
Pentaho is een Open Source Business 

Intelligence systeem. Dit is een ui-

terst gebruiksvriendelijk en  intuïtief  

systeem waarmee management rap-

portages vanuit verschillende bron-

systemen moeiteloos zijn te vervaar-

digen. Pentaho maakt het mogelijk 

om op een eenvoudige manier rap-

portages en analyses te maken. 

De rapportages kunnen op een sim-

pele en toch professionele manier 

gepresenteerd worden binnen of bui-

ten uw organisatie.  

Pentaho & Axime 

Axime helpt u bij de implementatie 

van Pentaho. De consultants van  

Axime worden ingezet als business 

analist, begeleider en/of trainer.   

Axime zorgt er voor, dat Pentaho 

niet alleen in huis wordt gehaald, 

maar ook zinvol in gebruik wordt 

genomen. 

“… Pentaho biedt inzicht in de efficiciency en  

effectiviteit van uw processen…” 

Johan Hammink, BI Consultant Axime 

Waarom Pentaho? 
 Pentaho is gratis. U betaalt geen kosten voor onderhoud of voor licenties.  

 

 Vanuit Pentaho kan gerapporteerd worden over meerdere bronsystemen.  

 Het combineren van diverse brongegevens in bijvoorbeeld Microsoft Excel 

 is niet meer nodig. 

 

 U bepaalt wat u wilt zien en op welk aggregatieniveau, Axime maakt voor u zo

 wel standaard rapportages in Pentaho, als flexibel in te stellen rapportages, 

 waar mee u ad-hoc vragen kunt beantwoorden. 

 

 De gegevens die worden overgehaald naar Pentaho blijven daar bewaard.  

 Het is niet nodig om ze tevens in uw bronsystemen vast te houden.  

 U kunt in Pentaho een drilldown maken vanaf het geaggregeerde gegeven  

 tot op het laagst vastgelegde detailniveau  

Weet u zeker, dat u “In Control” bent? 
U kunt alleen gefundeerde beslissingen nemen, als u voldoende informatie 

heeft over het reilen en zeilen van uw bedrijf. 

 

 Maar is er wel voldoende kennis van uw gegevensstromen en hoe lastig is 

het om die gegevens te koppelen en te aggregeren. Hoe lang duurt het 

voordat u de juiste informatie in beeld hebt? Of is uw ontwikkelteam conti-

nu stand-by om antwoord te geven op uw vragen? 

 

 Standaard rapportages dat lukt nog wel, maar met Ad-hoc queries is het 

anders gesteld. U heeft de betreffende ad-hoc informatie dringend nodig, 

maar hoe regelt u dat. Wie helpt u daar bij?  

 

 U heeft ook nog te maken met uw bestaande ICT-architectuur.  

Uw brongegevens (orders, verkopen, assets) staan verdeeld over  

meerdere systemen. Welke gegevens heeft u nu nodig en waar moeten de-

ze vandaan worden gehaald?  

 

 Zogenaamde ‘Open Source’ producten brengen de kosten omlaag, maar 

kunt u uw werk wel doen met een gratis product, met behoud van kwali-

teit? 



Presentatie via webtechnologie 
Zowel de voorgedefinieerde rapportages als de ad-hoc ana-

lyses worden gepresenteerd in een webomgeving, de Pen-

taho Portal.   

 

De Pentaho Portal is intuïtief en daardoor gemakkelijk te 

bedienen. Vanuit de Portal kunnen rapportages getoond,  

gemaild en afgedrukt worden. Daarnaast is het mogelijk 

om rapportages op vooraf ingestelde momenten te ver-

spreiden, bijvoorbeeld via e-mail.  

Onze Business Intelligence Consultants zijn uitgebreid  

getraind in het inrichten en gebruiken van Pentaho.  

Diverse  klanten hebben voor Pentaho en Axime gekozen 

waaronder woningstichting Putten. Zij waren een van de 

eerste opdrachtgevers die voor Pentaho kozen. 

