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DDM STUDIO 
  

DDM Studio vereenvoudigt bedrijfsanalyses voor complexe gegevens aanzienlijk door gebruikers in staat te stellen, het te begrijpen en 
verwerken, ongeacht technische expertise. Naarmate het gegevensvolume en de variëteit van bronnen exponentieel blijven toenemen, schaalt 
DDM Studio gemakkelijk om complexe gegevens op te nemen, waardoor het niet nodig is deze opnieuw te modelleren. 
 
DE BELANGRIJKSTE FUNCTIONALITEITEN VAN ONS DATAPLATFORM DDM STUDIO 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Connect data 

Maak snel en veilig verbinding met honderden type 
gegevensbronnen zonder pre-aggregaties van applicaties, 
databases, platte bestanden, machinegegevens of op maat 
geschreven scripts.  
 
Alleen locatie- en inloggegevens zijn vereist om verbinding te 
maken met bronnen. De mogelijkheden om beveiligde 
verbindingen op te zetten naar uw bronnen d.m.v. VPN of SSH-
tunnels zijn ook eenvoudig te bewerkstelligen. 

Mash-Up  

Combineer intuïtief uw gegevensbronnen in DDM Studio in een 
slimme, suggestieve, visuele omgeving die iedereen kan 
gebruiken en begrijpen, ongeacht technische expertise en 
zonder de noodzaak van scripttaal of technische opmaaktaal. 
 
DDM Studio neemt de nachtmerrie van de data mash-up weg 
met slimme en suggestieve technologieën die u helpen uw 
data-landscape te begrijpen, modelleren en uiteindelijk 
visualiseren.  

Cleanse data  

Eenvoudig en snel uw gegevens opschonen zonder fouten en 
klaar maken voor analyse. Beheer hoe waarden en velden uit 
elke gegevensbron verschijnen en pas eenvoudig instellingen 
toe om individuele kolommen of waardes van gegevens te 
hernoemen, verwijderen, verbergen en beheren. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Data Warehouse 

DDM Studio ondersteund en maakt gebruik van de verscheidene 
methodieken als Inmon, Kimball en zelfs Data Vault. De beste 
onderdelen worden hieruit gehaald en samengevoegd tot één 
geheel. Dit alles gebeurt op de achtergrond, het modelleren zelf 
gebeurt volledig via de Kimball methodiek, maar op de 
achtergrond wordt alles bijgehouden op een semi Data Vault 
methode en genereert het Data Marts.  
 

Data Management 

Synchroniseer de gehele gegevenspijplijn van import naar 
transformatie van gegevens op geplande basis, bepaald door 
tijdstip van de dag, dag van de week, dag van de maand en 
specifieke tijdsintervallen. 
 
Alle activiteiten worden vastgelegd. Bekijk details over eerdere 
toegang, import, transformaties en meer. 
 

Adaptief data governance en security  

DDM Studio biedt governance-besturingselementen waar en 
hoe u ze nodig hebt, inclusief beveiliging op gegevensniveau. 
Ontvang gedetailleerde controle over welke gegevens in de 
gegevensbron(nen) door bepaalde gebruikers kunnen worden 
bekeken. 
 
Volledige data-lineage , inzicht in wie waar toegang toe heeft, 
en wat ze gedaan hebben. 

TRANSFORM DATA 
Gebruik de visuele schema's van DDM Studio om snel 
gegevensmodellen te ontwikkelen voor analyse. Breng 
snel alle gegevensbronnen, relaties en 
verrijkingsstappen in kaart en beheer deze. 
 
DDM Studio heeft robuuste ingebouwde functies om 
alle gegevens te verrijken en transformeren. 
 
 

 

Functie Beschrijving 
Wiskundig Converteer, orden, pas goniometrische functies toe en 

bereken numerieke gegevens 
Datum en Tijd Converteer, bewerk en extraheer informatie uit datum-

tijdvelden 
String en Tekst Converteer, vervang, bewerk, verwijder en extraheer 

informatie uit tekstvelden 
Logisch Vergelijk en evalueer gegevens met behulp van logische 

voorwaarden 
Diversen Diverse extra functies om gegevens te extraheren en te 

transformeren 

Voeg indien nodig aangepaste tabellen en kolommen toe om gegevens uit verschillende gegevensbronnen te combineren en reinig en bereid alle gegevens in DDM 
Studio voor. Nieuwe tabellen en velden bieden dashboardontwerpers extra velden voor nog geavanceerdere berekeningen en visualisaties. Gebruik ingebouwde 
functies of SQL om gegevens binnen de aangepaste tabellen en velden te structureren. 
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DDM STUDIO 
  

Moderne cloud-native high-performance datawarehouses presteren aanzienlijk beter dan de vorige generatie datawarehouses.  
 
