige 
situatie binnen je bedrijf. Om de performance dashboards effectief te laten functioneren, moet de data-integratie volledig zijn, 
weinig tijd in beslag nemen en zo min mogelijk moeite kosten. Data Engineering identificeert de gemeenschappelijkheid tussen 
datasets en geeft deze door aan de overeengekomen modellen van de business om gecentraliseerde metrics te produceren die 
een consistente analyse en inzicht leveren, waar de data ook gebruikt wordt.  

Vervolgens wordt dit een doorlopend proces. Na verloop van tijd kunnen doelstellingen, data en marktprioriteiten veranderen. Het 
juiste niveau van discipline is nodig om te integreren en aan te passen aan die verandering. De data-engineering blijft gedurende 
de hele levensduur van de organisatie bestaan en evolueert mee met de technische-, operationele- en bedrijfsontwikkeling. 

Vaak wordt de haalbaarheid van de oplossing uitgedaagd door fundamentele barrières: uiteenlopende oplossingen zonder een 
gecentraliseerde datalaag voor personen om toegang te krijgen (zoals een data lake of data warehouse). Hoe medewerkers data 
uit de beschikbare systemen halen is vaak niet afgestemd op het gewenste eindresultaat, of de bestaande mogelijkheden van de 
organisatie.  

Moeilijke vragen zullen zich voordoen. Hoe uiteenlopend zijn de bestaande platforms? Waar worden deze gehost en beheerd? 
Volgen ze allemaal hetzelfde model, of dat nu in-house, cloud-gebaseerd of hybride is? Wat mogen we op dit moment doen 
vanuit het oogpunt van compliance (wet- en regelgeving)? Is het mogelijk om met ons privacybeleid de data van onze klanten te 
gebruiken op de manier die wij van plan zijn? Hoe definiëren we eigenlijk een ‘klant’ op elk gebied van het bedrijf? 

Het beantwoorden van deze vragen vraagt om afstemming en acceptatie van wijzigingen op alle operationele gebieden. Een 
verdere verandering is nodig; aangezien analyse in de hele business mogelijk is, moet de traditionele rol van een centraal BI-team 
evolueren om de nieuwe aanpak te ondersteunen. Dit vereist duidelijke communicatie en planning, hoewel wrijving vaak een 
natuurlijk bijproduct is. 

Een geïntegreerde BI-tool met zowel push als pull-functionaliteit levert de flexibiliteit van het databeheer die nodig is om de 
gegevensstroom naar de eindgebruiker effectief te optimaliseren. Dit ondersteunt de identificatie en levering van de oplossing 
met de minste vertraging, zodat de data zo snel mogelijk naar het front wordt verzonden. Het verenigen van het klantprofiel is ook 
essentieel voor het leveren van klantgerichte resultaten, waarbij de traditionele productfocus wordt losgelaten.  

De introductie van nieuwe roldefinities voor Data Engineers en Informatie analisten zorgt voor operationele veranderingen. Het 
BI-team verschuift om het Measurement Framework te ondersteunen, zodat de BI-toolconfiguratie alle vereisten ondersteunt. 
Zorgvuldige inventarisatie en tagging worden accuraat geleverd voor betrouwbaarheid. Self-service BI wordt vervolgens 
ondersteund door deze data-experts, waardoor de gebruikersacceptatie van het nieuwe framework binnen de business wordt 
verbeterd door de betrouwbaarheid van de data, onpartijdige communicatie en een transparant proces te garanderen.  
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Technisch gezien begint dit met de beoordeling van de bestaande tools en hoe deze momenteel worden toegepast; vervolgens 
wordt de benodigde engineering of grootschalige implementatie voltooid, afhankelijk van het volwassenheidsniveau van de 
onderneming. Door het voltooien van een gap-analyse tussen het Measurement Framework en de huidige situatie worden de 
beschikbare platformen, databronnen, sets en attributen geïdentificeerd en wordt de haalbaarheid van de oplossing bepaald.  

Platform integraties of optimalisaties moeten prioriteit geven aan de integratie van de datasets met de hoogste geïdentificeerde 
waarde. Dit zal de tijd die nodig is om de waarde van het project te bepalen, versnellen en zorgen voor voortdurende 
ondersteuning van wat vaak een uitgebreid proces is. Het proces moet de identificatie en vereniging van klantprofielen op basis 
van gemeenschappelijke identifiers omvatten. Beveiligde processen en functies, zoals firewall-configuratie moeten worden 
beoordeeld om ervoor te zorgen dat aan de regelgeving wordt voldaan, terwijl de overeengekomen integratie kan worden 
gerealiseerd.  

