ANALYSES TOT
OP DE DETAILS
VAN KASTICKETS
BIJ AVA
De dashboards, ontwikkeld door Credon, zijn voor
ons nuttig gebleken. Ze werden zeer pragmatisch
opgesteld, en het team kon al snel de resultaten
bekijken.”
Koen Van Weddingen,
Bestuurder en IT Directeur bij AVA

AVA is een toonaangevende retailer met een uitgebreid assortiment
van papierwaren en materialen voor speciale gelegenheden zoals
geboortes, huwelijken en seizoensdecoratie. Daarnaast richt een
ruim deel van het aanbod zich ook op professionele activiteiten
zoals horeca en bureau-materialen. AVA heeft in België 46
vestigingen met 500 werknemers en behaalt een jaarlijkse omzet
van 90 miljoen euro. De helft van de productie is bestemd voor
export naar een 7-tal landen.

Tot voor kort had het bedrijf geen BI tool in huis en gebeurden
analyses via Excel-queries op de data uit de ERP oplossing. De
kwaliteit van de data was daardoor niet altijd gegarandeerd en
omdat niet iedereen de nodige kennis had van complexe formules
en macro’s in Excel, werden analyses ook dikwijls beperkt tot een
algemeen overzicht. AVA ging daarom op zoek naar een geschikte
tool die hun kon helpen om met meer mensen gedetailleerde
analyses te maken. Het was hun vaste IT partner die hun Credon
voorstelde.
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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.
Als jong en dynamisch bedrijf, denken wij
mee met onze klanten om telkens opnieuw
een ‘wow’ effect te realiseren. We staan
ervoor bekend om onze klanten een eerlijke,
correcte en volledige service te bieden.
We hebben een uitgebreid en gecertifieerd
team van consultants dat tot de top van
Europa behoort op vlak van BI kennis.

Meer info op www.credon.eu
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AVA koos voor QlikView omdat deze oplossing makkelijk
koppelbaar is met meerdere systemen, zoals AS400 en de kassaen boekhoudpakketten.
AVA gebruikt vandaag QlikView voor analyses over de verkoop,
alsook in het logistiek en het financieel departement. In totaal
kunnen zestig gebruikers de analyses maken, die ter beschikking
worden gesteld van het hele bedrijf.
Om deze grote omschakeling in goede banen te leiden werd er
telkens 1 key user per departement aangeduid die alle business en
technische opleidingen kreeg en die samen met Credon gewerkt
hebben aan nuttige dashboards voor de organisatie.

Solution Overview

AVA is een toonaangevende retailer in
papierwaren en materialen voor speciale
gelegenheden als voor professionele
activiteiten.

Sector
Retail

“De dashboards, die we ontwikkeld hebben met Credon, zijn voor
ons nuttig gebleken. Ze werden zeer pragmatisch opgesteld,
en het team kon al snel de resultaten bekijken”, zegt Koen Van
Weddingen, Bestuurder en IT Directeur.
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Uitdagingen

Tot voor kort had het bedrijf geen BI tool
in huis en gebeurden analyses via Excelqueries op de data uit de ERP oplossing.
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Nu AVA een paar maanden verder is, zijn de ervaringen positief.
De IT afdeling ervaart voordelen omdat de operationele mensen
zonder tussenkomst van IT, analyses kunnen maken.
“De hoeveelheid aan informatie in ons bedrijf kan zeer
overweldigend zijn, zegt Koen Van Weddingen nog, omdat elke
kasticket een schat aan informatie omvat. Zo analyseren wij
bijvoorbeeld tijdens drukke periodes dagelijks de verkopen per
product en per vestiging, waardoor wij de leveringen beter kunnen
afstemmen zodat een winkel niet zonder stock valt, maar ook niet
teveel stock krijgt.”

Oplossing

AVA gebruikt vandaag QlikView voor
analyses over de verkoop, alsook in het
logistiek en het financieel departement.

Resultaat

De IT afdeling ervaart voordelen omdat de
operationele mensen zonder tussenkomst
van IT, analyses kunnen maken.

Bronsystemen

>>Navision
>>AS400
>>Torex Kassasystemen
>>MS SQL DB

>> Credon België
Industriezone Ravenshout 5.2.58
Industrieweg 116
3980 Tessenderlo
+32 13 35 37 10
info@credon.be

>> Credon Nederland
Kokermolen 11
3994 DG Houten
+31 30 635 03 20
info@credon.nl
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