DDM Studio is een onafhankelijke BI-oplossing, een integraal datamanagement platform, dat ingezet kan worden in green-field project, maar ook 
bij bestaande oplossingen. Een simpel platform dat helpt met het integreren, voorbereiden, samenvoegen, transformeren, managen en regeren, 
modelleren en analyseren.   
 
 

INZICHT 

Data Inzicht voor elke gebruiker (ook 
niet technisch) 
 
Verbind, modeleer en analyseer gegevens uit 
meerdere bronnen. 
 
Met slimme suggesties en een intuïtieve 
visuele interface maakt DDM Studio het voor 
iedereen gemakkelijk om gegevens te 
transformeren, combineren, modelleren en 
inzichtelijk te maken. 

 
Vanaf versie 6, zijn er ook mogelijkheden 
voor dashboards en rapporten in DDM 
Studio zelf. 

 

 

DE SNELSTE WEG VAN DATA NAAR INZICHT 
Breng al uw data, met 100% nauwkeurigheid samen op één centrale plaats. Verenig meerdere 
gegevensbronnen in één centrale locatie met de end-to-end-technologie van DDM Studio. Voeg eenvoudig 
gegevens van meerdere bronnen samen met weinig tot geen hulp van IT, zodat u voldoende tijd overhoudt 
om u te concentreren op het analyseren van de gegevens op inzichten in plaats van op scripting en codering. 
 
Geef iedereen de kracht met waardevolle inzichten. Iedereen in uw organisatie kan toegang krijgen tot onze 
web gebaseerde interface, waar data gemakkelijk geïntegreerd en inzichtelijk gemaakt kan worden. Data 
voorbereiden en samenvoegen maar enkele minuten kosten voor een niet technisch persoon. Waar 
modelleren zonder ook maar enige technische kennis en niet eens al-te-veel modelleer kennis, nog nooit zo 
makkelijk geweest is. Publiceer de data naar dashboards en analyse-apps met één klik en ontdek vervolgens 
inzichten waartoe het hele bedrijf toegang heeft - zonder bestanden te downloaden. 
 

INZICHTELIJK EN WERKBAAR VOOR IEDEREEN, OOK NIET TECHNISCHE GEBRUIKERS 

 
 

 

ENTERPRISE 

Adaptieve en intuïtieve Data 
Governance mogelijkheden 
 
Row-level security, value-masking, 2048-bits 
encryptie.  
 
Beheer toegang en multi-level beveiliging 
vanuit één admin hub. Controleer de 
prestaties en houd het gebruik bij op 
individueel, team- of organisatieniveau. 

 
Vanaf versie 6, bieden we ook volledig 
managed SaaSoplossing van DDM Studio 
aan. 

 

 

ENTERPRISE BI IS COMPLEX, WIJ VEREENVOUDIGEN HET 
Of u nu complexe bedrijfsgegevens uit vele bronnen beheert of governance en acceptatie opschaalt, het 
enterprise data platform van DDM Studio vereenvoudigt en optimaliseert IT-workflows om uw 
gegevenslandschap te temmen. Combineer gegevens uit meerdere bronnen in herbruikbare datamodellen, 
verbind live-gegevens rechtstreeks met en maak meerdere analyses mogelijk vanuit elk flexibel model. 
 
Schaal zonder problemen naar honderden gebruikers en terabytes aan gegevens. DDM Studio maakt 
schaalbaarheid van gebruikers, gegevens of complexe analyses mogelijk zonder ingewikkelde 
infrastructuur of dure full-time consultants. 
 
DDM Studio ondersteunt elke private cloud, managed cloud, on-prem of hybride infrastructuur. Maak 
gebruik van uw bestaande investering in Windows of SQL Server om snel resultaten te leveren. 
 

NIET LANGER KIEZEN TUSSEN FLEXIBILITEIT EN SCHAALBAARHEID 

 

 
  
CONNECT 
Connect loads of data sources 
Verbind elk bestand of elke 
gegevensbron (zelfs die omslachtige 
oudere applicaties) met onze Source 
Connectors, in slechts een paar 
klikken met behulp van onze 
geïntegreerde connectoren. 

TRANSFORM 
Make data more impactful 
Gegevens converteren, opschonen of 
verrijken met meerdere 
transformatiefuncties voor meer 
expressieve en beschrijvende 
gegevensvelden en analyses. 

MASHUP 
Mix, Match & Mashup Data 
Combineer een combinatie van live 
of historisch opgeslagen 
datamodellen om de prestaties te 
optimaliseren en het gebruik van 

resources te minimaliseren. Creëer 
één versie van de waarheid die 
overal gebruikt kan worden. 

