Data & AI Assessment

Haal waarde uit uw data dankzij BI en AI met Azure
In elke organisatie is er heel veel data beschikbaar, maar er wordt weinig mee gedaan.
Nochtans zijn data vandaag de digitale grondstof waarmee bedrijven innovatie realiseren
en zich onderscheiden in de markt. Kan u inzichten halen uit uw data? Is uw data hiervoor
kwalitatief genoeg en worden die vervolgens correct en zinvol gebruikt om verbanden te zien,
voorspellingen te maken of automatiseringen door te voeren?

Onze Data & AI assessment helpt u op weg. U ontdekt niet alleen de mogelijkheden die u
vandaag al kan halen met behulp van Business Intelligence en Artificial Intelligence, maar
we kijken ook naar de toekomst. En dit op basis van uw visie, doelstellingen en dromen en op
basis van onze ervaringen in de sector. Tot slot ontvangt u een stappenplan waarin wordt
beschreven hoe intelligentie concreet toe te voegen aan uw applicaties en workflows met
behulp van Azure Data Platform-services, om zo via data in te zetten op het realiseren van uw
objectieven.

Wat mag u verwachten?
Volgende topics komen aan bod:
•

Inspiratiesessie: u maakt kennis met de verschillende mogelijkheden van BI & AItechnologie aan de hand van concrete referentiecases.

•

Bepalen van doelstellingen: samen onderzoeken we hoe waarde te halen uit uw data
aan de hand van enerzijds uw ideeën en toekomstplannen, anderzijds tendenzen die
leven en worden gebruikt op het gebied van BI en AI in de sector.

•

Assessment van uw huidige dataplatform en vergelijking met het Azure Data
Platform: hierbij ligt de focus vooral op de datacomponenten. U krijgt zicht op hoe
een modern dataplatform eruit ziet, de nodige vereisten en aandachtspunten (o.a.
Azure Synapse, Data Factory, Data Lake, Purview, Databricks, Powerbi, Mlflow, IOThub,
Stream Analytics, ...)

•

Security & privacy by design: security en privacy maken integraal deel uit van het
complete ontwerp van zowel de technische componenten als de processen

•

Datacultuur: het dataplatform vormt maar één stuk van het verhaal. Ook mensen
en processen moeten mee zijn in het verhaal om het succes van een dataproject te
garanderen.

De assessment: de verschillende stappen
1. Kickoff

We proberen
duidelijk zicht
te krijgen op
uw businessdoelstellingen. We
inspireren eveneens
met beschikbare AI
services.

2. Data
Understanding

Onze Data- &
AI-expert zal
zich richten op
het identificeren,
verzamelen en
verkennen van
de datasets die u
kunnen helpen uw
doelstellingen te
bereiken.

3. Design & advice

De ‘as is’-situatie en de
‘to be’-situatie worden
in kaart gebracht,
zowel op het gebied
van technologie (Data
Platform) als op het
gebied van organisatie
met het oog op het
creëren van een
datacultuur (people &
processes).

4. Deliverable

Alle informatie
wordt verzameld
in een concreet
stappenplan, uw
leidraad tijdens
de effectieve
implementatie.

Wilt u meer informatie?
Wilt u het volledig potentieel van Data & AI op Azure begrijpen, een beeld krijgen van de
verschillende mogelijkheden op de meest kostenefficiënte manier en leren hoe uw data
te gebruiken om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren? Onze assessment vertelt niet
alleen hoe de concrete stappen te zetten, maar ook hoe hiervan een succesverhaal te
maken binnen uw organisatie.
Heeft u vragen of wenst u meer info? ? Neem dan vrijblijvend contact op met onze experts
via info@inetum-realdolmen.world of +32 2 801 55 55.

Inetum-Realdolmen HQ - A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, Belgium | +32 2 801 55 55 | info@inetum-realdolmen.world

