CAESAR EXPERTS
READY TO GO ANALYTICS
SERVICE
Verzamelt je organisatie veel gegevens tijdens het bedrijfsproces? Kunt u
eenvoudig deze groeiende databerg analyseren? Om diensten & producten
KEYFEATURES
•

Volledige operationele en

te verbeteren of de bedrijfsvoering te optimaliseren? Of die data te
combineren met ander gegevensbronnen en onverwachte kansen te
ontdekken?

ingerichte analytics omgeving
•

•
•

Veilig, betrouwbaar en altijd

Caesar Experts heeft een Ready to Go Analytics dienst die binnen een

beschikbaar via browser en/of

maand voor je organisatie een gebruiksklare omgeving oplevert. Geschikt

desktop

voor datascientists én gewone gebruikers met de beste performance en

Dataloading voor interne

krachtige visualisaties en hun analyses en rapporten kunnen uitvoeren.

gegevensbronnen

Gebaseerd op Oracle ‘s Autonomous Datawarehouse Cloud:

Inclusief training, handleiding en

betrouwbaar, schaalbaar tegen lage kosten en met minimaal beheer.

documentatie
KEYBENEFITS
•

Direct inzicht in de eigen data en
relevante trends

•
•
•

GEBRUIKSKLARE ANALYTICS OMGEVING
BINNEN 1 MAAND!
Caesar Experts verzorgt een complete operationele analytics

Mogelijkheid deze te combineren

omgeving. In nauw overleg met de organisatie, IT en gebruikers

met andere gegevensbronnen

identificeren we de behoefte en wensen, de daarvoor benodigde

Vooraf afgesproken investering in

databronnen. Gezamenlijk met het team van beheerders en

tijd en geld.

gebruikers richten we in korte, vooraf overeengekomen tijd de

Jumpstart van de analyse door

omgeving volledig, laden we de data en helpen we met de eerste

inbreng van in Business

analyses. Na oplevering kan je direct met de query’s aan de slag en de

Intelligence ervaren BI

resultaten inzichtelijk maken met duidelijke visualisaties.

consultants
•

Minimaal technisch beheer en

Key Deliverables:

lage licentiekosten door uniek Pay

•

for Use model

Volledig operationeel datawarehouse inclusief analysetools voor
browser en desktop

•

Voorbeeld analyses/rapportages

•

Laad en bijlaad scripts

•

Training voor beheerders, data-analisten/gebruikers

•

Documentatie en handleiding

•

Beheerprocedures

•

Beveiliging en privacy borging

•

Desgewenst ontsluiting via eigen BI/Analyse tooling

GERELATEERDE DIENSTEN
VAN CAESAR EXPERTS ORACLE
• Oracle APEX
•

Consolidatie Oracle Databases &
Middleware

•

Patching and Upgrading Service

•

Modernisatie Oracle Legacy

FROM CAESAREXPERTS
• Business Intelligence

CAESAR EXPERTS EXPERTISE AND
EXPERIENCE
Caesar Experts heeft zeer ervaren BI consultants en is voor veel klanten
in Nederland dé BI partner. Als gerenommeerde Oracle Gold Partner
biedt Caesar Experts ondersteuning van aansprekende bedrijven en
organisaties in Nederland zoals BMW, Van Oord, Nationale Ombudsman
etc.
Caesar Experts streeft naar ultieme klanttevredenheid. Vanuit dit

•

Innovatie

commitment voorzien we het team bij de klant van de kennis, de

•

Mobile

processen en de juiste vaardigheden. Zodat zij zelf met vertrouwen de

•

Projectmanagement

omgeving kunnen gebruiken, beheren en maximale waarde uit de data te

•

AVG/GDPR

halen

FROM GARANSYS
• Gegarandeerd beheer
•

Team as a Service

ORACLE AUTONOMOUS DATA
WAREHOUSE CLOUD
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud voorziet in een eenvoudig te
gebruiken, volledig autonoom draaiende database die elastische schaalt,
en een zeer snelle performance levert. Databasebeheer is niet nodig:
tuning, patching, backups vindt geheel automatisch plaats. Oracle’s
autonomous datawarehouse cloud komt met een browserbased
notebook inclusief machine learning waarmee in teamverband queries en
visualisaties kunnen worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk bekende en
veel gebruikte bi-tooling te gebruiken, zoals Tableaux, Qlikview, Cognos,
Informatica en natuurlijk ook Oracle’s eigen analysetools zoals OBIEE.

WHY CAESAREXPERTS
•

Experts met jarenlange ervaring
in Oracle technologie die samen
met de klant het verschil maken

•

Oracle Gold Partner met unieke
kennis van het Autonomous

GETTING STARTED
Bezoek de site caesarexperts.nl/oracle of analyticsforscaleups.com
voor meer informatie of neem direct contact met Joost André,
manager operations Caesar Oracle j.andre@caesarexperts.nl
+31882406872

Cloud Platform
•

25 jaar IT partner van tevreden

BEZOEK ONZE SPECIALE SITE

klanten in Nederland
•

www.analyticsforscaleups.com

Gericht op innovatie oplossingen
voor haar klanten door begrip van
de business van de klant

Caesar Experts | Janssoniuslaan 80 - 3528 AJ Utrecht | +31 (0)88 240 42 00 caesarexperts.nl

https://caesarexperts.nl/blog
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