OVERSIGHT 
Access Control & Audit Trails 
Het is belangrijk om het systeem en 
de gegevens die u beheert, goed te 
kunnen beveiligen en auditen, zelfs 
als u groeit. DDM Studio’s beveiliging 
biedt uitgebreide elementen om u te 
helpen eenvoudig en effectief 
toezicht te houden, van het grote 
geheel tot het kleinste detail.
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VERSNEL TIME TO VALUE MET  
 

DDM STUDIO 
 
 

BESPAREND 

Niet alleen is time-to-market met 
DDM Studio sneller, het is ook 
betaalbaar. 
 
De huidige dynamische zakelijke omgeving 
vereist dat zakelijke gebruikers toegang 
hebben tot realtime gegevens wanneer en 
waar ze deze nodig hebben.  
 
Het DDM Studio Data Management platform 
versnelt de tijd tot inzicht voor zakelijke 
gebruikers, waardoor bedrijf kritische 
informatie met minder werk wordt 
weergegeven. 

 
Vanaf versie 6 bieden wij ook cloud-
gebasseerde omgevingen aan die 
meeschalen met de organisatie en eisen 
van de klant. 

 

KOSTEN BESPAREND EN DATA MANAGEMENT GERICHT 
Met DDM Studio analyseert men snel serieus grote datasets, zodat de antwoorden die nodig zijn geleverd 
worden met ruim 4 keer de snelheid van andere Business Intelligence-oplossingen. Maar we gaan verder 
dan ongeëvenaarde prestaties. DDM Studio kan worden geïmplementeerd in enkele dagen, dus geen 
weken, geen maanden of jaren.  
 
Beheer onvoorspelbare kosten met nieuwe inzichten vanuit DDM Studio. Verwijder de transactiekosten van 
langzaam veranderende data die veel worden gebruikt door deze in de cache te bewaren in DDM Studio. 
Analyseer de historische data vervolgens naast live data in één dashboard. 
 
De krachtige mashup-mogelijkheden van DDM Studio creëert en stimuleert een cultuur van analytische 
innovatie, met een integraal datamanagement focus. Een end-to-end oplossing, toegang kan worden 
beheerd om verschillende servicemodellen voor verschillende gebruikers mogelijk te maken zonder zware 
IT-inspanningen. 
 

SNELLE TIME-TO-MARKET, INNOVATIEVE INZICHTEN EN SCHALENDE CLOUD-OMGEVING 

 
 

 

INNOVATIEF 

Bij ons draait alles om innovatie 
 
Van AI-elementen op het platform die 
analytische taken vereenvoudigen, tot 
automatische de-duplicatie en vele andere 
mogelijkheden.  
 
Pas DDM Studio aan uw behoeften aan: 
neem analyses overal in, bouw op maat 
dashboards en lever zelfs merkanalyses aan 
uw klanten of partners. 
 

 
Vanaf versie 6.1 ondersteunen wij ook R & 
Python, mede als een aantal standaard 
Natural Language Processing en regressie 
functies. 

 

EINDELOZE INNOVATIE, ZOWEL NU ALS IN DE TOEKOMST 
DDM Studio levert echte selfservice voor agile bedrijven, ongeacht of u live gegevens uit het cloud 
datawarehouse of in de cache opgeslagen gegevens in DDM Studio analyseert. U krijgt een complete 
toolset die gemakkelijk te gebruiken is en elke stap van het BI-proces - van het toevoegen van 
gegevensbronnen tot het bouwen van dashboards, het selecteren van visualisaties en het delen van 
inzichten - een fluitje van een cent. 
 
Of u nu van plan bent om een cloud-native datawarehouse te implementeren, er al een heeft of nog steeds 
een beslissing neemt, DDM Studio zorgt ervoor dat u niet hoeft te wachten of opnieuw hoeft te beginnen 
met de overgang. Vanaf de eerste dag maakt DDM Studio verbinding met elke gegevensbron, waar deze 
zich ook bevindt, en levert snel inzichten. Bij DDM Studio draait alles om innovatie. AI-elementen op het 
platform vereenvoudigen analytische taken. DDM Studio past zich aan uw behoeften aan: neem analyses 
overal in mee, bouw dashboards en rapporten op maat en lever zelfs merkanalyses aan uw klanten. 
 

VEREENVOUDIGT DE ONTWIKKELING EN HET BEHEER VAN DATA 

 

ANALYZE 
Analyze your data 
Analyseer gegevens uit uw hele 
gegevenslandschap en transformeer 
deze in krachtige visualisaties en 
bruikbare applicatiecomponenten. 

CLEANSE 
QA your data for defects 
Identificeer en corrigeer daa 
defecten (zonder de oorspronkelijke 
bron te beïnvloeden). Data-
voorbereiding voor analyse met 
foutloze analyse en rijkere data-
inzichten.

