CREDON EN QLIKVIEW
FACILITEREN DE GROEI
VAN TRIFINANCE
We merken nu al dat de business reviews
sneller gaan omdat iedereen dezelfde data en
rapporteringen gebruikt; daardoor hebben
we geen discussies meer over de data zelf
en kunnen we gemakkelijker, sneller en
beter onderbouwde beslissingen nemen.
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Credon is marktleider in de Benelux met een
totaal pakket van QlikView BI oplossingen
voor organisaties die een grote hoeveelheid
data op een snelle en eenvoudige manier
willen toegankelijk maken. We bieden
inzicht en kennis waar vroeger alleen data
beschikbaar was.

Dieter Braspennincx,
Als jong en dynamisch bedrijf, denken wij
mee met onze klanten om telkens opnieuw

TriFinance is een internationale, eigentijdse dienstverlener en
levert consultancy, tijdelijke ondersteuning en rekrutering- en
selectiediensten ten behoeve van Finance managers en een groeiend
aantal andere managers van supportdiensten. TriFinance werd in
2012 een nieuwe klant van Credon. TriFinance werd opgericht in
2002, telt meer dan 500 werknemers en is actief in België, Nederland
en Duitsland. TriFinance richt zich vooral naar corporate en KMO’s,

In amper 11 jaar tijd groeide TriFinance dankzij hun innovatieve
aanpak uit van een kleine start-up tot één van de belangrijkste spelers

om met eenzelfde aanpak ook binnen het ICT departement kwalitatieve
kunnen leiden door deze hectische groeifase, was er nood aan een
Business Intelligence (BI) tool om belangrijke beslissingen ook cijfermatig
te kunnen onderbouwen. Toen één van de directeuren van TriFinance in
contact kwam met QlikView was de keuze voor de BI tool snel gemaakt.

>

ervoor bekend om onze klanten een eerlijke,
correcte en volledige service te bieden.
team van consultants dat tot de top van
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De intuïtieve en cognitieve manier waarop je met QlikView
bedrijfsdata kan analyseren, maakte de software zeer aantrekkelijk
voor TriFinance. Toen Credon op een heldere manier de
uitgebreide mogelijkheden van QlikView aantoonde in hun
presentatie, was de beslissing bijna onmiddellijk genomen.

TriFinance gebruikt vandaag QlikView als een belangrijke
België en Nederland mee te ontsluiten. Dankzij QlikView kunnen
afdelingshoofden de omzet, kosten, accounts receivables ... per klant
op deze manier geanalyseerd. Hierdoor zijn er meer dan 20 users in
het bedrijf die onafhankelijk, snel en gedetailleerd analyses kunnen
maken en beslissingen kunnen nemen die de groei van het bedrijf
ondersteunen. Voor de operationele data gebeurt er op dit moment
een analyse van de behoeftes van de business managers zodat het
duidelijk wordt welke applicaties moeten gebouwd worden. Voor
aan het testen. Uiteindelijk zullen er meer dan 50 mensen zijn die
snel, onafhankelijk en intuïtief rapporteringen kunnen maken.

“We merken nu al dat de business reviews veel sneller gaan omdat
iedereen dezelfde data en rapporteringen gebruikt; daardoor
hebben we geen discussies meer over de data zelf en kunnen we
gemakkelijker, sneller en beter onderbouwde beslissingen nemen”,
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TriFinance is een internationale, eigentijdse
dienstverlener en levert consultancy,
tijdelijke ondersteuning en rekrutering- en
selectiediensten ten behoeve van Finance
managers en een groeiend aantal andere
managers van supportdiensten.

hectische groeifase was er nood aan een
BI oplossing om de beslissingen te kunnen
onderbouwen.
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TriFinance bij te staan bij de correcte installatie van de QlikView
architectuur, alsook met een uitstekende opleiding van de
gebruikers. TriFinance koos zeer bewust om de QlikView kennis in
huis te halen: zo kunnen ze zelf onafhankelijk applicaties bouwen op
de noden en uitdagingen van het bedrijf meegroeien.

Ook de werknemers van TriFinance zijn zeer tevreden over het
gebruik van QlikView. Vanwege de grondige opleiding van Credon
en de gebruiksvriendelijkheid van QlikView zijn de werknemers
gemotiveerder om analyses te maken en op zoek te gaan naar
nieuwe groeimogelijkheden.
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> Vandaag zijn er meer dan 20 users die
onafhankelijk, snel en gedetailleerd
analyses kunnen maken in QlikView en
daardoor beslissingen kunnen nemen die
de groei van het bedrijf ondersteunen.

>
>

maken omdat iedereen dezelfde
data en rapporteringen gebruikt.
Grotere tevredenheid bij de
werknemers vanwege de grondigheid
van de opleiding van Credon en de
gebruiksvriendelijkheid van QlikView.

aldus Braspennincx.
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