Whitepaper

Zo kun jij je ICT onderneming in vijf
stappen datagedreven sturen

Je interne data is ontzettend waardevol. Als je deze data gestructureerd en inzichtelijk maakt biedt dit
namelijk kansen voor je schaalbaarheid, groei en forecasting. Of je nu met verschillende systemen werkt of
je administratie uitbesteedt maakt niet uit. Verschillende databronnen combineren en analyseren leidt
gegarandeerd tot verrassende inzichten. In deze whitepaper leggen we uit hoe je stap voor stap een
dashboard opstelt om je data te structureren, waar je op moet letten en hoe je dankzij dit dashboard je ICT
onderneming datagedreven kunt sturen.
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Stap 1

Kies een platform om een dashboard te maken
Er zijn diverse dashboard- en BI platforms (business intelligence) voor data-analyses. Let bij het kiezen van het dashboard op
de volgende punten:
- Het doel van het dashboard
- Hoe het platform de veiligheid van je gegevens waarborgt
- Het gebruikersgemak van het dashboard
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Stap 2

Verzamel je administratie
Verzamel je facturen, bank- en kasafschriften, loonstroken, controleboekingen, btw-aangiften, jaaropgaven en andere
administratie. Elke ondernemer is verplicht een administratie bij te houden en deze zeven jaar te bewaren. Je moet dus al
over zeven jaar aan bruikbare data beschikken. Wellicht is deze data opgeslagen in Excel, CRM, NAV, Computicate PSA of via
financiële software (zoals Yuki of Exact). Of misschien zelfs nog op papier, op een lokale computerschijf of in de cloud
opgeslagen. Ook als een boekhouder of accountant de administratie doet, blijft jij de eigenaar van jouw data en moet je hier
toegang tot hebben. Het is belangrijk om je financiële data te combineren met informatie uit jouw operationele systemen
(ERP), zoals bijvoorbeeld Autotask of TOPdesk. Door het combineren van de financiële en operationele bronnen in een
dashboard kan namelijk ingezoomd worden op volgende aspecten:
- Wat is de omzet per klant?
- Wat is de winstgevendheid per klant?
- Wat is de winstgevendheid per product en/of dienst?
- Wat is de effectiviteit van de werknemers?
- Hoe snel worden de tickets afgehandeld?
- Wat is de verhouding van de tickets per klant ten opzichte van de SLA (Service-level agreement)?
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Stap 3

Zo kun jij je ICT onderneming in vijf
stappen datagedreven sturen
Voeg meer bedrijfsspecifieke gegevens toe

In elke onderneming zijn er diverse niet-financiële cijfers te bedenken die kenmerkend zijn voor de organisatie. Zoals het

aantal werknemers, de vierkante meters van het bedrijfspand- of terrein, gereden kilometers, gewerkte uren en contracturen,
de duur van uitgaande of ontvangen telefoontjes, aantal auto’s of andere vervoersmiddelen, aantal werkplaatsen en de

verschillende klanten, machines en producten. Door het combineren van deze specifieke bedrijfskenmerken met de financiële
administratie kunnen er verbanden worden gelegd en kun je jouw bedrijf datagedreven gaan sturen (forecasting) op:
- De omzet per dienstverlening te verhogen
- De marge op hardware te verhogen
- Het bezettingspercentage van de medewerkers verbeteren
- De klanten die het meeste winstgevend zijn meer aandacht geven
- De klanten die de grootste kostenpost vormen uitfaseren
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Stap 4

Ontwerp je dashboard
Richt je dashboard zo in dat de informatie de essentie weergeeft en up-to-date en overzichtelijk is. Hoe? Door rekening te
houden met deze 4 aspecten:

1. Stel KPI’s op
KPI’s (Key Performance Indicators) helpen je inzicht te krijgen en verbanden te leggen in je data. De KPI’s passen in
jouw strategie, geven de essentie van jouw verzamelde data weer en zijn zeer specifiek. Een voorbeeld van een KPI:
“Hoeveel klachten moeten we oplossen om de weekdoelstelling voor minimaal 90% te behalen?”. Kies om mee te
beginnen 5 KPI's die jij graag inzichtelijk wil hebben.

2. Denk na over de vormgeving
Je weet welke doelstellingen je inzichtelijk wilt hebben, maar weet je ook hoe je ze inzichtelijk wilt hebben? Kun je deze
grafisch voorstellen? Begin klein en eenvoudig. Naarmate je verder komt zul je jouw KPI’s gaan verscherpen, meer
inzichten gaan opbouwen, je gegevens verrijken en meer aandacht besteden aan de vormgeving. Een goed dashboard is
intuïtief en eenvoudig vormgegeven om complexe informatie in een oogopslag te monitoren, signaleren en verwerken.
Ook kunnen onderlinge verbanden tussen gegevens makkelijk worden getoond aan werknemers, bijvoorbeeld tijdens de
maandpresentatie.

3. Wees kritisch op de data die je invoert
Input is output. Dus als de data die je invoert van slechte kwaliteit is, zul je nooit de inzichten krijgen die van
meerwaarde zijn. Wees dus kritisch op je ingevoerde data en vul gegevens aan als dat nodig is. Dit is wellicht tijdrovend,
maar wel belangrijk. Als de status van de offerte niet wordt aangepast, de klant geen unieke code toegewezen heeft
gekregen of klachten niet worden gekoppeld aan een medewerker kan dit de data vertroebelen.

4. Vraag om hulp
Je hoeft het wiel niet uit te vinden. Vind een partner die je vertrouwt om je op weg te helpen, bijvoorbeeld de
leverancier van je huidige ERP pakket, iemand met ervaringen met een BI platform of een speler in de digitale
boekhouding.

Whitepaper

5

Stap 5

Zo kun jij je ICT onderneming in vijf
stappen datagedreven sturen
Gebruikt de analyses om je ICT onderneming
toekomstbestendig te maken

Door een spel van jouw KPI’s te beantwoorden, gegevens te combineren, verschillende vraagstukken met elkaar te vergelijken,
de gegevens vorm te geven en verbanden te leggen krijg je een beter beeld van de valkuilen, kansen en prognoses voor jouw
ICT bedrijf. Je geeft betekenis aan de uitkomsten. Up-to-date gegevens over je huidige situatie zijn cruciaal voor je
onderneming, maar een uitkomst in een groter perspectief plaatsen is veel waardevoller. Zo kun je antwoord te geven op
vragen zoals: wat doen wij wat echt werkt/rendement oplevert/tevreden klanten oplevert en hoe? Je kunt dus niet alleen
sneller en op basis van actuele feiten beslissingen nemen maar ook de verbanden gebruiken om beter te kunnen anticiperen
op de markt en de wensen van jouw klanten.

Een ICT dashboard laten opstellen
Het maken van een dashboard uit handen geven? Bij Counta zijn wij gespecialiseerd in het koppelen van financiële en
operationele data. Op basis van deze data ontwikkelen wij jouw persoonlijke dashboard, waarmee je jouw bedrijf
datagedreven stuurt. Wij hebben diverse ICT dashboards samengesteld in samenwerking met ICT ondernemers, accountants
en analisten. De dashboards houden wij up-to-date met verandering in wet- en regelgeving en wensen en verwachtingen
van de gebruikers. Wil je meer weten over onze dashboards voor ICT bedrijven? Of ben je benieuwd wat we voor jouw ICT
onderneming kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