SIMPLIFY 
Tame your data landscape 
Optimaliseer IT-middelen en 
elimineer onnodig lang wachten. Stel 
analisten en gebruikers in staat om 
gegevens te analyseren en te 
verkennen en vervolgens inzichten te 
leveren zoals vereist, op 
verschillende scenario’s en inzichten.

AVAILABILITY 
Access Data when you need it 
Dagenlang wachten op toegang tot 
gegevens die nodig zijn om kritische 
zakelijke beslissingen te nemen? Met 
DDM Studio hebben zakelijke teams 
onmiddellijk toegang tot hun 
gegevens om bruikbare inzichten te 
ontdekken.
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RELEASE TIMELINE 
  

De reis naar vernieuwing die wij dit jaar zijn begonnen, heeft een nieuwe en sterkere basis gelegd voor innovatie, inclusief hoe u kunt beginnen 
met het ontwerpen van robuuste, geïntegreerde AI-analyse-apps. We zijn trots op hoe onze klanten deze reis zijn begonnen en waarderen uw 
voortdurende investering in DDM Studio. We willen u alvast wat inzicht delen van nog meer vooruitgang tijdens de volgende driemaandelijkse 
releases van DDM Studio.  

Q4 

2019 

Q1 

2020 

Q2 

2020 

Q3 

2020 

Q4 

2020 

Q1 

2021 

 
 
 

    

      

      

      

 

VERSIE 6.0 
Cloud Editie 

Geen upgrades, geen onderhoud, minder 
zorgen. Onze managed cloud editie op 
Microsoft Azure, biedt 24/7 monitoring, 
hoge beschikbaarheid, disaster recovery en 
meer, zodat u zich kan concentreren op de 
dingen die ertoe doen. 

Met de Cloud Editie, om optimaal gebruik te 
maken van de Azure mogelijkheden komt er 
een abstractie laag tussen de interface en de 
backend in de vorm van een metadata-
driven API. Ook vernieuwen wij hiermee 
direct de user-interface van DDM Studio om 
het nog intuïtiever en gebruiksvriendelijker 
te maken. 

VERSIE 6.1 
Data Integratie & Preparatie 

Verbind elk gangbaar bestandsformaat of 
gegevensbron met een paar simpele 
handelingen. 

Combineer gegevens uit verschillende 
bronnen, identificeer en corrigeer data 
defects. 

Stroomlijn ETL-processen en voer 
gegevensvoorbereiding uit met een breed 
scala aan connectoren en ondersteuning 
voor SQL, Python en R in dezelfde omgeving. 

Gegevens converteren, opschonen of 
verrijken met meerdere 
transformatiefuncties voor meer 
expressieve en beschrijvende 
gegevensvelden en analyses.

VERSIE 6.2 
Visuele Editor & Data Visualisatie 

Verbind en analyseer gegevens uit meerdere 
bronnen op manieren die u zich nooit had 
voorgesteld. Onthul vervolgens de inzichten 
die u hebt gemist ... in slechts enkele 
minuten. 

Met slimme suggesties en een intuïtieve 
visuele interface maakt DDM Studio het 
voor elke gebruiker gemakkelijk om 
gegevens te combineren en verborgen 
inzichten op één plek te ontdekken ... 
zonder de gebruikelijke scripting, codering 
en IT-handhaving. 

Met een paar eenvoudige klikken gegevens 
filteren, verkennen en mijnen voor directe 
antwoorden op de belangrijkste vragen. Een 
echt selfservice business intelligence-
platform. 

Kies uit honderden vooraf ontworpen 
widgets voor data visualisaties.

VERSIE 7.0 
Deploy, Embed en White-label 

DDM Studio 7.0 zal naadloos aansluiten op 
uw huidige architectuur. 

• Zowel Windows als Linux. 

• Cloud, on-premise of hybride. 

• Container-based (Kubernetes). 

• Simpele installatie en integratie 

• Geïntegreerde monitoring, backup 
en disaster recovery mogelijkheden. 

• Embed de dashboards en rapporten 
in elke applicatie die html, css en 
javascript ondersteund. 

• Verander het uiterlijk van zodat het 
compleet bij uw organisatie past. 

• Partner-systeem om niet alleen 
korting te ontvangen voor 
referenties maar ook om 
standaardmodellen en dashboards 
te delen. 

 

Testen is mogelijk  SLA’s zijn mogelijk voor volledige ontzorging 

 

TEST ONZE NIEUWE RELEASES 
Zowel bestaande als nieuwe klanten, bieden wij de mogelijkheid om onze nieuwe releases van 
tevoren te testen. De testperiodes zijn in de release timeline aangegeven.  
 
