


Uw behoefte

Natuurlijk ziet u in de boekhouding wat er onder aan de streep 
over blijft. Maar weet u ook het rendement per artikelgroep of 
dienstverlening?
Hoe functioneert het verkooppunt, medewerker of regio?
Hoe verhouden de resultaten zich tot vorig jaar en de budgetten?
 
Kortom: u wilt een betrouwbaar, integraal en up-to-date beeld 
van het gehele bedrijfsproces waarmee u in staat bent om de juiste 
besluiten voor uw bedrijf te nemen. 

De oplossing

Binamics is uw partner bij de realisatie en het gebruik van Business 
Intelligence. Operationele data van uw bedrijf wordt omgezet in 
bruikbare management informatie. 
Directie stuurt op strategisch niveau middels het dashboard, 
uw business analist heeft de tools om adequaat detailanalyses 
uit te voeren en het management heeft de beschikking over de 
benodigde rapporten.

Binamics zet uw operationele data om in 
informatie en begeleidt met de analyse

Onze aanbieding

Binamics kan uw organisatie helpen en waarborgt de continuïteit 
in de dienstverlening tegen een zeer aantrekkelijke prijs. 

Binamics biedt u een unieke abonnementsvorm aan waarbij u:
• geen torenhoge projectkosten hebt aan het begin
•  middels een vast bedrag per maand verzekerd bent van 

ondersteuning maar ook van verdere ontwikkeling van uw 
systeem

• mee profiteert van de ontwikkeling bij Binamics
•  ondersteuning krijgt op de werkvloer maar ook op 

directie niveau
•  naast technische ondersteuning ook wordt begeleid bij het 

gebruik in de organisatie
•  te allen tijde kunt stoppen met de dienstverlening mocht daar 

reden voor zijn 

In korte tijd staat er een basis waardoor uw verwachtingen handen 
en voeten krijgen in een concreet product. In de periode daarna 
wordt het model steeds verbeterd in nauwe samenwerking tussen 
uw organisatie en Binamics.

Binamics zet de Microsoft tools in voor een uitstekende prijs 
kwaliteit verhouding.

Geïnteresseerd?

Graag maken wij een afspraak met u om in een eerste gesprek uw 
requirements te toetsen aan onze mogelijkheden. Als vervolgstap 
bieden wij u een quick scan aan waarmee Binamics, tegen een 
minimale vergoeding, een analyse van uw situatie maakt. Resultaat 
is een plan van aanpak met bijbehorende prijsstelling.
Dit is voor u de basis om te beslissen of u verder wilt met Binamics 
om daarmee de dienstverlening te borgen voor de door u gewenste 
periode.
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