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Het betere
fundament voor
business beslissingen
Voor organisaties is informatie uitgegroeid tot een onmisbare asset in
de besluitvorming, zowel op de korte als lange termijn. Een effectieve en
doelgerichte informatiearchitectuur vereist echter inzicht in en controle
over alle datastromen; van bronsysteem tot rapportage. Dat is momenteel
voor veel organisaties een grote uitdaging. Zeker nu de hoeveelheid data
en de variatie aan databronnen explosief toeneemt. Aan de voorkant groeit
de informatiebehoefte om de bedrijfsvoering te ondersteunen en betere
business beslissingen te nemen. Tegelijkertijd wordt aan de achterkant
steeds meer data vastgelegd en komt er steeds meer data beschikbaar.
In de praktijk blijkt het lastig om deze twee werelden transparant en beheersbaar samen te brengen.

'Effectieve, doelgerichte
informatiearchitectuur
vereist controle over
en inzicht in alle
datastromen.'

Toegang tot de voordelen van deze ontwikkelingen vereist een toekomstvaste informatiearchitectuur.
Deze omgeving moet aan de achterkant stabiel zijn en tegelijkertijd flexibel genoeg zijn om nieuwe
databronnen te integreren. Aan de voorkant is het essentieel dat business gebruikers snel en ad hoc
antwoord krijgen op hun business vragen. Dat lukt alleen door data uit verschillende bronsystemen
(intern en extern) effectief te integreren, te beheren en te vertalen naar bruikbare stuurinformatie. Niet
alleen via standaardrapportages, maar ook door direct in te spelen op vragen vanuit de business. Een
datawarehouse vormt het fundament van een informatiearchitectuur die dit mogelijk maakt.
In deze whitepaper geeft Axians inzicht in de evolutie van datawarehouses in de afgelopen jaren. Vragen
van onze klanten en uitdagingen die we tijdens projecten zijn tegengekomen, hebben bijgedragen aan
onze visie op de inrichting van datawarehouse- omgevingen die organisaties daadwerkelijk helpen om
de potentie van hun data optimaal in te zetten voor een succesvolle bedrijfsvoering. Daarbij kijken we
ook nadrukkelijk vooruit. Dit doen we met een opzet die toekomstvast en flexibel genoeg is om nieuwe
ontwikkelingen, databronnen en analysetechnologieën eenvoudig te integreren. We bieden uitdrukkelijk
geen blauwdruk, maar bieden organisaties handvatten om de kracht van data op een praktische en
beheersbare wijze te benutten en om zo betere (business) beslissingen te kunnen nemen.
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1. Veranderende eisen
aan het datawarehouse
In het verleden was de financiële afdeling de belangrijkste afnemer van informatie. Correcte bedrijfsinformatie geeft de chief financial officer (CFO) een goed beeld over hoe de organisatie ervoor staat.
Daarnaast biedt de juiste bedrijfsinformatie een solide basis voor forecasting of het doorrekenen
van investeringen. De opkomst van business intelligence (BI) en business analytics (BA) heeft er aan
bijgedragen dat de informatiebehoefte van andere bedrijfsonderdelen is toegenomen. Bijvoorbeeld
de marketingafdeling die inzicht wil hebben in klantsegmenten, koopgedrag en de historie voor het
opzetten van campagnes of productintroducties. Eenduidigheid, volledigheid, accuraatheid en tijdigheid van gegevens zijn daarbij van groot belang. Een klant wil namelijk niet zes generieke e-mails voor
een campagne ontvangen, maar verwacht op maat gemaakte mailings met een persoonlijk aanbod.
Dat vraagt om een 360 graden klantbeeld met een compleet overzicht van de gebruikte en gewenste
communicatiekanalen, aangeschafte producten of klachten. Maar de integratiebehoefte van informatie
gaat verder dan afdelingsgrenzen. Organisaties willen integrale voorspellingen kunnen doen op basis
van een combinatie van bijvoorbeeld financiële, marketing- en salesinformatie. Deze ontwikkelingen
stellen andere eisen aan de informatiearchitectuur en het datawarehouse.
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2. Evolutie van het
datawarehouse
Directe koppeling: business intelligence zonder datawarehouse
Door toenemende informatiebehoefte en de groei van de hoeveelheid data, is de informatiearchitectuur
binnen organisaties organisch gegroeid en veelal ad hoc uitgebreid. In eerste instantie viel de keuze
vaak op een opzet waarbij de gebruikersomgeving voor rapporten rechtstreeks aan het bronsysteem
gekoppeld was.
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Marketing
Reporting