Inschrijven kan doormiddel van een mail naar sales@oceanbi.com 

SERVICE LEVEL AGREEMENTS 
Voor de meeste bedrijven is IT een noodzakelijk middel om de 
primaire bedrijfsprocessen te ondersteunen. In welke branche u 
ook actief bent, IT is niet uw core business. En juist daarom kan 
het heel verstandig zijn om die noodzakelijke ondersteuning uit te 
besteden, als een Managed Service. DDM Studio’s Managed BI 
Services ontzorgen u op het gebied van Business Intelligence en 
datawarehousing. Vanaf het eerste ontwerp, de implementatie 
tot en met het beheer (volledige ontzorging) kunt u rekenen op 
onze kennis en ervaring.  

Versie 6.0 ontwikkeling Versie 6.0 test 

Versie 6.1 test 

Versie 6.2 test 

Versie 6.1 ontwikkeling 

Versie 6.2 ontwikkeling 

Versie 7.0 ontwikkeling Versie 7.0 test 
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DDM STUDIO VOOR DATA ENGINEERS 
  

Het data- en analyseplatform DDM Studio stroomlijnt het beheer van gegevensstromen, governance en beveiliging, waardoor uw zakelijke teams 
de tijd tot inzichten drastisch kunnen verkorten met een grotere flexibiliteit en gebruikersautonomie. 

 
 
GEGEVENSSTROMEN ZIJN COMPLEX, VEREENVOUDIG ZE MET DDM STUDIO 
Of u nu ETL of gegevensvoorbereiding wilt stroomlijnen, of gebruikers in staat wilt stellen snellere inzichten te bieden, het DDM Studio platform 
vereenvoudigt en optimaliseert alle data workflows om knelpunten te elimineren en operationele kosten te verlagen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Haal  de maximale waarde uit uw datawarehouse  

DDM Studio maakt het mogelijk om data die voorheen 
incompatibele leek, gemakkelijk te combineren voor 
consumptie door analisten.  
 
Vraag live gegevens op vanuit uw datawarehouse of bouw 
versnelde datamodellen uit gedecentraliseerde bronnen met 
voorspelbare querykosten bij testen of schalen. 
 

Ongeëvenaarde transparant ie van data-workf lows  

DDM Studio maakt het gemakkelijk om waarneembare, 
historische en zelfs voorspelbare data te modelleren.  
 
Of u nu live gegevens opvraagt of datamodellen bouwt, DDM 
Studio creëert een semantische laag tussen uw datawarehouse 
en eindgebruikers. 

Gestroomlijnd gegevens beheren en data migreren 

DDM Studio maakt bedrijfscontinuïteit mogelijk wanneer 
gegevensbronnen en vereisten veranderen. Analyseer externe 
gegevens naast uw datawarehouse-gegevens zonder extra 
invoer en workflows te vereisen om compatibiliteit te creëren.  
 
Tijdens data migratie zorgt DDM Studio voor een soepele 
overgang naar uw datawarehouse-omgeving, waardoor 
eventuele downtime tijdens het migratieproces wordt 
geëlimineerd. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Stuur aan op acceptatie  en gebruikersautonomie 

Stimuleer organisatie brede acceptatie met geoptimaliseerde 
workflows van data tot inzichten. Met intuïtieve 
gebruikersinterfaces, geen talen die nodig zijn om te leren, is er 
geen behoefte aan ICT-ondersteuning. Meer controle voor 
analisten en eindgebruikers om snel resultaten te leveren. 
 

Bouw modellen die  hergebruikt kunnen worden 

Voeg gegevens eenvoudig samen door het te modelleren en 
klaar te zetten voor consumptie door analisten.  
 
Combineer gestructureerde en ongestructureerde data in één 
platform en hergebruik gegevensmodellen om verschillende 
vragen te beantwoorden zonder terug te gaan naar de 
tekentafel. 

Adaptief data governance en security  

Beheer de beveiliging eenvoudig over bronnen, groepen of per 
gegevensmodel, dataset en op row-level.  
 
Beheerders en bouwers kunnen beveiligingsprotocollen 
instellen voor bronnen, datasets, modellen en zelfs op 
rapporten en dashboards. 
 
Volledige data-lineage, inzicht in wie waar toegang toe heeft, en 
wat ze gedaan hebben. 

 

OPTIMALISEER BRONNEN EN ELIMINEER HEEN EN WEER TUSSEN ICT, DATA ENGINEERING EN ZAKELIJKE TEAMS. 

Stel analisten en gebruikers in staat om zelf gegevens samen te voegen, voor te bereiden, te analyseren en te verkennen en volledige controle te 
geven van inzichten, met drill-down mogelijkheden. 
 
Begin met het optimaliseren van uw data-workflows en het leveren van meetbare resultaten met het meest complete, robuuste data- en 
analyseplatform op de markt. Laat ons u tonen hoe DDM Studio uw organisatie kan helpen om data-driven te worden. 
 
