Wat Centennium
voor úw organisatie
kan betekenen
De hoeveelheid data om ons heen groeit dagelijks. Explosief en onbegrensd.
Nieuwe technologieën volgen elkaar in rap tempo op. Misschien merken wij daar
als burgers niet direct zoveel van, echter heeft iedereen er dagelijks volop mee
te maken.
Centennium is zich van al deze veranderingen goed bewust en voelt zich bij deze
ontwikkelingen nauw betrokken. Zowel maatschappelijk als in de daarbij behorende technologische ontwikkelingen.
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Centennium’s
betrokkenheid
Centennium wil een betrokken en vertrouwde kennispartner zijn die haar klanten succesvol helpt in alle uitdagingen op het gebied van data- en informatiemanagement.
De wereld wordt in rap tempo complexer. Er kan steeds meer, we
doen steeds meer, we weten steeds meer en we leggen steeds
meer vast. Organisaties voelen de noodzaak om hiermee aan de
slag te gaan, maar in veel organisaties realiseert men zich dat het
ontbreekt aan de juiste expertise en capaciteit aan vakbekwame
medewerkers.
Centennium ondersteunt in dit proces door als kennispartner expertise te leveren op het moment dat úw organisatie
hier behoefte aan heeft. Centennium is onafhankelijk, hierdoor kunnen wij uw organisatie objectief ondersteunen om
inzicht te halen uit uw data. Deze objectiviteit wordt in het
algemeen zeer gewaardeerd door onze klanten, per definitie
datagedreven en ambitieuze organisaties.
Data & Betrokkenheid
Wij zoeken graag de persoonlijke benadering. Wij werken nauw
met onze klanten samen en luisteren vooral goed naar hen,
naar de behoefte van de organisatie en naar de doelstellingen
van het management.
Op deze manier en dankzij onze brede en gespecialiseerde
kennis vinden wij voor elk data- en informatievraagstuk een
oplossing en kunnen deze naar wens implementeren.
Data zit in ons DNA. Ons doel is om u als klant alle benodigde kennis aan te reiken. Centennium maakt waardevolle data
optimaal toegankelijk en wij zorgen ervoor dat u als klant uiteindelijk zélf achter het stuur zit van uw datagedreven organisatie!

Het Expertisehuis
en de kennis
Bekijk dit overzicht ook online op www.centennium.nl/nl/expertise-overzicht

Expertisegebieden
• Big Data & Cloud
• Business Intelligence

Expertiserollen
• Projectleider

/ Scrummaster
- Programmamanager, Projectmanager

• Data Governance

• Adviseur

/ Auditor

• Data Integratie

• Analist

• Data Science

- business analist, proces analist, informatie analist, data

• Data Virtualisatie

analist

• Data Visualisatie

• Architect

• Datawarehouse automation

- Informatie- & data architect, modelleur

• Datawarehousing

• Ontwerper

• Opleidingen en coaching

• Ontwikkelaar

• Reporting & Analytics

• Tester
• Beheerder
• Data Scientist
• Docent

/ Coach

www.centennium.nl/nl/expertise-overzicht

Expertisefundament
• Data(base) management, big data & cloud
- SQL
- Oracle (Rdb, NoSQL, PL/SQL)
- Microsoft (SQL Server, Azure, T-SQL)
- IBM (Db2, Netezza)
- SAP (ASE)
- Teradata
- Snowflake
- Amazon
- Google
- MapR
- Cloudera
- MySQL
- PostgreSQL
- Hadoop HDFS
- Spark SQL
- Elasticsearch
- Splunk
• Data kwaliteit, integratie & virtualisatie
- Oracle (ODI, Big Data SQL)
- Microsoft (DQS, SSIS)
- IBM (Infosphere, Data Virtualization)
- SAP (BODS)
- Informatica (DQ, PowerCenter, Data Services)
- SAS (DQ, Data Management, Federation Server)
- Talend (Open Studio)
- Tibco (Data Virtualization)

- Pentaho (Data Integration)
- Amazon Web Services
- Google (BigQuery)
- Red Hat Jboss
- Centennium Automation Tool (CDM/TBD)
- Datavault Builder
- FME
• Rapportage, analyse & data science
- Oracle (OBIEE)
- Microsoft (Excel, SSRS, SSAS, PowerBI)
- IBM (Cognos, SPSS)
- SAP (BusinessObjects)
- Tableau (Prep, Desktop, Server)
- Qlik (QlikView, Qlik Sense)
- SAS BI
- Tibco ( Jaspersoft, Spotfire)
- Pentaho BI
- Google (Data Studio)
- RapidMiner
- Alteryx
• Programmeertalen
-R
- Python
- Java
- .NET

Vergroot grip op uw
organisatieprocessen!
De hoeveelheid data neemt dagelijks toe, explosief en onbegrensd. Veel
organisaties zien door de bomen het bos niet meer of ontberen de kennis om hun data optimaal te benutten. Met als gevolg verminderde grip
op hun vitale organisatieprocessen. Centennium heeft alle expertise in
huis om al uw data- en informatievraagstukken vakkundig op te lossen
– en helpt u graag.