Operationeel gezien evolueren traditionele technische BI-teams naar data-engineers en informatie-analisten. Deze rollen zetten 
de levering van datakwaliteit en -consistentie voort die deel zullen uitmaken van hun bestaande BI-functie. De focus verschuift 
echter van analyse naar continue ontwikkeling. De datastructuren worden gevalideerd, geoptimaliseerd en uitgebreid naarmate 
de bedrijfsvereisten veranderen. Bedrijfstaal wordt ontwikkeld en geïnventariseerd om een gemeenschappelijk kader te bieden 
dat de democratisering van de data-analyse ondersteunt. Deze rollen worden de hoekstenen van de mate van kennis over data en 
analytische methodologie in de hele organisatie.
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Competentie:
Data Visualisatie

Het leveren van gedemocratiseerde en visueel aantrekkelijke toegang tot data voor alle gebruikers door middel van een visuele 
context. 

Technische mogelijkheden: Maatwerk visuele analytics tool
Operationele mogelijkheden: Geïntegreerde design analytics functie 

Effectieve datavisualisatie is de sleutel tot het creëren van waarde op basis van geïntegreerde data en een duidelijk meetkader. 
Verminderde complexiteit verhoogt de snelheid om inzicht te krijgen en verhoogt de betrokkenheid van de eindgebruiker, om 
ervoor te zorgen dat de data een bedrijf aansturen wat beter functioneert. Naarmate de mogelijkheden voor datavisualisatie 
toenemen, neemt ook de snelheid om tot inzichten te komen toe, wat van strategisch belang is. 

Door het visualiseren van informatie worden datagestuurde beslissingen gedemocratiseerd: eindgebruikers hebben toegang 
tot zoveel data als nodig, geleverd op de meest begrijpelijke manier. Door een grotere mate van vertrouwen in de data en een 
cultuur van het raadplegen van data voorafgaand aan het nemen van actie of beslissingen, wordt de snelheid en nauwkeurigheid 
waarmee een bedrijf kan opereren verder vergroot. 

Wanneer men geconfronteerd wordt met een grote of veelzijdige organisatie, is het moeilijk om de belangrijke data te vertalen 
tot een duidelijke visualisatie. Maar ook in kleine bedrijven kan dit moeilijk te definiëren zijn, gezien de concurrerende prioriteiten 
en het ontbreken van een duidelijk strategisch stappenplan dat de betrokkenen op lange termijn informeert. Het veranderen 
van de cultuur van een organisatie, zodat elk individu in staat is om beslissingen te nemen door middel van data, is geen 
vanzelfsprekendheid. 

Als de getallen die in een dashboard worden geproduceerd verkeerd zijn, is de output niets waard. De adoptie mislukt op dit 
punt direct. Wanneer je een nummer aflevert op een manier die men niet gewend is, dan kan dit ook tot mislukking leiden. 
Eindgebruikers weten misschien niet welke KPI’s ze willen zien. Dit kan worden verholpen door wat eindgebruikers willen (in 
hun eigen taal) te vertalen naar de beschikbare data en weer terug. Kijk hoe de stakeholders reageren en kom dan terug met 
aangepaste versies. Het is van vitaal belang om met de juiste mensen te praten en te begrijpen wat ze willen om te slagen. 

Visuele analysetools zoals Qlik, Tableau en PowerBI voorzien in een hoge mate van flexibiliteit en maatwerk. Deze tools zorgen 
ervoor dat je data door eindgebruikers kan worden bewerkt en gefilterd om de gewenste weergave te bieden, zonder afbreuk 
te doen aan de integriteit en betrouwbaarheid van de resultaten die hieruit worden gevoed. Deze tools zijn vaak beschikbaar op 
meerdere platforms en kunnen worden geschaald voor gebruik op een breed scala aan apparaten. Functioneel gezien zullen 
geavanceerde mogelijkheden zoals Natural Language Processing en ML-gedreven inzicht het vermogen van het bedrijf om 
effectief te schalen, toekomstbestendig maken. 
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Het is essentieel om ervoor te zorgen dat het denken over design analytics aanwezig is bij het ontwerp van een performance 
dashboard. Dit maakt het mogelijk om data visueel tot leven te brengen, bijvoorbeeld door productbeelden en lay-outs te 
introduceren die de bedrijfswaarden of -strategie weerspiegelen in het ontwerp van de template. Ook kunnen meerdere visuele 
componenten worden gebruikt om meerdere punten met één enkel element over te brengen - zoals het combineren van grootte 
met kleur voor volume en percentage. 