Gebruik interne dashboards om het gebruik en de prestaties in uw organisatie bij te houden. Stimuleer acceptatie met meer inzicht in gegevens- 
en dashboardgebruik en pas zaken aan om vertragingen, problemen of misbruik bij alle bouwers, gebruikers, dashboards en datasets te 
voorkomen.  
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DDM STUDIO VOOR ANALYSTEN 
  

DDM Studio stelt analisten in staat snel te reageren op bedrijfsbehoeften, door complexe analyses te leveren die iedereen kan gebruiken om 
intuïtief geavanceerde vragen te stellen en nieuwe inzichten te krijgen. 

 
 
REAGEER SNEL OP ZAKELIJKE VERZOEKEN MET DDM STUDIO 
Analyseer al uw gegevens en voer direct berekeningen en analyses uit over het gehele datamodel. DDM Studio biedt robuuste data-verkenning 
mogelijkheden waarmee alle gebruikers onafhankelijk de staat van het bedrijf kunnen verkennen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Geen IT meer nodig 

Verbeter uw analyse met het creëren van datamodellen over 
complexe gegevens, zonder enige query of code te hoeven 
invoeren.  
 
Bevrijd uw IT-team van het ondersteunen van elk 
wijzigingsverzoek dat analisten nodig hebben om te reageren 
op bedrijfsverzoeken.  

Gemakkelijk  data  verwerken 

Maak bedrijfslogica en complexe berekeningen met behulp van 
een willekeurige combinatie van gegevensbronnen. 
 
Menu-gestuurde formules creëren bedrijfslogica en complexe 
berekeningen met behulp van Excel-achtige functionaliteit. 
Combineer velden uit meerdere gegevensbronnen in uw 
gegevensmodel samen in een berekening met een paar klikken.  
 
Gebruik een veld als filter, variabele of voorwaarde om uw 
berekeningen te verfijnen tot elk niveau van data-granulariteit. 
 

Analyseer trends, patronen of  afwijk ingen 

Voeg onmiddellijk tijd-dimensie-analyse toe aan een bestaande 
waarde of formule met slechts één klik.  
 
Berekeningen zoals, waarden uit het verleden, veranderingen in 
de tijd en lopende totalen, zijn eenvoudig te bewerkstelligen 
zonder SQL te schrijven, waardoor u een historisch perspectief 
krijgt op uw huidige KPI-prestaties.

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Verminder handmatige handel ingen 

Krijg direct inzicht in veelgebruikte velden en welke velden zijn 
gekoppeld voor analyses. DDM Studio maakt suggesties van 
belangrijke velden op basis van machine learning om het 
genereren van inzichten intuïtiever te maken en tegelijkertijd 
handmatige en repetitieve taken te verminderen. 
 
Automatiseer en schedule rapportages zodat deze altijd op tijd 
geleverd worden. 

Volledige data- l ineage en dr i l l -down 

Stel ad hoc vragen van een KPI door dieper in een visualisatie te 
duiken met behulp van tabellen en al uw historische, en in zowel 
geaggregeerde als niet-geaggregeerde gegevens.  
 
Volledig inzicht in hoe een datamodel tot stand is gekomen, op 
kolom niveau, inclusief berekeningen en samenvoegingen en 
hoe deze uitgevoerd worden. 

Een enkele versie van de waarheid die  innovatief  is  

Analyseer en visualiseer al uw gegevens op één plek om elk 
individueel aspect van uw bedrijf te begrijpen en hoe ze 
samenwerken.  
 
Verlaag de kosten en maximaliseer de winstgevendheid, verkrijg 
de informatie die er op tijd toe doet en handel ernaar met dit 
innovatieve integrale en compleet datamanagement platform 
om de concurrentie een stap voor te blijven.

 

DE MARKT BEWEEGT TEGENWOORDIG REAL-TIME, HAAL INZICHTEN DAAROM Z.S.M. OP MET DDM STUDIO 

De huidige dynamische zakelijke omgeving vereist dat zakelijke gebruikers toegang hebben tot realtime gegevens wanneer en waar ze deze nodig 
hebben. Het data- en analyseplatform van DDM Studio versnelt de tijd voor inzicht voor zakelijke gebruikers, waardoor bedrijf kritische 
informatie met minder klikken wordt weergegeven. 
 
