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Mijlpaal
5 jaar. Een belangrijke mijlpaal. Iemand zei me afgelopen week dat 5 jaar vaak het
moment van de waarheid is. Tijd om te stoppen of tijd voor een volgende stap. En
dat laatste gaan we doen, een goed vervolg op 5 jaar BI Right!
Dit jubileum is voor ons de aanleiding om onze vaste klanten te bedanken voor het
gegeven vertrouwen en loyaliteit. We kunnen immers alleen 5 jaar bestaan dankzij
onze klanten! Met veel plezier proberen we iedere dag weer de beste oplossing te
geven voor de informatiebehoefte en -uitdagingen die ons worden voorgelegd.
Een feest is pas echt een feest wanneer je het samen viert. Dat is dan ook de
insteek van ons jubileumpakket. We zijn nog niet bij iedereen geweest dus de
inhoud blijft een verassing. Ik kan natuurlijk wel verklappen dat het de ingrediënten
heeft om een feestje te bouwen en om jullie uit te dagen.
Uiteraard vieren we dit jubileum ook met onze medewerkers. Zij hebben een grote
bijdrage geleverd aan het succes van BI Right! Op naar de volgende 5 jaar, waarin
we hopen dat we jullie nog lang van dienst mogen zijn.

Hartelijke groet,
Tatiana van den Hoogen

BI: onmisbaar in grote
én kleine organisaties

Groeiend belang van
data voor HR-managers

We leven in een informatietijdperk,
informatie maakt machtig. Zonder
speciale tools en kennis van BI is het
echter moeilijk om de meest nuttige
informatie uit te filteren. Het
adopteren van Business Intelligence
kan elke organisatie, groot en klein,
veel opleveren.

HR-managers zullen steeds meer
bezig zijn met het verzamelen en
interpreteren van informatie om het
gedrag van werknemers in kaart te
brengen. Big data is niet langer
alleen een trend, maar blijft in de
toekomst van grote toegevoegde
waarde voor organisaties.

Uit alle inschrijvingen voor de jubileumactie hebben we
een winaar getrokken:

de Hartekamp Groep krijgt 5 uur gratis consult!

Binnenkort nemen we contact met ze op over hoe we deze dag gaan invullen. Uiteraard
hopen we jullie hierover te informeren. Alle overige inschrijvers krijgen van BI Right! 2 uur
gratis support op afstand. Hierover ontvangen de inschrijvers binnenkort een persoonlijk
bericht met meer informatie.
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