Het integreren van ontwerp- en analysefuncties kan worden gedaan door gebruik te maken van bestaande middelen of door een 
speciale teamuitbreiding. De prioriteit hierbij is dat het design denken de eisen van het bedrijf en de gebruikers weerspiegelt, 
terwijl de data & analytics het ontwerp ondersteunt. Wees duidelijk over wat je probeert te laten zien - vergelijkingen, relaties, 
distributie of samenstelling? Wat zijn jouw belangrijkste KPI’s die boven alle andere moeten worden geplaatst? Hoe moeten 
gebruikers in staat zijn om de data te splitsen om een beeld te krijgen dat voor hen het meest bruikbaar is?  

Transparantie en vertrouwen in de kwaliteit van de data is essentieel. Net zoals het meetkader wordt gestuurd door gedetailleerd 
overleg met management en stakeholders, moeten de vereisten voor Data Visualisatie worden gedefinieerd na overleg met alle 
eindgebruikers. Schets deze eisen uit en test enkele iteraties in wireframes, voordat je overgaat tot het bouwen. Neem elementen 
op die van invloed zijn op het bredere bedrijf en niet alleen maar staaf-, punt- of taartdiagrammen. Aangezien BI een integraal 
onderdeel is van het hele proces, kan het nodig zijn om Data Engineering opnieuw te bekijken om de eisen van de eindgebruiker 
te valideren en te definiëren wat er mogelijk is. Wees klaar om een iteratieve aanpak te hanteren om succesvol inzicht te leveren.
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Samenvatting:

Data visualisatie is een essentieel element voor 
een goed functionerende organisatie. Maar van alle 
bedrijven die momenteel dashboards gebruiken, 
zijn er veel die gewoon ‘de score bijhouden’. Door 
de mogelijkheden te ontwikkelen die nodig zijn 
om performance dashboards te leveren, kunnen 
bedrijven aanzienlijke prestatieverbeteringen in 
de hele organisatie leveren, terwijl ze tegelijkertijd 
stabiliteit in de toekomstige groei kunnen creëren.
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Case study

DE UITDAGING
Het hoofdkantoor van Tesco Mobile werd geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van snelheid en inzicht bij het nemen 
van data-gerelateerde beslissingen. De data werd niet gepresenteerd in een vorm die het mogelijk maakte dat zelfs niet-experts 
het begrepen en er iets aan hadden voor het nemen van beslissingen. Daarom werden er regelmatig belangrijke beslissingen 
genomen zonder voldoende toegang tot alle relevante inzichten. Dit had negatieve impact op het vormen van de optimale 
strategie om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. 

De snelheid om tot een oplossing te komen was van groot belang – de klant wilde een langdurig implementatieproces vermijden, 
omdat de huidige slechte toegang tot data zo snel mogelijk opgelost moest worden. De negatieve impact op het resultaat was 
aanzienlijk. Tesco Mobile benaderde Merkle in hun zoektocht naar een Business Intelligence (BI)-oplossing die overtuigend was en 
snel geleverd kon worden om de beslissingen te sturen. 

AANPAK
We wisten dat we Tesco Mobile moesten betrekken bij de mogelijkheden die BI kon bieden voor hen. Ten eerste demonstreerden 
we tools en best practices op heb gebied van Business Intelligence aan de stakeholders van Tesco Mobile. Dit zorgde voor 
enthousiasme en liet zien wat er mogelijk was. Na deze introductie stelden we voor om een Proof of Concept (POC) uit te voeren 
om te laten zien hoeveel je met BI kunt bereiken. 

Vervolgens probeerden we in slechts drie weken tijd de waarde van een BI-oplossing te bewijzen op een proefproject wat erg 
belangrijk was voor hen, duidelijke doelstellingen had en veel gebruikers had. Hiermee zouden we snel kunnen aantonen of 
deze oplossing effectief was. Als proefproject werd gekozen voor Pay Monthly Sales, wat een vaste en herhaaldelijke omzet 
vertegenwoordigde. Dit gekozen project zou het mogelijk maken om snel te begrijpen of de oplossing daadwerkelijk waarde 
oplevert. 