DDM Studio biedt zakelijke gebruikers een zeer interactieve en intuïtieve gebruikerservaring om vragen uit hun gegevens te verkennen en te 
beantwoorden. Bied uw gebruikers toegang tot bedrijf kritische gegevens zodat ze onafhankelijk gegevens kunnen verkennen en data-driven 
beslissingen kunnen nemen. Gegevens zijn complex, maar dat zou niet zo moeten zijn. Wij zijn van mening dat inzichten gemakkelijk toegankelijk 
moeten zijn voor iedereen, overal, ongeacht hun technische mogelijkheden.   
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DDM STUDIO VOOR RETAIL 
  

De concurrentie is hevig, de eisen van de consument evolueren snel en de verandering is constant. Er zijn analyses nodig die net zo snel gaan. 
DDM Studio biedt retailers een krachtige business intelligence-oplossing waarmee elke gebruiker (zelfs niet-techneuten) gemakkelijk enorm veel 
gegevens uit onbeperkte bronnen kan combineren, analyseren en visualiseren om onmiddellijk de zichtbaarheid en antwoorden te krijgen die 
nodig zijn om slimmere, snellere zakelijke beslissingen te nemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De belangste ll ing van de  consument wekken 

Retailers moeten behendig zijn in hun benadering van het 
begrijpen van de behoeften en wensen van de consument en 
meer specifiek hun kooppatronen. 
 
Kooppatronen veranderen voortdurend, vooral met de 
toename van mobiele zoekmogelijkheden en nieuwe 
technologieën waarmee de consument producten kan 
onderzoeken voordat hij koopt.  
 
Een elektronicawinkel kan bijvoorbeeld DDM Studio gebruiken 
om een verschuiving in het koopgedrag van consumenten naar 
draagbare fitnesstechnologie te analyseren. Gewapend met dit 
inzicht kunnen promoties in de winkel en voorraadorders 
worden aangepast om de productcategorie in te slaan.  
 
Agile-technologie is hier van cruciaal belang om patronen in 
realtime te analyseren, waardoor de retailer met DDM Studio, 
inkooporders binnen enkele uren of dagen na een merkbare 
verandering in de consumentenvraag in plaats van maanden 
kan aanpassen. 

Onthul  direct consumententrends en -gedrag 

Voeg onmiddellijk tijd-dimensie-analyse toe aan een bestaande 
waarde of formule met slechts één klik.  
 
Berekeningen zoals, waarden uit het verleden, veranderingen in 
de tijd en lopende totalen, zijn eenvoudig te bewerkstelligen 
zonder SQL te schrijven, waardoor u een historisch perspectief 
krijgt op uw huidige KPI-prestaties. 
 
Met intuïtieve dashboards kunt u gemakkelijk verborgen 
patronen in gebruikersgedrag vinden, waardoor u 
bedrijfsprocessen kunt optimaliseren en de winst kunt 
maximaliseren. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Optimaliseer winstmarges door vraag en 
inventarisbehoeften te voorspellen 

Vraag en inventaris voorspellen is essentieel om winst te maken. 
Dit begint met het huwen van verkoopgegevens, 
promotiegegevens en resultaten van digitale 
advertentiewoorden.  
 
Met DDM Studio kunt u deze componenten snel en efficiënt 
koppelen, waardoor u inzichten in minder tijd dan ooit tevoren 
kan krijgen. Inzicht in dit soort gegevens kan in dit snelle tempo 
het verschil betekenen tussen een voorraadtekort of een 
overschot en directe verkoop voor uw bedrijf. 

Verbeter de operationele  eff iciënt ie of  verlaag de 
kosten en maximal iseer de winstgevendheid 

 
Detailhandelaren kunnen de operationele efficiëntie 
optimaliseren door onze strategie voor gegevensanalyse te 
implementeren om gegevens van verschillende leveranciers en 
leveranciers te visualiseren en te beheren. Een bedrijf wil 
bijvoorbeeld informatie van een grote hoeveelheid 
onderaannemers vergelijken, maar kan slechts een kleine subset 
onderzoeken met handmatige, menselijke inspanningen met 
behulp van Excel-functies.  
 
Bij het implementeren van DDM Studio en de bijbehorende 
strategieën voor data-analyse heeft het bedrijf de mogelijkheid 
om informatie van alle onderaannemers in één keer te 
analyseren en te bepalen welke leverancier aan hun behoeften 
voldoet, op basis van een volledig beeld van de supply chain.  
 
Met de mogelijkheden om data-inzichten te verbruiken en de 
resultaten dienovereenkomstig te optimaliseren, zorgt u met 
DDM Studio voor dat u de beste combinatie van levering, prijs, 
snelheid en uitvoering krijgt.

