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1. Introductie Dashboard as a Service
Er zit een schat aan data in applicaties die uw organisatie gebruikt. Salesforce, Exact Online, Twinfield en
TOPdesk zijn voorbeelden van applicaties die veel door organisaties worden gebruikt. Victa geeft u toegang om
inzichten uit uw data te halen met geavanceerde data-analyse tools van Qlik zonder dat u deze hoeft aan te
schaffen en in te richten. Met Dashboard as a Service ontsluit Victa de data vanuit deze applicaties en maakt
deze beschikbaar voor analyse in onze dashboards. Vervolgens ontvangt u van ons een inlog en kunt u aan de
gang met het creëren van nieuwe inzichten in uw data.

2. Welke dashboards zijn beschikbaar?
Victa heeft een aantal dashboards ontwikkeld die gekoppeld zijn aan één specifieke databron. Zo kunt u op
basis van één specifieke applicatie inzichten creëren zonder dat u een complete BI oplossing hoeft aan te
schaffen. Staat de applicatie die u gebruikt er niet bij? Vraag dan naar de mogelijkheden om een dashboard op
maat te ontwikkelen. Momenteel zijn voor de volgende applicaties dashboards beschikbaar:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Exact Online
SalesForce
Twinfield
Nmbrs
SRS StoreInfo
LegalSense
Loket.nl
TOPdesk

3. Krachtige analyses
Ieder dashboard is uitgerust met belangrijke metingen die uw data omzetten in informatie. Alle informatie is
weergegeven in krachtige grafische weergaven zoals bar charts (grafieken), gauges (meters) , pie charts
(taarten) en pivots (draaitabellen). Door deze geavanceerde visualisaties bent u in staat om de informatie om
te zetten in kennis om zodoende uw organisatie beter te begrijpen en aansturen. Tevens zijn er uitgebreide
lijstweergaven beschikbaar die geschikt zijn voor prints en rapportages. In de dashboards kan worden
ingezoomd tot op het laagste detail niveau. Kortom alle data is makkelijk en snel voor u en uw medewerkers
beschikbaar en wordt iedere nacht (of indien gewenst vaker) voor u ververst.
Bekijk op onze product pagina’s welke metingen er voor uw applicatie in onze dashboards te vinden zijn.

4. Snel aan de slag
Dashboard as a Service kan binnen afzienbare tijd worden uitgerold. Zo gauw wij toegang hebben gekregen tot
uw applicatie kunnen wij middels een connector data uit uw applicatie inlezen in ons dashboard. Het resultaat
is een krachtige BI oplossing die snel door uw hele organisatie geïmplementeerd kan worden, resulterend in
een snelle time to value en een hoge ROI.
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5. Veilig
Victa gaat zorgvuldig om met uw data, deze wordt zo veilig mogelijk opgeslagen in onze Cloud in Nederland die
voldoet aan de belangrijkste security eisen en ISO normen. Het is tevens mogelijk om geavanceerde autorisatie
regels toe te passen op uw dashboard zodat de juiste mensen binnen uw organisatie de juiste data te zien
krijgen. Voor meer informatie omtrent security en beveiliging kunt u contact opnemen met onze security
officer.

6. Laagdrempelig instappen
Dashboard as a Service is een abonnement en kan maandelijks worden opgezegd. Omdat er geen
opstartkosten worden gerekend kunt laagdrempelig en zonder hoge investeringen aan de slag. U betaalt
slechts €49,99 per gebruiker per maand.
Contact opnemen kan via verkoop@victa.nl of via 074- 3031900.
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