Financial
Reporting

'Door de directe
koppelingen ontstaat
een onoverzichtelijk
geheel'

Datasources

Vanuit de business intelligence omgeving wordt een rechtstreekse koppeling gemaakt met
de verschillende databronnen. Eventuele integratie van data vindt plaats in de BI-omgeving.

Voor kleinschalige omgevingen met een beperkt aantal bronsystemen en rapporten is bovenstaande
opzet wellicht nog realistisch. Wordt de omgeving groter, dan kent deze opzet echter beperkingen. De
grote mate van complexiteit is daarvan een belangrijke. Door de diverse directe koppelingen ontstaat
namelijk een onoverzichtelijk geheel. Verder zorgt het toevoegen van nieuwe rapporten of extra databronnen voor nog meer complexiteit. Een andere beperking is de directe belasting van de bronsystemen.
Deze systemen zijn ontwikkeld om het primaire proces te ondersteunen, niet per se voor informaAxians - Tel: +31 88 988 90 10
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tiearchitectuur. Capaciteit die daaraan besteed wordt, kan ten koste van de bedrijfsprestaties gaan.
Daarnaast levert data uit de bronsystemen primair zogenaamde ‘as is’ informatie. Terwijl organisaties
ook graag historische bewegingen willen analyseren. De huidige voorraadhoogte is interessant, maar
wanneer de voorraadbewegingen exact te analyseren zijn, is de informatie nog waardevoller. Daarnaast
is de integratie van bronsystemen lastig. Wanneer alle bronnen dezelfde structuur hebben, zijn deze
in een rapportage-omgeving nog wel te koppelen. In de praktijk zijn deze koppelingen echter niet zo
rechtlijnig en zijn vertaaltabellen noodzakelijk. Deze keuze resulteert in een complexe, inflexibele, maar
vooral onbetrouwbare omgeving. Zeker als een organisatie groeit ontstaat een suboptimale situatie
waarbij het genereren van stuurinformatie tijdrovend en arbeidsintensief is. Bovendien voldoet het
resultaat niet aan de wensen van de business.

DE PRAKTIJK
Sundio Group, dat zijn oorsprong in Nederland heeft, is in Europa één van de grootste
online touroperators op het gebied van zon- auto- en wintersportvakanties. Sundio
Group erkende de kracht van het internet als verkoopkanaal al in een vroeg stadium.
Deze strategische keuze droeg bij aan een razendsnelle groei. Door uitbreiding en
overnames werd het echter lastig om correcte en betrouwbare stuurinformatie te
genereren. Sundio Group koopt accommodaties en reizen in volgens vaste contracten
en verkoopt die via zijn merken aan consumenten. Een goede beheersing van dat
proces vereist inzicht in de capaciteit, ver-kochte volumes en de marge. Dit alles per
merk en geconsolideerd voor de hele groep.
Om de financiële processen te standaardiseren en stuurinformatie snel beschikbaar te maken,
zette Sundio Group samen met Axians een datawarehouse en BI-omgeving op. Het bedrijf
verzamelt data uit het reserveringssysteem, het financiële systeem en de webapplicatie in
een datawarehouse. De analyse en presentatie vindt plaats in de BI-laag. Het is mogelijk om
capaciteit, verkochte volumes en marges tegen elkaar af te zetten en te managen. Hierdoor
kan Sundio Group vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemmen en steeds de beste marges
realiseren. De snelle beschikbaarheid van correcte en betrouwbare stuurinformatie is onmisbaar
in dat proces.

