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KPI’s, ofwel Key Performance Indicatoren, zijn 
de meest belangrijke stuurgegevens in uw 
bedrijfsvoering. U bent met KPI’s in staat om 
bedrijfsdoelen te vertalen in cijfers en tevens 
middels die cijfers uw doelen bij te stellen. 

eSolutions Systems heeft de ideale oplossing 
ontwikkeld waarmee u in één oogopslag 
inzicht krijgt in uw eigen real-time data. Samen 
met u vertalen we uw meest belangrijke 
bedrijfsinformatie in dashboards.

De oplossing van eSolutions Systems, genaamd 
COMPASS, kent een 3-lagen model: verzamelen, 
aggregeren en presenteren De eerst laag is uw 
database waar real-time informatie in verwerkt 
wordt. Dit kunnen ook systemen van derden zijn, 
zoals Facebook, Twitter, Google Analytics, enz. 
De derde laag is de omgeving van Geckoboard 
die al deze informatie visueel presenteert. De 
tweede laag is de integratielaag van eSolutions 
Systems. Door deze integratielaag wordt het 
visuele component losgekoppeld van het data 
component, waardoor we een hoge mate van 
flexibiliteit creëren.
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MEER INFORMATIE...
Geïnteresseerd in een demo om samen na te gaan wat we voor u 
kunnen betekenen? Kijk op de achterzijde voor onze contactgegevens. 



COMPASS INTEGRATIE IN BEDRIJF voordelen van dashboards

Grotere besluitvaardigheid
Door een real-time overzicht van uw 
meest belangrijke bedrijfsinformatie 
bent u in staat om te zien waar u staat 
en kunt u met vertrouwen belangrijke 
beslissingen nemen.

Meer daadkracht
Met dashboards bent u in staat om 
vooraf te zien waar kansen liggen, maar 
ook waar issues kunnen ontstaan. U 
kunt reageren voordat issues problemen 
worden. 

Motiveer het team
Door het team inzicht te geven in de Key 
Performance Indicatoren, zien ze waar 
hun bijdrage in resulteert.

Ook deze bedrijven 
kozen voor Geckoboard
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