
Opkomst van data 
in de maak industrie
Van gestructureerde chaos naar totale controle 
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∙ Veel tijd en moeite verloren om data aan elkaar te 
koppelen

∙ Geen mogelijkheid tot automatiseren
∙ Overtypen is traag, duur en veroorzaakt fouten
∙ Geen of moeilijke match te maken tussen inkoop, 

finance, verkoop en logistiek
∙ Geen snel antwoord op klantvragen over status 

order en planning aflevering.
∙ Slecht zicht op status leads
∙ Slecht zicht op ROI van marketing uitgave
∙ Weinig tot geen inzicht in klanten rentabiliteit (10/90 

regel)
∙ Geen inzicht in totale journey van order



Van Order tot 
product is een 
blackbox

Black box
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Klinkt dit bekend?



Industrie 
Bedreigingen
 = red ocean

• Innovaties gaan in razend tempo

• Steeds lagere ontwikkelingskosten IT & 
chips

• Steeds intelligentere machines

• Grote aantal investeerders (geld 
ontwaart door lage rente)

• Ontstaan van Platforms (drukwerkdeal)

• Gebruik van Data, digitaliseren en 
integreren

• kunstmatige intelligentie



Ondernemers het is 
5 over 12. Maak 

DATA een prioriteit 
voordat het te laat is

Ga aan de slag met data.. En 
ervaar de positieve impact op je 
organisatie, klanten en bottom 

line



Nieuwe Machines 
hebben standaard 

Internet & slaan data 
op



 Data is de stille 
kracht achter 
verhoging van 
je bottom line 

Data

Beleving
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Wat levert mij dat op 
dat data?

• Reduceert kosten

• Verhoogt klantbeleving

• Optimaliseert processingtime

• Betere voorraadbeheersing

• Grip op marktschommelingen

• Meer orders 

• Optimaal machine gebruik

• Grip op fricties in de orderflow



Grip op order 
journey  

Intake Order handling
1st stage order 
processing

2nd stage
Order processing

Ready to ship



Welke stappen?

• Connecting the data dots
• ketenintegratie
• Inzicht
• Overzicht
• Data democratie
• Automatiseren
• Voorspellende signalering



Wij gaan 
verder dan uw 

ERP

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1yRmQj5rhB6KeI3SxqK43kOCRFlK2cflp/page/VUyR


be 
innovative !

-
work agile !



Stay 
innovative – 

use CRO 
Method



Maaruh. Waar 
moet ik beginnen?
Bij ons. Wij helpen je van A tot Z zodat jouw bedrijf 

ook eredivise kan voetballen

WWW.ATTRIBUTES.NL