Data-integratie: de intrede van het datawarehouse
Om de problematiek van te grote complexiteit en beperkte analysemogelijkheden het hoofd te bieden,
kozen organisaties voor de inrichting van een datawarehouse. Het primaire doel was het centraal geïntegreerd opslaan van gegevens inclusief de historie. Deze extra data-integratielaag tussen de bronsystemen en de interface heft de belangrijkste beperkingen van de traditionele aanpak (directe koppeling) op.
Op basis van de aanpak van Kimball wordt de data dimensioneel gemodelleerd opgeslagen in het datawarehouse. De wensen van de gebruikers zijn hierin leidend. Het datawarehouse wordt zo gemodelleerd
dat informatievragen van de gebruikers effectief te beantwoorden zijn. Een extra data-integratielaag in
de vorm van een datawarehouse heeft verder als voordeel dat de performance van de bronsystemen
niet langer onnodig wordt belast.
De BI-omgeving wordt gebruikt waar deze voor bedoeld is; het op een juiste manier beschikbaar stellen
en tonen van de informatie.
6
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Op basis van de eisen en wensen van de business wordt specifiek voor dat doel een veelal dimensioneel gemodelleerd datawarehouse opgebouwd. Doormiddel van ETL wordt
de data uit de bron geëxtraheerd, getransformeerd naar de juiste vorm en opgeslagen
in het datawarehouse. Daar vindt de data-integratie plaats en is het mogelijk om de historie
bij te houden.

Hoewel een datawarehouse een flinke stap vooruit is voor de kwaliteit van de stuurinformatie, kan
ook in deze situatie extra complexiteit ontstaan. Het datawarehouse wordt in principe ingericht voor
specifieke doelen. Hierdoor is het lastig om nieuwe of ad hoc business vragen te beantwoorden. Voor
bepaalde toepassingen kan een organisatie toch in de verleiding komen om buiten het datawarehouse
om een koppeling met een bronsysteem te maken (zoals te zien in het schema hierboven). Zo is het
voor de salesafdeling zeer interessant om te weten hoeveel deals er concreet gemaakt zijn. Maar
het is wellicht nog belangrijker om te weten waar in het verkoopproces een klant besluit om niet tot
aankoop over te gaan. Die informatie is vaak niet op detailniveau in het datawarehouse vastgelegd.
Hierdoor is het lastig om de complete customer journey in beeld te brengen. Dit was immers voor de
eerste business vraag niet noodzakelijk en al deze extra informatie zou ten koste van de performance
gaan. Wanneer de marketingafdeling deze informatie wel nodig heeft en toegevoegd wil hebben aan
het datawarehouse, is de impact op de bestaande omgeving lastig te bepalen. Daarom besluiten veel
organisaties om deze informatie naast de reeds bestaande verkoopinformatie in het datawarehouse op
Axians - Tel: +31 88 988 90 10
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te slaan. Op die manier ontstaat er relatief gemakkelijk een spaghetti van koppelingen en datastromen.
Deze complexiteit bemoeilijkt het beheer van de informatiearchitectuur en heeft ook een negatieve
invloed op de kwaliteit van de data waar de business beslissingen op baseert. Ook wordt niet voldaan
aan de wens van de business om bij nieuwe vragen snel over informatie te beschikken.

