
Cegeka Business Insight



Cegeka Business Insight (CBI) is een BI-oplossing waarmee u meteen van 
start kunt gaan. Ze omvat een data warehouse en analytische cubes met 

gegevens en dimensies uit alle Dynamics 365-processen, waarmee u 
uitgebreide analyses en rapporten kunt maken.



CBI brengt uw Dynamics 365-gegevens samen en exporteert ze naar een data 
warehouse. Daar kunnen de gegevens met complexe berekeningen en combinaties 

worden verrijkt en getransformeerd.
CBI wordt geleverd met analytische databases zoals cubes of tabelmodellen, 

waarmee u sneller en inzichtelijker gegevens kunt opvragen en in een tool naar 
keuze kunt visualiseren.



Onze BI-oplossing biedt modellen 
voor de volgende domeinen



• Order to cash (sales en debiteuren)
Dit model biedt u een volledig inzicht in het sales- en 
debiteurenproces. 

Met Order to cash haalt u heldere inzichten uit het hele proces, 
van de offertes tot en met de betalingen. Concentreer u op uw 
belangrijkste verkopen, verbeter de dienstverlening aan uw 
grootste klanten, analyseer uw best verkopende producten, 
verlaag de kosten van verkochte artikelen en haal meer omzet en 
marge, verbeter de kwaliteit van uw leveringen door de 
leveringsvoorwaarden en het serviceniveau op te volgen, volg de 
betalingen en het saldo van uw klanten op en ontdek nog tal van 
andere toepassingen om uw sales- en debiteurenproces te 
vereenvoudigen en te verbeteren.



• Procure to Pay (inkoop en 
crediteuren)
Dit model bevat de belangrijkste KPI's om uw Procure-to-Pay-
proces te verbeteren. Het bevat analyses zoals volume-analyses, 
leveranciersanalyses met betrekking tot leveringsvoorwaarden en 
serviceniveau, debiteurenanalyses met KPI's zoals gemiddeld 
aantal dagen openstaand, gemiddeld verschuldigd bedrag en nog 
veel meer.



• Finance
Het grootboekmodel bevat alles wat u nodig hebt om financiële 
rapportering en KPI's op te zetten, zoals winst- en 
verliesrekeningen, balansen en andere resultatenrekeningen. 
Bovendien bevat het een app met een ledgertool waarmee u uw 
eigen boomstructuren kunt samenstellen op basis van 
grootboekrekeningen, financiële dimensies en 
rekeningcategorieën. Gedetailleerde rapporten over transacties 
met vaste activa en banktransacties zijn eveneens beschikbaar.



• Voorraad
Met de voorraadmodule kunt u de prestaties van uw 
voorraadbeheer evalueren. Ze biedt waardevolle inzichten in de 
voorraadhoeveelheid door de tijd heen en de waarde van uw 
goederen, zowel binnenkomende als uitgaande. Volg de 
activiteiten in uw magazijn op en controleer de 
voorraadbewegingen. Controleer het orderverzamelwerk per 
werknemer en de locatie in uw magazijn. Visualiseer de voorraden 
en de voorraadrotatie.



• Productie
Volg het volledige productieproces en krijg inzichten in de 
(geschatte en werkelijke) kosten en verbruik, de productietijden, 
de werkuren van uw medewerkers, de gebruikte materialen, 
enzovoort.

Analyseer stuklijsten en formules om het theoretisch verbruik en 
de kostprijzen te berekenen met onze add-on Costing Details voor 
Productie.



• Projecten
Rapporteer over alle projecttransacties die betrekking hebben op 
uren, artikelvereisten, honoraria, kosten en a conto-transacties. 
Vergelijk de werkelijke resultaten van een project met de 
prognoses en analyseer de verschillende projectcategorieën en 
structuren voor werkspecificatie van projecten of bedrijven.



• Kwaliteit 
Vergelijk de resultaten van kwaliteitstesten met de 
standaard- of tolerantiewaarden, krijg snel een overzicht 
van mislukte testen en krijg inzicht in de evolutie van de 
kwaliteitsresultaten.

• Customer Engagement
Maak rapporten over de customer life cycle, activiteiten en 
verkoopkansen en vergelijk uw geschatte opportuniteitswaarden 
met de werkelijke waarden uit D365F&O. De gegevens over 
customer engagement zijn in dit onderdeel volledig geïntegreerd 
met F&O.



We kunnen u uitgebreide documentatie
bezorgen over de inhoud van CBI, waarin alle 
dimensies, attributen, hiërarchieën, maten en 
berekeningen van de CBI-oplossing zijn 
opgenomen. Ook de meer dan 100 standaard 
Power BI-rapporten van CBI zijn uitgebreid 
gedocumenteerd.

CBI werkt als een springplanken acceleratorbij 
het opzetten van een BI-oplossing voor uw ERP-
omgeving.

Een ETL-proces binnen een gemiddeld data 
warehouse-/BI-project kan al snel 70 of 80 
procent van het project in beslag nemen. CBI 
beperkt dit, zodat de resterende tijd kan worden 
gebruikt om nuttige rapporten voor uw 
organisatie te maken.



Bedankt


