PUBLIC
ANALYTICS

SAP Analytics
software voor een
zeer scherpe
prijs

Iedere organisatie heeft in het strategisch plan opgenomen
om meer te gaan doen met data. En vrijwel iedere inkoper
heeft de opdracht meegekregen om te besparen waar
mogelijk. Twee van de vele redenen waarom Public Analytics
voor u interessant is. Maak in deze leaflet kennis met Public
Analytics: Business Intelligence en Analytics software van
SAP tegen een bijzonder aantrekkelijk tarief.

THE BEST
OF ICT WITH A
HUMAN TOUCH

WAT IS PUBLIC ANALYTICS?
Public Analytics is een speciaal voor het publieke domein
samengesteld palet aan business intelligence en analytics producten
van SAP. Zo maakt het krachtige SAP BusinessObjects onderdeel
uit van het pakket, inclusief de bijbehorende producten zoals Web
Intelligence, Crystal Reports, Analysis for Office en Lumira. Ook
SAP Analytics Cloud en SAP Analytics Hub zijn onderdeel van deze
bundel, evenals data services en andere oplossingen waarmee data
ontsloten kan worden. En heeft u daarin specifieke wensen voor
specifieke producten die hierboven niet genoemd zijn? Neem dan
vooral even contact op.

AXIANS.NL | info.bi.nl@axians.com

MEER VOOR MINDER
Dankzij scherpe prijsafspraken met onze
partner SAP kunt u met Public Analytics
beschikken over state-of-the-art Business
I n te l l i g e n c e s o f t w a re te g e n b i j z o n d e r
aantrekkelijke tarieven! Voor een klant die
70.000 euro aan licenties per jaar betaalde,

Met Public Analytics heeft u meer inzicht en overzicht, neemt u gefundeerde beslissingen

hebben we Public Analytics in kunnen zetten

op basis van analyses, heeft u grip op inkomsten en uitgaven, optimaliseert u processen,

voor slechts 50.000 euro per jaar, gedurende

maakt u voorspellingen, kunt u snel inspelen op kansen en adequaat bijsturen indien nodig!

een looptijd van 4 jaar. Een bijkomend
voordeel: Public Analytics is een bundel met
de meest actuele SAP producten, inclusief SAP

WAAROM AXIANS?

TOEGANG TOT BI SERVICEDESK

Axians is al jarenlang actief in het publieke

Uiteraard krijgt u bij aanschaf van

domein. Profiteer van onze kennis en ervaring.

Public Analytics toegang tot onze eigen

Afhankelijk van uw situatie kiest u voor één van

Als één van de weinige partijen in de markt

Nederlandstalige BI Servicedesk, die door

de drie licentievormen: on-premise, hybride

heeft Axians kennis van analytics oplossingen

SAP gecertificeerd is als Partner Center of

of volledig in de Cloud. Iedere licentievorm

zelf en de omgeving waarbinnen zij opereren.

Expertise (PCoE). We hebben een vast team

bevat zowel SAP BusinessObjects als SAP

Wij voeren al meer dan 20 jaar grote en kleine

met gecertificeerde Servicedesk medewerkers.

Analytics Cloud. Mocht u nog niet in de Cloud

analytics projecten uit, beheren complete

Grote kans dat u morgen dezelfde persoon

werken, dan geeft dit u de mogelijkheid om

business analytics omgevingen, leveren de

spreekt die u vandaag ook aan de telefoon heeft

de toekomst te ontdekken. U bepaalt waar het

benodigde hard- en software en verzorgen

gehad! Klanten waarderen de dienstverlening

accent ligt, ongeacht uw huidige licenties.

trainingen. We zijn ISO 27001 en NEN 7510

van onze eigen BI Servicedesk gemiddeld met

gecertificeerd. Een vertrouwd adres voor alle

een 8,5.

Analytics Cloud.

DRIE LICENTIEVORMEN

WIE GINGEN U VOOR?
Public Analytics wordt al door circa 50

informatievraagstukken.

MEER INFORMATIE

organisaties gebruikt als compleet pakket

SAP TRAININGEN

Wilt u graag uw kosten verlagen en meer

waarin alle benodigde functionaliteiten

Zijn uw medewerkers nog niet voldoende

informatie over Public Analytics? We helpen u

beschikbaar zijn om data te vertalen naar

bekend met alle mogelijkheden van SAP

graag. Bezoek onze website axians.nl/public-

informatie. Onder andere ministeries, ZBO’s,

BusinessObjects en SAP Analytics Cloud?

analytics of neem contact met ons op via

provincies, gemeenten, woningcorporaties,

Axians biedt diverse SAP trainingen aan

info.bi.nl@axians.com of 088 597 55 00.

waterschappen en onderwijsinstellingen

waarmee iedereen snel optimaal gebruik kan

gingen u voor.

maken van Public Analytics.
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