BEGRIJP UW BEDRIJF, BEGRIJP UW KLANTEN, DOOR SNELLE INNOVATIEVE INZICHTEN MET DDM STUDIO 

Een goede oplossing voor retail analyses moet het mogelijk maken om ongelijksoortige gegevenssystemen te integreren om rekening te 
houden met alle relevante informatie (informatie over verkoop, voorraad, klanten, marketingcampagnes, werknemers, loonlijst, enz.) Door 
één algemene bron van waarheid te creëren, de gegevens kunnen worden opgevraagd, gemanipuleerd om inzichten te vinden, en worden 
geanalyseerd om gedetailleerde gegevenspunten te onderzoeken, wat nog belangrijker is als er meerdere locaties bij betrokken zijn. Bij het 
zoeken naar externe uitgaven en plaatsen om kosten te besparen, is een 360° zicht op de operatie een integraal onderdeel. Omdat een winkel 
een zeer dynamische plek is, is de mogelijkheid voor frequente vernieuwingen en actuele informatie noodzakelijk, evenals een veilig systeem 
dat klantinformatie veilig kan bewaren. 
 
Het kan ook personeel optimaliseren om ervoor te zorgen dat het juiste aantal aanwezig is voor het verkeersniveau, of helpen bij het maken 
van pauzeschema's en het toewijzen van operationele taken tijdens langzamere periodes. Bovendien is BI in de winkel in staat om voetverkeer 
te tonen in vergelijking met de verkoop om conversieratio's vast te stellen, of gewoon om te zien of het verkeer toeneemt tijdens 
marketingcampagnes om te beoordelen hoe effectief ze zijn. 
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PRIJZEN 
  

 

DDM Studio, een Integraal 
Data Management 
Platform 

 

DDM Studio kan op alle denkbare wijze geïmplementeerd worden. Met de installatie 
handleiding kan elke ICT-afdeling een on-premise installatie met gemak zelf afhandelen, maar 
wij kunnen er natuurlijk ook mee helpen. 

SLA-mogelijkheden zijn altijd bespreekbaar, onze Basis Managed Cloud oplossing is alleen 
inclusief standaard beheer en onderhoud, dus niet voor maatwerkwijzigingen of integratie 
vraagstukken.

 

 

€ 25000 
ON-PREMISE 

per jaar 
 
 

Onze on-premise oplossing kan 
ingezet worden op een Microsoft 
Windows Server i.c.m. Microsoft 
SQL Server.  

 
• SLA mogelijk 
• Documentatie en 

handleidingen aanwezig 
• Kennisoverdracht en dus 

training is optioneel 
• Maak gebruik van uw 

bestaande infrastructuur 
(on-premise of in de 
cloud) 

• Exclusief nieuwe major-
versie upgrades 
 

 

 

€ 1500 
BASIS MANAGED CLOUD 

per maand 
(per jaar 10% korting) 

 

Onze basis managed cloud 
omgeving is puur bedoeld voor 
bedrijven die een kleine dataset 
willen afhandelen, of DDM Studio 
willen proberen. 

 
• Live binnen 5 werkdagen 
• Inclusief standaard 

beheer en onderhoud, 
uitgebreide SLA mogelijk 

• Kennisoverdracht en dus 
training is optioneel, 
documentatie online 

• Goedkoop en ontzorgt 
• Automatische backups 
• Gelimiteerd op 25GB en 

2 gebruikers 

 

 

€ ?? 
CUSTOM 

per maand (geen korting) 
per jaar (10% korting) 

per 3 jaar (15% korting) 

Voor custom-oplossingen kan u 
contact opnemen. Alle keuzes zijn 
hier mogelijk, van on-premise tot 
managed cloud, van 25gb tot  
meer dan 100tb.  
 

• Alles van voorgaande 
• Kennisoverdracht en 

training inclusief 
• Inclusief SLA en 

dedicated support 
• Automatische backups 
• Geen limieten 
• AI (machine learning) 

integratie 
• Begint met een volledig 

assessment 

Onze Managed Cloud oplossingen zijn Microsoft Azure gebasseerd in Nederland en/of Duitsland. 
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VOOR MEER INFORMATIE OVER DE 
ONDERSTAANDE ONDERWERPEN,  
VRAAG ONZE BROCHURES AAN. 

 
CONSULTANCY 

DATA EXPERTS ALS PARTNER 
De dienstverlening van Ocean BI is ontstaan en opgebouwd rond 
behoefte aan advies, implementatie, kennisoverdracht en borgen 
van Data-Managementprocessen. Uitvoering hiervan vindt plaats 
via korte inhuur op basis van consultancy en projecten; langere 

inhuur op basis van detachering en zorgvuldige afgestemde Service 
Level Agreements. 

 
TRAININGEN 

DATA MANAGEMENT (CDMP) EN BI 
Ocean BI is een van de eerste partners van DAMA die zich is gaan 

verdiepen in integraal Data Management en was de eerste in 
Nederland die ook direct de voorbereiding tot het CDMP-examen 
en CDMP-certificering realiseerde. Ocean BI levert op alle DAMA-

onderdelen en vanuit DMBOK/ DMBOK2 trainingen en 
examenvoorbereidingen voor CDMP op elk gewenst niveau. 

 
 

 

   

De optimale keuze voor  
Data Management 
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