Is uw IT-infrastructuur klaar voor
snelle analytics?
Bedrijfsgroei realiseren en de concurrentie voorblijven. Met deze doelen in het achterhoofd zetten
veel organisaties analytics in om de juiste bedrijfsinzichten te verkrijgen. Snelheid is hierin
essentieel, maar hoe realiseren organisaties dat?

STORTVLOED VAN DATA
De wereldwijde datagroei zal spoedig de enorme omvang bereiken van
40 zettabytes. Dat is 300 keer meer data dan er in 2005 was!

WAAR STAAN ORGANISATIES OP HET
GEBIED VAN ANALYTICS?

CIO’s hebben analytics op 1 staan
op de strategisch agenda

166%

48%

Het is 166% waarschijnlijker dat
marktleiders hun beslissingen
maken gebaseerd op data

48% van de organisaties is van
plan meer IT-budget uit te geven
aan business analytics

HOE ZETTEN ORGANISATIES ANALYTICS IN?
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Aantrekken, behouden
en tevreden stellen van
klanten

Verhogen van
de efficiëntie in
bedrijfsprocessen

Transformeren van
financiële processen

Managen van compliance
(risico, fraude en
regelgevingen)

WAT KAN EEN GOEDE ONDERLIGGENDE IT-INFRASTRUCTUUR
BETEKENEN VOOR UW ANALYTICS? U KUNT:

Profiteren van tot
wel 10x betere
performance van
uw hardware, wat
resulteert in snellere
analyses

Snel overgaan op
enterprise (hybrid)
cloud storage, met

Storagekosten met Al uw medewerkers
Razendsnel
wel 90% verlagen,
vanaf iedere
op- of afschalen
waard oor u meer
locatie sneller
in storagecapaciteit
een uitrol in geld overhoudt voor toegang verlenen tot wanneer u (of uw
minuten in plaats (analytics-)innovaties benodigde data data) dit nodig heeft

van maanden

Er zijn diverse oplossingen mogelijk om uw data
slimmer, efficiënter en sneller op te slaan en te
beheren. Op die manier maakt u het mogelijk om
analytics effectiever in te zetten!

Weten wat voor oplossing geschikt is voor uw
organisatie en hoe u uw analytics kunt verbeteren en
versnellen? Tectrade geeft u graag passend advies.

LAAT UW DATA ZIEN WIE DE BAAS IS
EN HAAL MEER UIT UW TOEKOMST!
WWW.TECTRADE.NL/ANALYTICS

Bronnen

* http://www-01.ibm.com/software/analytics/infographics/what-is-analytics/

