
Wil je meer grip op je data en meer inzicht?
Wij hebben de mensen en de kennis in huis 
om je daarbij te helpen.

Samen helpen we je organisatie vooruit.

Onze Power BI experts 
verbinden een breed 
scala aan datasets en 
zorgen dat jij daar  
verder mee komt.

Door de juiste inzet  
van IT en mensen  
kun je sneller reageren  
op veranderingen in  
de markt en neem je 
een voorsprong op 
je concurrentie.

Wij denken graag  
met je mee!

EQ Group
deskundig | empathisch | 

inventief | praktisch

meer grip.
meer inzicht.



Herken je dit?

Ervaar je dit jaarlijks, maandelijks of  
zelfs dagelijks?

Data Analytics & Business  
Intelligence

Hoeveelheid data 
neemt exponentieel 

toe

Betrouwbare cijfers 
worden steeds 
noodzakelijker 
voor een efficiënte 
bedrijfsvoering.

Handmatige rapportages 
om in het verleden te 
kunnen kijken voldoen 
vaak niet meer.

Waar loop jij tegenaan?

In welke fase zit jij?
Tijd om een goede, 

grondige beslissing te 
nemen neemt af

BI kloof



Met EQ ga je naar de volgende fase. In het 
tempo en met de begeleiding die past bij 
jouw situatie en organisatie. 

We ondersteunen je met capaciteit  
en met expertise.

Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3
Er is een globaal doel, 
maar vaak is de te 
nemen route nog niet 
te overzien.

Nieuwe inzichten 
leveren nieuwe vragen 
en wensen op.

Daarom werken we 
nauw samen, met  
korte iteraties.

Elke stap draagt bij 
aan een efficiënte, 
datagedreven 
organisatie.

Power BI
Basis

Data  
<->

Excel

Opstarten en in het 
zadel helpen

Power BI
Medior

Introductie 
Power BI

Data 
=  

finance

Nog geen  
Power BI

Data
= 

inzicht

Verder helpen met 
kennis en kunde

Power BI
Expert

Data-
gedreven

Samen naar 
next level



Ben je pas net begonnen met Power BI en 
moet je de weg nog vinden? Of komt het 
aan op tijdgebrek? Ervaar laagdrempelig 
het verschil tussen Excel en Power BI. Maak 
gebruik van ons kennismakingsvoorstel:
“Van Excel naar BI Dashboard”.

We zetten voor een 
vast bedrag jouw 
Excel-bestand* om 
naar een werkend 
Power BI Dashboard.

Jij levert de Excel aan 
en wij doen de rest.

 
*Eventuele gevolgen van 
wijzigingen in de opbouw van 
het Excel-bestand op de werking 
van het dashboard, vallen onder 
de eigen verantwoordelijkheid 
Acceptatie van het Excel-
bestand in goed overleg. 

meer grip.
meer inzicht.



Liever direct zelf met eigen data en goede 
begeleiding aan de slag?

Kies dan voor “Van BI-training naar een 
werkend dashboard”, volgens de beproefde 
methode van EQ.

De Golden method bestaat uit korte iteraties
• 1 iteratie per 2 weken
• +/- 2 dagen werk 

• Elke iteratie wordt een prototype van het rapport verbeterd
• In een Business Design sessie wordt het design van  

een rapport besproken
• In een vroeg stadium kunnen we bij sturen op details  

en verkeerde interpretaties
• Feedback wordt meegenomen in de volgende iteratie
• Latere iteraties dragen steeds meer bij aan datakwaliteit

meer grip.
meer inzicht.



Wil je een keer vrijblijvend sparren,  
of meer weten over Power BI en hoe  
we jouw organisatie daarmee vooruit 
kunnen helpen?

 We horen het graag!

Neem contact op 
of kom een keer langs 
voor een kop koffie.

Wij denken graag  
met je mee.

info@eqgroup.nl
+31 85 - 401 15 50

www.eqgroup.nl

Amersfoortseweg 10F
3705 GJ Huis ter Heide

EQ Group
meer grip. meer inzicht.
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