In eerste instantie ondersteunden we tien  medewerkers van het Tesco Mobile hoofdkantoor met twee BI-ontwikkelaars via deze 
pilot. Aan het einde van de drie weken leverden we een volledig functioneel Pay Monthly Sales dashboard op, waardoor Tesco 
Mobile zeer snel belangrijke beslissingen kon nemen die direct invloed hadden op het resultaat. Dit eerste POC werd opgezet om 
met weinig aanpassingen in gebruik te kunnen nemen, wat een duidelijk succes was en dit leidde tot uitbreiding van ons werk. 

RESULTAAT
Tesco Mobile heeft nu 120 vaste BI-gebruikers op het hoofdkantoor en het bedrijf biedt dashboardtoegang en –training aan alle 
nieuwe medewerkers waar dit relevant voor is. Inmiddels staan er meer dan 40 dashboards live, die allemaal datagestuurde 
besluitvorming ondersteunen. 

Vanwege de technologisch onafhankelijke (agnostische) aard van Merkle’s ondersteuning, hebben we het nu over de ontwikkeling 
van hun eerste platform naar nieuwe BI-technologie – we hebben Tesco Mobile klaargestoomd voor toekomstig succes, ongeacht 
waar hun behoeften hen in de volgende BI-golf brengen. 

SUCCESFACTOREN
• De Merkle BI-oplossing was technologie-onafhankelijk, waardoor het in de toekomst aangepast kan worden. 
• Time to value was hoog – Merkle kon meer leveren voor minder kosten. 
• De POC pakte een specifiek probleem aan om de transformatie duidelijk te laten zien. 
• Klein beginnen zorgt voor vertrouwen bij de klant, waardoor de betrokkenheid van de medewerkers in de 
 toekomst groter wordt. 

Het mogelijk maken van een data gedreven beslissingscultuur voor Tesco 
Mobile door middel van relevante, interactieve performance measurement. 
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het Merkle UK Salesforce Marketing Cloud team. Met meer dan 10 jaar 
ervaring in digital, data, martech en adtech heeft Nick een holistische kijk 
op de complexe eisen die komen kijken bij het leveren van waardegerichte 
implementaties van nieuwe technologie. Nick werkt samen met internationale 
klanten om EMEA-brede of wereldwijde oplossingen te leveren. Hij heeft 
nauw samengewerkt met merken als E.ON Energy, Danone, JP Morgen Asset 
Management en Stanley Black & Decker. 

Nick Burns Laycock 
MARKETING TECHNOLOGY SOLUTIONS DIRECTOR

Siz (beter bekend als ‘the data beautician’) staat momenteel aan het hoofd 
van Merkle’s Business Intelligence (BI) team en is betrokken geweest bij 
verschillende aspecten van BI: van data warehousing en engineering tot data 
visualisatie en conversational analytics/NLP. Hij helpt klanten regelmatig om 
hun BI-reis met Merkle te beginnen. 

Siz Mahleka  
HEAD OF BUSINESS INTELLIGENCE

Meer performance met dashboards
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Over Merkle

Wil je meer weten? Neem dan contact met 
ons op via het contactformulier of stuur een 
mailtje naar info@merkle.nl

Merkle is een toonaangevend performance marketing bureau, waarbij data en technologie de 
drijvende krachten zijn. Merkle heeft ruim 50 vestigingen en 9600 medewerkers over de gehele 
wereld en is onderdeel van Dentsu. In Amsterdam en Rotterdam werken meer dan 285 mensen voor 
toonaangevende klanten zoals Microsoft, HEMA, NS, Marktplaats, Vodafone, BMW, Air France-KLM, 
Pathé, Burger King en Corendon. Het bedrijf is strategisch partner van o.a. Google, Adobe, Salesforce, 
Bol.com en Selligent.  

Laia is een Business Intelligence consultant en werkt mee aan de opbouw 
van de analytics practice in het team van Merkle Barcelona. Ze heeft ervaring 
met het leveren van campagnes, het analyseren van de campagneprestaties 
en het visualiseren van de data. Haar ervaring betreft een breed aantal 
industrieen, waarbij wordt gewerkt met merken als Total, Sony, Triumph Virgin 
Trains, LNER en meer. 

Laia Gonzalez Mena 
SENIOR ANALYST

https://www.merkleinc.com/nl/nl/contact

