REFERENTIE

Royal Eijkelkamp
vergroot relevantie voor
wereldwijde klanten
met toekomstvast
dataplatform

Royal Eijkelkamp levert totaaloplossingen voor bodem- en
wateronderzoek. Het familiebedrijf heeft een lange traditie
van innovatie, is actief over de gehele wereld en focust zich
steeds meer op projecten. Om deze positie te versterken,
streeft Royal Eijkelkamp een intelligente en wendbare
organisatie na. Binnen deze ambitie vormt data gedreven
opereren een van de pijlers. Door interne, externe en sensor
data slim te combineren, te analyseren en te vertalen naar
kennis en stuurinformatie, kan de organisatie efficiënter
functioneren, blijven innoveren en nog relevanter zijn voor
klanten.
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THE BEST
OF ICT WITH A
HUMAN TOUCH

Axians ondersteunt Royal Eijkelkamp bij de ontwikkeling
en concrete invulling van zijn datastrategie. Naast het
ontwerp en de inrichting van het dataplatform, analysetools
en dashboards, begeleiden Axians Business Consultants
de noodzakelijke vertaalslag van de bedrijfsstrategie, naar
datastrategie en concrete businessvoordelen.
Vanuit het hoofdkantoor in Giesbeek bedenkt, ontwikkelt, produceert
en levert Royal Eijkelkamp al meer dan 100 jaar slimme oplossingen
voor wereldwijde bodem- en waterprojecten. Zo levert het bedrijf
een continue bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving.

“We hebben een breed palet aan diensten en
producten, die we deels zelf produceren en op
verschillende manieren leveren aan klanten;
afzonderlijk of als totaaloplossing. Bovendien
hebben we wereldwijd zo’n 70 distributeurs”,
zegt Business Controller Lisa van den Broek.

DATA OMZETTEN NAAR
INFORMATIE EN KENNIS
Om klanten de beste service te bieden, te
kunnen innoveren en wereldwijd in te kunnen
spelen op veranderingen, is goede data

"Axians geeft datastrategie
winnende mix van technologie,
processen en cultuur."

onmisbaar, geeft Van den Broek aan. “Data zijn
een wezenlijk onderdeel van onze strategie.

MEER BEHOEFTE AAN
INZICHTEN
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IT- & DATASPECIALISTEN ÉN
BUSINESS CONSULTANTS
REALISEREN WINNENDE MIX?
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de samenwerking dat Axians een breed palet

inrichting. Ook organisatorisch moet alles

DE WINNENDE MIX
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aan specialisten in huis heeft. Tegelijkertijd

Strategy, en actief mee te laten denken over de
invulling van de vertaalslag van de corporate
strategie naar datastrategie. Daar ligt de
echte waarde van ons dataplatform.” Het is
volgens Van den Broek niet nuttig om alleen
een stip op de horizon te zetten en de route te
bepalen. “Het is veel effectiever om deze weg
ook concreet te toetsen met de informatie en

je moet draaien om de juiste richting te blijven

DE DATASTRATEGIE
VORMGEVEN EN LATEN
LANDEN
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je de juiste koers vaart en aan welke knoppen

SAMEN TECHNOLOGISCHE EN
BUSINESS-STAPPEN ZETTEN
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We zitten nu nog in de passagiersstoel, maar
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"Door samen de
datastrategie vorm te
geven en in de organisatie
te laten landen, legt Royal
Eijkelkamp het fundament
om de meerwaarde van data
optimaal te benutten.
Op die manier kan het
bedrijf blijven werken aan
betere producten, diensten
en service."

