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Meer informatie op:  
www.elo.com/nl/analytics 

Uw voordelen in één oogopslag 

Individuele 
visies

Veelzeggende 
visualisaties

Individuele
dashboards

Overzicht door grafische visualisatie

Snelle analyses voor elke toepassing

Individuele selectie van de parameters

Visualiseer met behulp van diagrammen, Tag Clouds, Data Tables of constanten

Voeg gegevens heel gemakkelijk samen

Statistische analysemogelijkheden voor een gedetailleerde analyse

Controle over uw persoonlijke visies 

Combineer flexibel visualisaties en analyses

Snelle filtermogelijkheden voor details

Altijd actueel: dashboards worden automatisch bijgewerkt

Door hoge prestaties bliksemsnel in staat informatie te verschaffen

Enterprise-Content-Management  ·  www.elo.com



Enterprise -Content-Management Documentmanagement · Archivering · Workflow              www.elo.com

Met ELO Analytics heeft u de mogelijkheid om alle  
informatie van uw bedrijf uitgebreid te analyseren. 
Breng verbindingen en samenhangen tussen gege-
vens uit verschillende bronnen binnen uw ELO-sys-
teem tot stand en houd daarbij steeds het over-
zicht.

Dossiers, documenten of e-mails: ontsluit tot nu toe 
onbenutte kennis en krijg nieuwe inzichten in uw 
bedrijfsgegevens. 

Technologie die de norm bepaalt 
Basis hiervoor is een hoogwaardige zoekfunctie 
met geperfectioneerde Analytics-componenten, 
die uw gegevens en uw bedrijfskennis bliksemsnel 
analyseert en structureert. Profiteer zo van realtime 
analyses en moderne visualisatievormen. 
De schaalbaarheid was bij de ontwikkeling van  

begin af aan beslissend. Zo is gewaarborgd dat uw 
ELO-systeem ook bij zeer grote datavolumes gelijke 
tred kan houden met de groeiende eisen. 

In elke situatie in staat om informatie 
te verschaffen
Of er nu in een meeting tijdens het verloop van  
een discussie een spontane vraag ontstaat of er op 
korte termijn aan het verzoek van een collega moet 
worden voldaan, met ELO Analytics kunt u snel re-
ageren.

Door de variabiliteit van de parameters kunt u met 
enkele klikken een uitgebreide analyse van com-
plexe gegevens maken. Zo blijft u ook in staat om 
informatie te verschaffen, wanneer het eens snel 
moet gaan. 

ELO ECM Suite 10 Uw business in het oog houden – ELO Analytics

Visualisatie zorgt voor meerwaarde
Complexe samenhangen en statistieken kunnen 
alleen met behulp van overzichtelijke grafieken  
begrijpelijk worden afgebeeld. Maak in een hand-
omdraai balk-, lijn- of taartdiagrammen. Bereken 
individuele constanten en laat de frequentie van 
afzonderlijke trefwoorden met behulp van een Tag 
Cloud aanschouwelijk maken. Beantwoord vragen 
als "Wat was mijn cashflow in de afgelopen 12 
maanden?" met een tijdlijndiagram, "Welke con-
tracttypes hadden het meeste contractvolume?" 
met een balkdiagram of "Hoeveel bezoekers zijn op 
een geplande afspraak niet verschenen?" met een 
taartdiagram. 

Dashboards staan centraal
Met overzichtelijke dashboards vindt u in de com-
plexe wereld van gecombineerde analysemogelijk-
heden gemakkelijk de weg. Maak met enkele  
muisklikken eigen boeken voor binnenkomende 
facturen, contractmanagement- of personeelsdos-
sierrapporten.