SMART
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3. Visie Axians op het
datawarehouse
De inrichting van een data-integratielaag is een effectief middel om onnodige complexiteit in de informatiearchitectuur te voorkomen. Daarbij is het echter wel belangrijk om de data, het datawarehouse
en de business laag in de informatiearchitectuur los te koppelen. Dat is mogelijk door de keuze voor
een generiek datawarehouse gevuld met ruwe, elementaire data uit de bronsystemen, bijvoorbeeld op
basis van het Data Vault-model. De datamodelleringstechniek Data Vault, bedacht en ontwikkeld door
Dan Linstedt, is ontworpen vanuit de gedachte dat het datawarehouse flexibel, eenvoudig uit te breiden,
volledig traceerbaar en te auditten moet zijn. Door data uit de bronsystemen in de meest ruwe vorm op
te slaan, is het namelijk mogelijk om voor elke business vraag een specifieke dataset samen te stellen.
Dit is waardevol omdat het immers niet vooraf duidelijk is welke vragen de business in de toekomst
gaat krijgen. Vanuit de business view laag zijn dus uiteenlopende vragen te beantwoorden, zonder dat
dit de dataopslag in het datawarehouse beïnvloedt.
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De relevante bronnen worden ontsloten en op een ‘ruwe’ (gelijk aan de bron) wijze opgeslagen
in het datawarehouse, inclusief het bijhouden van de historie. In het datawarehouse (gemodelleerd volgens de Data Vault-methodiek) worden de verschillende gegevens indien mogelijk
geïntegreerd opgeslagen. Bovenop het datawarehouse komt een business view laag. Deze laag
zorgt dat het datawarehouse ‘leesbaar’ is voor de business. Op basis van de eisen en wensen
van de business zijn gegevens vanuit het datawarehouse in de BI-omgeving te tonen. Vaak
wordt hier, onder andere om performance redenen, een (virtuele) datamart voor ingezet. Een
datamart is als het ware een vereenvoudigde vorm van een datawarehouse met de focus op
een enkel onderwerp of functioneel gebied zoals sales of finance. In dit proces worden alle
business rules toegepast (specifiek door de business gewenste filters en transformaties). Deze
datamarts zijn veelal dimensioneel gemodelleerd.

In dit model is het relatief eenvoudig om specifieke datasets voor toepassingen, zoals BI, BA, CRM of
financiën te genereren. In het geval van grotere datasets is het genereren en integreren van de data voor
deze analyse- en rapportageprocessen onder te brengen in afzonderlijke datamarts. In tegenstelling
tot de eerdere voorbeelden ontstaat hierdoor geen ‘spaghetti’. Ook de datasets in de datamart zijn
immers samengesteld uit de ruwe data in het datawarehouse en zijn te optimaliseren. Dit alles zonder
dat de integriteit of kwaliteit van de basisgegevens in gevaar komt. De kwaliteit en performance van
deze afzonderlijke BI- of analyseprocessen is dus gegarandeerd, zonder dat dit extra beheerlast of
complexiteit oplevert.
De keuze voor een gelaagde aanpak biedt ook voordelen op het gebied van flexibiliteit. Aan de voorkant
is het relatief eenvoudig om extra analysemogelijkheden toe te voegen, bijvoorbeeld statistische analyses. Hiervoor zijn de benodigde datasets relatief eenvoudig te genereren. Die flexibiliteit geldt ook aan
de achterkant. Het uitbreiden met interne en externe databronnen is geen probleem. Deze data wordt
ook in het datawarehouse opgeslagen. Als de hoeveelheid data sterk toeneemt en extra performance
vereist is om aan de rapportagebehoefte te voldoen, is het mogelijk om een datawarehouse appliance
te implementeren. Dit resulteert in extra performance en tijdwinst voor analyseprocessen.
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De inrichting van deze omgeving biedt organisaties als het ware een keurmerk voor hun informatiearchitectuur. Alle data is eenduidig opgeslagen en beheersbaar te ontsluiten. De oorsprong van data
is bekend en ook de analyseprocessen zijn transparant. De beheersbaarheid is optimaal omdat altijd
duidelijk is uit welke bron specifieke data komt, wanneer deze is aangemaakt en via welk proces dit is
gebeurd. Deze gestructureerde, goed gedocumenteerde aanpak draagt direct bij aan de kwaliteit van
de output en dus aan de kwaliteit van de besluitvorming.

DE VOORDELEN VAN ONZE VISIE OP DATAWAREHOUSING OP
EEN RIJ
-

Grote flexibiliteit, eenvoudig uit te breiden aan voor- en achterkant

-

Snellere time-to-market voor nieuwe BI- of BA-toepassingen

-

Goed beheersbare, transparante omgeving

-

Ontkoppeling van business vragen en technische opslag

-

BA-applicaties functioneren onafhankelijk van elkaar

-

Datawarehouse bevat onbewerkte, ruwe brongegevens

-

Datawarehouse bevat historie

-

Goede auditmogelijkheden (traceability)

DE PRAKTIJK, DEEL 2
Het succes van Sundio Group is sterk afhankelijk van de online ervaring van zijn klanten. Om