Na een intensieve studietijd van vier jaar is
David bezig met zijn afstudeerscriptie.
David zit in de stationsrestauratie op het

David & Analytics

centraal station. Hij kan werken waar hij wil én
wanneer hij wil.
Binnenkort krijgt David een nieuw mobiel
abonnement. Zijn telecomprovider heeft hem
een gunstige aanbieding gedaan. Hiermee
twijfelt David er niet over om over te stappen
naar een andere provider.

Telecomproviders doen hun uiterste best om
bestaande klanten te houden. De provider
heeft op basis van de beschikbare data een
tijdige en geschikte aanbieding gedaan. Een
schot in de roos voor David.

Telecomproviders doen veel analyse naar de
behoefte van klanten en potentiële klanten.
Door grondige analyse kan de provider een
beter klantbeeld krijgen, abonnementen

Hoelang gaat iemand klant blijven?
Hoeveel gemiddelde omzet (ARPU) gaat een nieuwe
klant genereren?

aanpassen, concurrentie informatie ophalen
en klanttevredenheid bevorderen. Providers

Telecomproviders bieden hoogwaardige datanetwerken om in te

hebben veelal Data & Analytics afdelingen die

spelen op de behoefte van Nederlanders om overal te kunnen werken,

hier permanent mee bezig zijn.

ongeacht tijd en locatie.

Data verzamelen, verwerken, modelleren en
analyseren speelt hierbij een belangrijke rol.
Het gedrag van de klant in de toekomst over
bellen en mobiel internet kan zelfs voorspeld
worden. Dit is niet alleen belangrijk om
commerciële aanbiedingen aan klanten te
doen, maar ook voor netwerkinvesteringen en
onderhoud van de (mobiele) netwerken.
Hierbij gaat het om zeer grote investeringen.
Centennium helpt providers om data van
miljoenen unieke Nederlanders zoals David te
structureren en te analyseren. Om vervolgens
hiervan te leren en om inzicht uit deze
data te halen.
Ook helpt Centennium providers met het
oplossen van vraagstukken over
klantretentie, klanttevredenheid, facturering
en met fraudeoplossing. Daarbij geeft
Centennium providers een blik in de toekomst
met behulp van Predictive Analytics.

Business Intelligence

Sven is purser bij een luchtvaartmaatschappij
en vliegt ook vanaf Rotterdam The
Hague Airport naar vakantiebestemmingen.
Hij is verantwoordelijk voor het team aan
boord en geeft trainingen aan stewards en
stewardessen. Tevens doceert hij CRM, Crew

De mobiliteit
van Sven

Resource Management.
Hij is nu zelfs bezig om verder te studeren tot
verkeersvlieger. De wereld van Sven bestaat
uit data. Hij kan zijn werkschema om te vliegen
vanaf zijn mobiel bekijken. Wanneer hij zich
moet aanmelden voor de vlucht, of hij
stand-by staat voor een vlucht, hoe lang de
vlucht zal zijn en wanneer hij terug zal zijn.

Luchtvaartmaatschappijen doen veel investeringen in data- & informatiemanagement.
Door slim gebruik van data kan het onderhoud
van vliegtuigen voorspeld worden (Predictive
Maintenance) en uiteraard wordt voor de
klanttevredenheid alles ingezet. Dit gaat tot
en met de juiste krant voor elke nationaliteit
aan boord. Luchtvaartmaatschappijen kunnen
boekingen en reisgedrag voorspellen. (Predictive Analytics). De voorspellingen, gebaseerd

In de luchtvaartsector is
data- en informatiemanagement
van cruciaal belang.
Dit is voor de veiligheid van
alle passagiers, waar dan ook
ter wereld.

op data, worden aangevuld met informatie
over onder andere concurrentie, online gedrag
en promotieactiviteiten.