Uw business in het oog houden 
met ELO Analytics voor informatiemanagement

Uw voordelen

De modernste Analytics-technologie
Grote datavolumes in fracties van  
seconden registreren en structureren

Privacy
Privacyvereisten probleemloos realiseren 
door een geperfectioneerd rechtenmanage- 
ment met groepen en rollenfuncties

Geïntegreerde gegevens 
Door ELO-bestand volledige toegang  
met één klik, zonder aparte  
analysedatabase 

Overzichtelijke dashboards
overzichtelijke weergaven in verschillende  
visualisaties - flexibel aanpasbaar

Individuele visies
Stel bliksemsnel verschillende visies op uw gege-
vens op. Zo kunnen heel snel nog uitstaande fac-
turen of facturen waar verlies op korting dreigt, 
worden geïdentificeerd. Maak met enkele klikken 
een weergave van de contracten die de komende 
maand aflopen, of kom er binnen enkele seconden 
achter welke medewerkers al langere tijd geen bij-
scholing hebben gehad.
 
Door de overzichtelijke opbouw in tabelvorm 
geven de gemakkelijk configureerbare visies een 
snel inzicht in alle gegevens van het dossier of do-
cument. 

Belangrijk: privacy
Documenten en gegevens in ELO zijn een belangrijk  
goed dat uitgebreid moet worden beveiligd. ELO 
Analytics zorgt ervoor dat alleen de gegevens voor  
analyses worden gebruikt waarvoor de gebruiker 
dienovereenkomstige rechten bezit. Het ELO rech-
tenmanagement stelt u hiervoor diverse mogelijk-
heden ter beschikking om via groeps- en roltoewij-
zingen uw kennis indien nodig uitsluitend 
toegankelijk te maken voor bevoegde personen.

Persoonlijke visies en visualisaties kunnen vrij wor-
den gecombineerd. Profiteer daarbij van overkoe-
pelende filtermogelijkheden en geniet van een 
snel inzicht en talrijke navigatiemogelijkheden, 
ook bij miljoenen documenten. 

Inzichten nieuw gedefinieerd -  
geïntegreerd
ELO Analytics is een elementair bestanddeel van 
ELO ECM Suite en biedt daarbij een naadloze inte-
gratie. Zo kunt u bijvoorbeeld vanuit het dash-
board van een risicoanalyse met slechts één klik 
alle contracten van een lopend contractdossier 
openen en een opzeggingsprocedure starten. ELO 
Analytics is geen aparte oplossing voor de analy-
seerbaarheid van gegevens, maar de naadloze inte-
gratie ervan in de bedrijfsprocessen en uw dagelijkse 
werkwijze. 

Hierdoor is het opbouwen van externe Business  
Intelligence-databases overbodig. Maak gebruik 
van de modernste Analytics-mogelijkheden voor 
alle soorten gegevens, hetzij gearchiveerde  
facturen of actief in ELO beheerde bezoekers,  
contracten of personeelsdossiers. Zo bent u altijd 

Op de afbeelding te zien: overzichtelijke dashboards maken complexe samenhangen aanschouwelijk Op de afbeelding te zien: verschillende parameters kunnen vrij gecombineerd en vergeleken worden

precies op de hoogte en vergroot op deze manier 
uw bedrijfssucces. In tijden van een steeds groter 
gegevensaanbod een elementaire succesfactor in de  
globale concurrentie.  
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Meer informatie op:  
www.elo.com/nl/analytics 

Uw voordelen in één oogopslag 

Individuele 
visies

Veelzeggende 
visualisaties

Individuele
dashboards

Overzicht door grafische visualisatie

Snelle analyses voor elke toepassing

Individuele selectie van de parameters

Visualiseer met behulp van diagrammen, Tag Clouds, Data Tables of constanten

Voeg gegevens heel gemakkelijk samen

Statistische analysemogelijkheden voor een gedetailleerde analyse

Controle over uw persoonlijke visies 

Combineer flexibel visualisaties en analyses

Snelle filtermogelijkheden voor details

Altijd actueel: dashboards worden automatisch bijgewerkt

Door hoge prestaties bliksemsnel in staat informatie te verschaffen
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