Voor woningstichting Putten heeft Axime de  

woningverhuur informatie ontsloten met behulp van 

Pentaho. Vanuit het primaire systeem worden de  

gegevens geselecteerd en naar Pentaho geladen, waar-

na met behulp van voorgedefinieerde rapportages en ad

-hoc analyses invulling wordt gegeven aan de informa-

tiebehoefte van de medewerkers.   

Dit project is in een doorlooptijd van één maand  

doorlopen.  

Klant case: “woningstichting Putten” 

“Wekelijks een e-mail met daarin  een rapportage  

over de omzet van de vorige week...” 

Mogelijk gemaakt met behulp van de Pentaho Portal 



In Control?  
Uw kosten zijn tot een minimum gereduceerd.  

Uw management rapportage wordt op een prettige manier 

gepresenteerd en ad-hoc vragen worden snel beantwoord.  

Nu is het uw eigen creativiteit die bepaalt  

welke richting u uit gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawel, u bent `In Control`. 

TU Delft en Pentaho  
Volgens een onderzoek van de TU Delft is Pentaho een vol-

waardige BI oplossing, vergelijkbaar met gevestigde produc-

ten zoals deze worden aangeboden door IBM, Microsoft, 

Oracle, SAP of Business Objects. Het verbaast dan ook niet, 

dat bijvoorbeeld Nutricia wereldwijd gebruik maakt  

van Pentaho! 

Andere mogelijke toepassingen 
The sky is the limit. U heeft voor uw specifieke bedrijfssitu-

atie uiteraard een goed beeld welke rapportages de meeste 

problemen opleveren, of welke de meeste tijd vergen.  

 

Wij noemen een aantal typische voorbeelden van hoe rap-

portages nu tot stand kunnen komen. U begrijpt dan dat 

Pentaho voor deze problemen een logische oplossing biedt. 

 

2 of meer  bronsystemen 

Uw orders bevinden zich in SAP, uw financiële informatie in 

Exact, uw afdeling heeft geen middelen om uw vragen te 

beantwoorden.  Pentaho kan uit beide systemen gevoed 

worden en los van ERP of Boekhoudsysteem de rappor-

tages verzorgen. 

Profitability Analysis 

U wilt nu wel eens weten welke klanten winstgevend zijn, 

maar komt niet aan analyses toe. 

 

Consolideren rapportages 

Vanuit meerdere databases ontvangt u dagelijks bestan-

den, die u in MS-Excel oplaadt. U bent hier erg handig 

mee, zodat u via draaitabellen uw rapporten tevoorschijn 

tovert. De vraag is wie dat allemaal gaat doen als u op va-

kantie, of ziek bent. Als Pentaho eenmaal is ingericht, dan 

verschijnen die standaard rapporten dagelijks automatisch 

bij de juiste personen. 

 

Informatie op de kaart 

Pentaho koppelt moeiteloos met GIS applicaties,  

waardoor u management informatie geografisch kunt weer-

geven.  

“...Pentaho is een volwaardige BI oplossing en 

vergelijkbaar met oplossingen van IBM of SAP...” 

Onderzoek door de TU Delft naar Pentaho als BI instrument 



Contact 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van  

Pentaho en/of EGis voor uw bedrijf of wilt u meer  

informatie en een vrijblijvende demo? 

Neem dan contact op met Axime. 

Onze opdrachtgevers  

Waarom EGis? 

 Aggregatie en Drilldown maken het mogelijk om 

 EGis in te zetten op operationeel, tactisch en 

 strategisch niveau 

 

 Uitgebreide visuele presentatiemogelijkheden 

 

 Naadloze integratie met internet 

 

 Kaarten zijn door u zelf samen te stellen 

 

 Koppeling met Pentaho, SAP BW, MS-Excel  

 

 Eenvoudig in gebruik en beheer, waardoor niet 

 voortdurend specialisten nodig zijn. 

Gegevens uit Pentaho Geografisch weergeven  

(op een plattegrond) kan met EGis. De toepassingen zijn 

legio. Hieronder vindt u een voorbeeld voor een wo-

ningstichting, maar ook in uw bedrijf zijn er ongetwijfeld 

gelegenheden om dit prachtige gereedschap te gebruiken.  

Mocht u interesse hebben, dan horen wij graag van u!

Management Informatie op de kaart! 