'De keuze voor een
eenduidige aanpak en
standaard tooling
maakt de processen
overdraagbaar en
transparant'

meer vraaggestuurd te werken, moet het bedrijf websitebezoekers en klanten beter leren kennen. Beter inzicht in de context van hun beslisproces vergemakkelijkt segmentatie en helpt om
ze automatisch een gepersonaliseerd aanbod te doen. Dat gebeurt onder andere door relevante
klantinformatie vast te leggen. Een deel van deze gegevens zit al in de systemen. Bijvoorbeeld
de klanthistorie met boekingen of contactmomenten. Maar Sundio Group benut ook externe
bronnen, zoals informatie van Google, het klikgedrag op de website en de weersomstandigheden. Dit alles helpt om meer inzicht te krijgen in het gedrag en de wensen van de reizigers. Op
die manier kan Sundio Group klanten beter helpen en meer boekingen realiseren. Om tegemoet
te komen aan de toenemende data-eisen heeft Axians in de architectuur van Sundio Group een
laag toegevoegd in de vorm van een Data Vault datawarehouse. In dit datawarehouse wordt
data in de meest elementaire ruwe vorm opgeslagen. Deze keuze geeft Sundio Group maximale
vrijheid om data naar eigen inzicht en behoeften te analyseren.

Axians - Tel: +31 88 988 90 10
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DATAWAREHOUSE EN BIG DATA
Naast de groei van de hoeveelheid interne data is ook de beschikbaarheid van ongestructureerde data enorm toegenomen. Deze Big Data biedt een schat aan extra informatie voor de
bedrijfsvoering. Naast de bestaande gestructureerde databronnen kan het interessant zijn om
nieuwe media te benutten om rappor-tages van meer actualiteit te voorzien. Dit kunnen ook
bestaande bronnen zijn die intern nog niet gebruikt worden, zoals documenten, contracten,
verslagen of data van machines zelf. Om deze opties te benutten, moeten ze verstandig met de

'Een datawarehouse
is het fundament
voor effectieve
besluitvorming'
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bestaande omgeving geïntegreerd worden. De datawarehouse-omgeving die Axians voorstaat,
is open en flexibel genoeg om aan de business kant nieuwe data-analytics mogelijkheden toe te
voegen. Aan de andere kant is het relatief eenvoudig om extra, ongestructureerde databronnen,
eventueel via een Hadoop-omgeving te ontsluiten naar het datawarehouse. Deze verbreding
en verdieping van de dataomgeving helpt om de efficiency en kwaliteit van het besluitvormingsproces ook in de toekomst te waarborgen. Vanzelfsprekend met behoud van eerdere
investeringen. Axians heeft rondom het thema Big Data diverse whitepapers geschreven. Deze
zijn te vinden op de website: www.smartanalytics.axians.nl.
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4. De aanpak
Een datawarehouse is belangrijk voor het besluitvormingsproces, maar is
geen eindproduct op zich. Bij de implementatie van een datawarehouse is
het belangrijk om zo snel en efficiënt mogelijk bruikbare eindproducten
voor de business op te leveren.
Een datawarehouse implementatietraject moet altijd starten met een gedegen voorbereidingsfase. Dit
is de belangrijkste fase, de uitkomst van deze fase geeft namelijk richting aan alle toekomstige business
analytics ontwikkelingen. In deze fase worden de volgende zaken afgestemd:
-

Architectuur;

-

Afspraken, standaarden en richtlijnen afstemmen rondom de architectuur;

-

Eigenaarschap;

-

Te hanteren technologieën, benodigde hard- en software;

-

Roadmap met de gewenste eindproducten (voor zover bekend);

-

Governance; op welke manier wensen we het beheer van de informatiearchitectuur verder in te richten.

Na de voorbereidingsfase kan het datawarehouse gefaseerd (Agile) ontwikkeld worden. Hierbij is het
belangrijk dat elke fase ook daadwerkelijk waarde oplevert voor de eindgebruikers. Elke fase moet
starten met een definitiefase. Wat zijn de op te leveren eindproducten, de te ontsluiten bronnen etc.
Onze ervaring is dat de volgorde van de fases bepaald moet worden aan de hand van de meest noodzakelijke eindproducten en de wensen van de business. Voor deze eindproducten kan dan bepaald worden
welke bronnen (nog) ontsloten moeten worden. Op basis van een combinatie van eindproducten en
bronnen wordt uiteindelijk een fase vormgegeven.

