UW STRATEGIE
OP SCHERP

Met Bizzscore betere
bedrijfsresultaten door
inzicht en actie

Wilt u de performance van uw organisatie verbeteren?
Heeft u behoefte aan verbeterde stuurinformatie, bepaling van de juiste KPI’s en zekerheid over uw data?
Wilt u minder tijd besteden aan rapporteren? Dat kunt
u bereiken met Bizzscore, dé oplossing op het gebied
van enterprise performance management. Bizzscore
verbetert actiegerichte managementsturing en maakt
meer mogelijk dan enkel het ontsluiten, presenteren
en analyseren van cijfers.

HOE KAN BIZZSCORE U HELPEN?
Bizzscore is een geïntegreerde oplossing voor performance management.
Bizzscore creëert één omgeving waarin KPI’s worden gekoppeld aan de
missie, visie en strategische doelstellingen. Bizzscore kan worden ingezet
voor onder andere:
Performance Management (Business Balanced Scorecards);
Actiegerichte dashboards (PDCA cyclus);
		Kwaliteitsmanagement (zoals INK en EFQM);
Risicomanagement (Trinity);
Compliancy (zoals ISO, HKZ, NIAZ en KWH).
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VAN STRATEGIE NAAR KPI
Bizzcore helpt bij het vertalen van uw strategie
naar kwantitatieve en kwalitatieve KPI’s. Zodat u
kunt zien of u op koers ligt. De relaties tussen
doelstellingen, processen en afdelingen worden
grafisch inzichtelijk gemaakt. De KPI’s worden
bewaakt in management dashboards, analyses
en rapportages. In Bizzscore kunt u vervolgens
verbeterplannen opstellen, deze delen, volgen
en rapporteren door middel van de ingebouwde
PDCA cyclus. Bizzscore biedt integratie van acties
en commentaar, waardoor u altijd kunt zien wat
de status van acties is. Met de uitgebreide rapportagemogelijkheden kunt u de resultaten eenvoudig en aantrekkelijk visualiseren, voor intern
gebruik en externe toezichthouders.

‘Bizzscore is flexibel,
krachtig en snel
te implementeren’

TECHNISCH
Bizzscore is standaard software en is direct

fensie gebruiken Bizzscore. Ook kleinere organisa-

MEER INFORMATIE?

klaar voor gebruik. De oplossing is door Axians

ties werken met Bizzscore als geavanceerde oplos-

Wilt u meer informatie over wat Bizzscore voor uw

ontwikkeld volgens het ‘people ready software’

sing op het gebied van performance management.

organisatie kan betekenen? Kijk dan op
www.axians.nl/business-analytics/bizzscore.

principe: het voorziet gebruikers in een duidelijke en zeer intuïtieve gebruikersomgeving. De
hardware vereisten zijn minimaal. Bizzscore kan
zowel op uw servers geïnstalleerd worden als

DE VOORDELEN:

beschikbaar worden gesteld in een gehoste om-

Met Bizzscore bent u klaar om te starten; vanaf dag 1 resultaat!

geving. Bizzscore biedt toegevoegde waarde bij

Eén strategisch dashboard waarin direct zichtbaar is of u uw doelstellingen realiseert.

het sturen van organisaties en verrijkt bestaande

Bizzscore ontsluit uw bestaande systemen en verzamelt daarnaast extra informatie via

BI omgevingen. Bizzscore sluit aan bij Microsoft
Sharepoint en mobiele apparaten, wat Bizzscore
erg toegankelijk maakt.

webformulieren. Bijvoorbeeld over uw klanten en stakeholders.
Bizzscore stopt niet bij het tonen van een KPI die achter ligt op schema. Maar stelt u in

staat om via toelichtingen te verklaren waarom de doelstelling niet behaald is en acties uit
te zetten om uw doelen alsnog te behalen.

REFERENTIES

Met één druk op de knop genereert u management rapportages op diverse niveaus.

Bizzscore heeft zichzelf al vele jaren bewezen in
verschillende branches. Niet alleen organisaties
zoals Shell, ABN AMRO en het Ministerie van De-
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