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Inleiding

Industrieën met veel resources zoals CPG 
en professionele services staan vaak 
voor de uitdaging om hun personeel zo 
efficiënt mogelijk te organiseren en in te 
zetten, zodat ze optimaal gebruik kunnen 
maken van het aanwezige talent en tegelijk 
de personeelskosten kunnen beperken. 
Personeel is in deze bedrijfstakken 
doorgaans de grootste kostenpost. Toch 
is investering in talent altijd een van de 
hoogste prioriteiten voor leidinggevenden.

IBM heeft bijvoorbeeld meer dan 100.000 
personeelsleden in zijn adviesorgaan 
Global Business Services (GBS) over de 
hele wereld. De beschikbaarheid en het 
gebruik van resources in elke servicelijn 
is een voortdurende uitdaging om te 
zorgen dat er voldoende mensen aan een 
project werken en dat deze inzet wordt 
geoptimaliseerd voor zoveel mogelijk 
winst voor het bedrijf. IBM heeft dit proces 
geoptimaliseerd met de app Power BI-
analytse in Windows 10. De app brengt 
de gegevens en de analyse dichter bij 
de besluitvormer door het gebruik van 
de krachtige dashboardmogelijkheden 
van Power BI op een mobiel platform. 
Hierdoor konden personeelsmanagers 
realtimebeslissingen nemen op een ad-
hocbasis.

Gegeven de parallellen tussen de service 
en CPG en commerciële bedrijfstakken 
heeft IBM dit concept voor het managen en 
bijhouden van dienstroosters, de efficiëntie 
en inzet van werknemers gebruikt om een 
op analyse gebaseerde oplossing te maken 
voor de CPG- en handelsindustrie met 
Power BI. 

De oplossing

Deze oplossing is ontworpen voor CPG 
en handelsorganisaties die inzichten 
willen bereiken en zakelijke besluiten 
willen nemen voor een optimale inzet van 
werknemerstijd, om kosten te besparen 
en de productiviteit te verhogen. De 
functionaliteit kan ook worden uitgebreid 
naar andere aspecten van de industrie, 
zoals productmanagement, inkrimpings- en 
verkoopmanagement.

Power BI neemt organisatiegegevens op en 
combineert deze met industriële gegevens 
tot visuele diagrammen en rapporten, om 
inzicht te bieden aan zakelijke gebruikers en 
om medewerkers te helpen betere besluiten 
te nemen. Power BI kan bijvoorbeeld de 
zichtbaarheid van inzichten in dienstroosters 
en personeelsinzet verhogen.

POC omvat een reeks dashboards die 
trends voor beschikbare of 'niet-werkende' 
resources weergeven per week, een jaar-tot-
jaaranalyse van resources, een uitsplitsing 
van beschikbare resources per taakfunctie 
en niveau, verwachte inzet van resources 
en uitsplitsing van soorten inzet, en nog veel 
meer cijfers.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deze gegevens kunnen eenvoudig worden 
vernieuwd om managers en zelfs PZ-
teams de realtimecijfers te verschaffen. 

De onderstaande voorbeeldgegevens 
laten een subset zien van de wereldwijd 
beschikbare gegevens.

Power BI voor de CPG- en 
handelsindustrie

Onze oplossing kan worden uitgebreid tot 
ver voorbij personeelsbeheer. In essentie 
kan de oplossing gemakkelijk worden 
aangepast en op maat gemaakt om te 
voldoen aan wat elke afzonderlijke klant 
aan cijfers nodig heeft. Een paar andere 
gebruiksmogelijkheden zijn:

● Inkrimpingsbeheer
● Voorraadbeheer
● Productverkoopbeheer

Onze oplossing kan bijvoorbeeld worden 
uitgebreid met inzichten en cijfers over 
de bestverkopende producten, op basis 
van informatie over aankopen van klanten 
die in winkels wordt verzameld. Power BI 
kan de verkoopgegevens van artikelen 
die in verschillende winkels zijn verkocht, 
gebruiken voor het genereren van een 
visueel rapport met trends en patronen 
van verkoopwinst, omzetsnelheid en 
voorraad in de loop van de tijd, op basis 
van de vastgelegde gegevens. Deze 
oplossing kan worden uitgebreid naar 



Zakelijke voordelen

Dit dashboard vermindert de tijd die 
medewerkers van personeelszaken vaak 
moeten besteden aan het opstellen van 
e-mailrapporten, de inefficiënte coordinatie 
van het bijhouden van diensten en het 
wekelijks (of zelfs vaker) presenteren 
van ad-hoc-PowerPoint-presentaties met 
een overzicht van gegevens in meerdere 
Excel-werkbladen, afhankelijk van de 
bedrijfseenheid en afdeling. Door de 
gegevens in een samengevoegd dashboard 
te presenteren kunnen de besluitvormers 
(senior managers, rekruteringsteams, PZ, 

executives en senior medewerkers van PZ) 
het volgende doen:

1)   Gegevens snel bijwerken/vernieuwen 
voor de meest actuele inzichten - zo 
kunnen executives hun beslissingen 
baseren op de recentste gegevens 
in plaats van te moeten wachten op 
wekelijkse rapporten die ze via e-mail 
ontvangen. Ook de tijd voor het maken 
van rapporten wordt bekort, zodat 
er meer tijd is om de inzichten te 
analyseren: door het automatiseren van 
het opschonen en samenvoegen van 
de gegevens via de Query Editor.

een voorspelling van de vraag, voor een 
winstgevender verkoop en operationele 
efficiëntie. Ieder gegevensitem dat door 
een handelaar is vastgelegd, kan worden 
geanalyseerd, en er kunnen diverse 
soorten rapporten en dashboards worden 
gemaakt met de gebruiksvriendelijke 

bureaublad- en webinterface. 
Bovendien kan IBM Power BI met 
andere Microsoft Dynamics-oplossingen 
combineren zoals AX, CRM en Azure,  
om handelaars te helpen bij beter 
voorraad- en bestelbeheer, waardoor  
het CPG-bedrijf effectiever werkt.

Gebruikte technologieën

Deze dashboards zijn ontwikkeld met 
de Power BI Desktop-versie en worden 
weergegeven in meerdere vormen en 
op meerdere apparaten, waaronder alle 
Windows 10 Surface-apparaten via de 
Power BI-gateway. Via de Power BI-
gateway kan de oplossing verbinding 
maken met lokale gegevensbronnen voor 
vertrouwelijke personeelsgegevens.  
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2)   Inzichten op maat – doordat elke 
tegel en elk rapport binnen het 
Power BI-dashboard kan worden 
uitgevouwen, kan elke executive de 
cijfers waarin deze geïnteresseerd 
is, nauwkeurig bekijken voor zover 
het bij diens taak past, zonder dat er 
meerdere rapporten of dia's binnen 
een presentatie hoeven te worden 
gemaakt om kleine variaties in de 
weergave van dezelfde cijfers te 
bekijken. Hierdoor kunnen de details 
ook worden geëxporteerd, zodat de 
oplossingen direct kunnen worden 
uitgevoerd.

3)   Consistente rapportage - door de 
mogelijkheid om holistisch te filteren in 
een dashboard kunnen de managers 
van verschillende afdelingen binnen 
het bedrijf dezelfde dashboards 
gebruiken als hun leidinggevenden 
hebben gebruikt voor een 
consistente vergelijking van cijfers.