Design

Map

Generate
DB Structure

ETL

Documentation
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Axians is van mening dat ook de ontwikkeltijd met name in de eindproducten moet gaan zitten en niet
in het ontwikkelen van het datawarehouse. Axians heeft daarom Axians DIA (Data Integration Accelerator) ontwikkeld, een methodiek waarbij de ETL-processen automatisch gegenereerd worden. Tevens
worden de benodigde databasestructuren gegenereerd, alsmede de bijbehorende documentatie. Door
het gebruik van Axians DIA zal de ontwikkeltijd van ETL-processen drastisch worden verminderd, alles
wordt op dezelfde manier geïmplementeerd en het is makkelijker overdraagbaar en transparant door
het gebruik van standaard tooling.

VOORDELEN VAN DATA INTEGRATION ACCELERATOR:

SMART
ANALYTICS

14

Axians - Tel: +31 88 988 90 10

-

Snel en consistent extraheren van data uit nieuwe bronnen

-

Verplicht ontwikkelaar tot het vooraf ontwerpen en documenteren van de data-omgeving

-

Overzicht van de complete omgeving

-

Standaardisatie van het ontwikkelproces

-

Transparantie in gegevensstromen

-

Automatisch genereren van de benodigde ETL-pakketten

-

Eenvoudig genereren en aanpassen van pakketten.

DATAWAREHOUSE WHITEPAPER

5. Datawarehouse
is here to stay
The datawarehouse is here to stay! De inrichting, het gebruik en het beheer
van een effectieve informatiearchitectuur kent echter diverse uitdagingen. Naast de groeiende hoeveelheid informatie die organisaties moeten
beheersen, neemt ook het aantal afnemers toe. De hoeveelheid gestructureerde informatie uit bronsystemen groeit snel en dat geldt ook voor
ongestructureerde data. Tegelijkertijd wil de business sneller over meer
informatie beschikken. Daarbij ligt de scope al lang niet meer bij KPI’s of
het gebruik van scorecards alleen. De business wil vandaag al de vragen
van morgen kunnen beantwoorden. Op die manier kan een organisatie
maximaal inspelen op de snelle ontwikkelingen in de markt of klantvragen
proactief invullen.
Een datawarehouse is het fundament voor effectieve besluitvorming, maar is zeker geen eindproduct
op zich. De focus van een informatiearchitectuur ligt op het snel genereren van de informatie om betere
beslissingen te nemen. Er is een business noodzaak om informatie snel en betrouwbaar aan te leveren.
Alles draait om het resultaat voor de business (de analysemogelijkheden). Bovendien moet de omgeving
open genoeg zijn om nieuwe vragen en nieuwe bronnen snel te vertalen naar stuurinformatie. In een
toekomstgerichte, open informatiearchitectuur is het mogelijk om nieuwe kansen – nieuwe bronnen
of analyse-opties – snel en beheerst op te pakken. Zo lukt het om data voor een organisatie te laten
spreken.

Wat kan Axians voor u betekenen?
Als integrator ontzorgt Axians en bieden wij u overzicht. Zo kunnen wij u helpen met het opzetten en
inrichten van uw datacenter, cloud of business intelligence omgeving. Ook voor advies over en het
implementeren van datawarehouses, Big Data en data governance bent u bij ons aan het juiste adres.
Daarnaast biedt Axians een selectie van de voor u relevante hard- en software oplossingen. Denk hierbij aan Data Vault, Big Data appliances (Netezza), Hadoop of Streams, maar ook aan software voor de
ondersteuning van predictive analytics of business intelligence. Kortom, oplossingen die uw organisatie
helpen met het vertalen van data naar concrete toegevoegde waarde.

Meer weten over de visie van Axians op datawarehouses?
Ga naar axians.nl/business-analytics of neem contact op met Arno Hordijk,
arno.hordijk@axians.com of bel +31 88 988 90 10.
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