FACTSHEET BIG DATA ROADMAP
Wij onthullen de kracht van uw data!

Big data & Advanced Analytics: Nieuwe manieren om in control te zijn
In uw organisatie is veel data aanwezig. En een berg aan kennis over de verschillende financiële processen. Om u heen hoort u veel over het verbeteren van uw business met inzet van big data en advanced analytics zoals Artificial Intelligence en Machine Learning.
Is dit ook voor u? En wat levert dit dan op?

Big Data Roadmap: Op ontdekking door uw organisatie
KamphuisGroep helpt u graag te ontdekken hoe u big data en advanced analytics kan inzetten om beter in control te zijn en uw processen te vernieuwen. Big data en advanced
analytics zijn ook voor u!
Onze in-house ontwikkelde Big Data
Roadmap legt de mogelijkheden voor
bigdata en advanced analytics binnen uw bedrijf bloot. In een brainstormsessie met sleutelfiguren binnen uw organisatie starten we met
het beschrijven van de strategie van
uw organisatie en de belangrijkste
uitdagingen waar uw organisatie voor
staat. Daarna identificeren we de
daarbij behorende data. De laatste en misschien wel belangrijkste stap volgt dan: Het
doorvertalen van deze gegevens tot nieuwe datagedreven bedrijfsprocessen.
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Na deze sessie werken we de Big Data Roadmap concreet uit tot een uitvoerbare oplossing. Hiervoor gebruiken we graag de input van uw dataspecialist en procesdeskundige.
Binnen twee weken na de brainstormsessie presenteren wij u de Big Data Roadmap, waarna u beslist hoe verder te gaan met deze spannende nieuwe technieken.

Ben ik de eerste?
Onze Big Data Roadmap hebben we reeds vaker ingezet. Enkele oplossingen die inmiddels
bewezen dienst verrichten:


Een effectiever (meer betaalde euro's) en efficiënter (minder inspanning) inningsproces bij een grote inningsorganisatie



Een vernieuwd fraudedetectieproces bij een grote verzekeraar

 Een doelgroepgerichte aanpak van het debt collection proces bij een grote bank

Over ons
Wij vertellen u graag wat onze klanten zeggen over ons onderscheidend vermogen.
 Professionele kennis gecombineerd met Subject Matter Expertise
Wij geloven dat data science het effectiefste kan worden uitgevoerd als er ook diepgaande kennis is van de betekenis van de data van uw organisatie. Daarom combineren
wij onze professionele kennis van data science graag met onze expertise in finance.
 Richtingbepalend, no-nonsens, op maat gemaakt
Methodes en technieken zijn gemaakt om het werk gemakkelijk te maken. Hoewel we
zowel in de nieuwste methoden zoals Scrum, Agile en SAFEe® als ook in gangbare methoden zoals Prince II, RUP en PMBOK zijn gecertificeerd, zullen wij altijd kijken naar
de meest effectieve aanpak – om zo voor ú de beste resultaten te kunnen bereiken.
 Systeemonafhankelijk
Wij hebben geen connectie met enige software- of hardwareleverancier. Onze focus
is altijd ‘customer only’
Nieuwsgierig geworden wat big data en advanced analytics voor uw kan betekenen?
Bel ons op 030-2072026 of
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