Centennium ondersteunt organisaties met dit
type vraagstukken. Predictive Analytics kan
organisaties veel geld besparen en de mogelijkheid geven om tijdig bij te sturen.
Zo kan HR bijvoorbeeld met een voorspellende analyse de kans berekenen dat een
medewerker bepaald gedrag gaat vertonen
en een taxidienst kan met behulp van o.a. file-,
weer- en OV-data voorspellen hoeveel taxi’s er
nodig zijn. Centennium levert experts op dit
gebied en maakt úw organisatie klaar om ook
voorspellende analyses te kunnen uitvoeren.
Met voorspellende analyses uit uw eigen data
bent u samen met Centennium voorbereid op
de snel veranderende markt.

Business Intelligence

Fleur heeft afgelopen week besloten om een
nieuwe wasdroger te kopen. De oude is tien
jaar oud en verbruikt veel energie. Thuis heeft
Fleur een ‘slimme thermostaat’. Dit apparaat
geeft niet alleen elektronisch de meterstanden
door maar de energieleverancier kan ook, op

Fleur en haar
energieleverancier

basis van het verbruik, adviezen geven over
apparatuur in huis.

Fleur heeft zich nooit gerealiseerd dat haar
energieleverancier kan zien aan het verbruikspatroon dat haar wasdroger niet zuinig is.
De energieleverancier kan zien wélk apparaat
véél energie verbruikt! Op basis van het
advies van haar energieleverancier gaat Fleur
vanmiddag de aanschaf van een zuinigere
wasdroger doen.

Energieproducenten, energieleveranciers en
netbeheerders zijn dagelijkse bezig met het
verzamelen en analyseren van enorme
hoeveelheden data. Innovatie in de

Door inzet van slimme

energiemarkt is dan ook erg groot.

technologie wordt steeds
meer data verzameld. Leveranciers

Centennium is thuis in de energiemarkt in
Nederland. Centennium ondersteunt

kunnen consumenten bij aankoop vaker
gefundeerd adviseren.

energieproducenten, energieleveranciers
en netbeheerders in het antwoorden van
vraagstukken door ondersteuning in data &
informatiemanagement.
Door de inzet van expertise van Centennium
hebben energieproducenten antwoorden
op vraagstukken over productiecapaciteit en
hebben deze partijen actueel inzicht in
handelsprijzen en energiefraude kan
gemakkelijker opgespoord worden. Daarnaast
hebben de energieleveranciers en
netbeheerders beter inzicht in hun (storings)
processen om klanten een nog betere
dienstverlenging te bieden.
Centennium begrijpt de uitdagingen van de
energieproducenten, netbeheerders en energieleveranciers en draagt bij met specifieke
kennis voor de energiemarkt.

Business Intelligence

Christopher zit in de metro naar Rotterdam.
Vol trots en met een ontroerende glimlach
vertelt hij over het mooie moment dat hij een
promotie kreeg op zijn werk.
Hij is altijd verbonden met de wereld via zijn
mobiel. Hij kan onderweg in de metro de werk-

De datastromen
van Christopher

bonnen aan zijn team sturen, terwijl hij met zijn
moeder in de USA aan het bellen is of muziek
aan het streamen is.
Christopher laat nét als miljoenen
Nederlanders een groot data-spoor achter.
Een spoor zo uniek als een karakter.
Veel organisaties willen leren van deze data.
Om analyses of aanbevelingen te doen.
Ook de overheidsorganisaties waar
Christopher in contact mee is, zoals de
gemeente en IND, zijn zeer datagedreven
organisaties.

Overheidsorganisaties zijn steeds intensiever
bezig om inzicht te krijgen uit data.

De huidige maatschappij

Als voorbeeld om inzicht te hebben in de

kan niet zonder data- en

asielzoekersstromen of om de afstand tussen

informatiemanagement.

inwoners en zorginstellingen of hulpdiensten
te bepalen. Zo worden bijvoorbeeld

Iedereen is verantwoordelijk
voor de juiste toepassing ervan...

door inzicht in actuele data ook de
vergunningsprocedures verbeterd en wordt
de veiligheid van burgers vergroot.

Centennium ondersteunt deze organisaties
om data van inwoners slim te gebruiken,
dataprocessen te verbeteren en de
informatievoorziening te optimaliseren.
Door de inzet van specifieke expertise bij
ministeries en overheden kunnen dagelijks
belangrijke vraagstukken opgelost worden.
Op het gebied van veiligheid, zorg, onderwijs of
bijvoorbeeld stadsontwikkeling.
Ook ondersteunt Centennium vele lokale overheden in projecten om de juiste
managementinformatie gestructureerd
aangeleverd te krijgen. Hiermee helpt
Centennium aan inzicht zodat deze
organisaties uiteindelijk gefundeerd
beslissingen kunnen nemen.

Business Intelligence

