
Het eerste wat opvalt als je het kantoor 
binnenkomt van Koos van Kruistum, 
eigenaar van BMP Datapartners, is een 
grote rode vleugel. “Dit is hightech van 
meer dan 300 jaar oud,” vertelt Koos. 
“Het was altijd al mijn wens om nog eens 
een vleugel in mijn kantoor te hebben. 
Sinds een paar maanden is het dan zover. 
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BMP Datapartners en business intelligence

Er zit muziek in 
automatisering

“Bedrijven hebben veel informatie in huis. Als je de info uit verschillende gegevensbestanden goed weet te 
ontsluiten en te presenteren in overzichtelijke rapportages, onderscheid je je als bedrijf van vele andere,” 
zeggen Koos van Kruistum en Gijs van Rijn van automatiseerder BMP Datapartners. “Daar willen we de klant 
graag bij helpen.”

Ik heb het instrument zelf gerestaureerd. 
En dan besef je dat een vleugel bestaat uit 
hoogwaardige, verfijnde techniek. Alleen 
al één enkele toets kun je op verschillen-
de manieren aanslaan. Door een goed 
samenspel van 88 toetsen en drie pedalen 
is het mogelijk het juiste geluid te laten 
horen.” 

Goud waard
“Er zijn overeenkomsten tussen deze 
vleugel en business intelligence: het ont-
sluiten van gegevens en het presenteren 
ervan in overzichtelijke rapportages,” 
stelt Koos. Bedrijven hebben een grote 
diversiteit aan gegevens in huis: financië-
le, administratieve, logistieke en commer-
ciële informatie, maar ook personeels- 

informatie, bijvoorbeeld op het gebied 
van urenregistratie, ziekteverzuim en 
productiviteit. Al deze informatie wordt 
beheerd met behulp van verschillende 
softwarepakketten. 

Koos: “Deze strategische informatie is 
goud waard, want daarmee kun je je acti-
viteiten sturen en heb je controle over je 
bedrijf.” Maar daarvoor is het wel nood-
zakelijk dat je de data uit de verschillende 
systemen goed weet te ontsluiten en te 
presenteren, vult Gijs van Rijn aan. “Dat 
bedoelen wij met business intelligence. 
Het draait om de manier waarop je de 
juiste gegevens uit de database ontsluit 
om deze op een leesbare manier te pre-
senteren, denk hierbij aan: projectrappor-
tages met een helder overzicht van 
opbrengsten en kosten, omzetcijfers per 
bedrijfsactiviteit, overzichten van goederen- 
stromen, workflowmanagementsystemen 
en rapportages ten behoeve van HR-
management. ” Koos en Gijs: “Je hebt 
realtime inzicht in je situatie, op elk 
gewenst moment van de dag, met één 
druk op de knop. Op basis van al deze 
managementinformatie kan een onderne-
mer zijn organisatie sturen. Dat zorgt 
ervoor dat hij kan ingrijpen voordat het 
nodig is. We helpen grotere klanten met 
het ontsluiten en presenteren van hun 
informatie. Maar ook kleinere bedrijven 
hebben behoefte aan realtime overzicht.”

Altijd een oplossing
“Business intelligence komt voort uit ons 
streven om altijd een oplossing te vinden 
voor de klant,” gaat Koos verder. “We 
zeggen nooit nee.” Een mooi voorbeeld 
is een webshop waarvoor BMP Datapart-

ners een koppeling maakte tussen de 
Exact-software waarvan het bedrijf ge-
bruikmaakt, en het systeem van een data-
warehouse in de Verenigde Staten, waar-
door bestellingen en voorraad aan elkaar 
gekoppeld konden worden. “De klant 
kwam er zelf niet uit,” zegt Gijs van Rijn. 
“Meerdere partijen hadden zich erover 
gebogen. Gelukkig konden wij helpen.”

“We halen alles uit de 
kast voor de klant”

“We halen alles uit de kast voor de 
klant,” sluit Koos af. “Met ICT zit je al-
tijd dicht op de kernprocessen van klan-
ten, die gebaat zijn bij actuele gegevens. 
We denken graag mee over het tevoor-
schijn halen en toegankelijk maken van 
die informatie. Als we bij een klant bezig 
zijn, zien we veel. Zodoende weten we 
welke informatie je uit databestanden 
kunt halen en kun je vaak de vinger op de 
zere plek leggen. Een voorbeeld: bij een 
klant van ons was een medewerkster twee 
dagen lang bezig met het invoeren en ver-
gelijken van gegevens. Dankzij een een-
voudig, door ons ontwikkeld rapportage-
systeem konden we dat terugbrengen naar 
een half uur.” n
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BMP Datapartners
Er bestaan verschillende defini-
ties van business intelligence. 
Voor BMP is het de mogelijkheid 
om managementinformatie te 
ontsluiten en overzichtelijk te 
presenteren. Zo kun je bedrijfs-
activiteiten sturen. BMP denkt 
graag mee met de klant, ook op 
dit gebied. “Dat begint met 
kwaliteit leveren,” zegt Koos 
van Kruistum. “ Zo hebben wij 
een tevreden klantenkring op-
gebouwd en daar wordt over 
gesproken.”

BMP Datapartners is partner van 
bedrijven voor kantoorautomati-
sering in de ruimste zin van het 
woord, inclusief de opslag van 
gegevens. Een tweede onder-
deel, BMP Dataware, implemen-
teert Exact Globe/Exact Synergy. 
BMP Datasecure – het derde on-
derdeel – verzorgt datacenterac-
tiviteiten en cameraobservatie. 

BMP Datapartners bestaat sinds 
1996, heeft 25 man personeel en 
zo’n 800 klanten, waarvan veel in 
de bloemensector, maar ook in 
de zorg. BMP hanteert als slogan: 
‘Uw wens is onze zorg’. Sinds 
vorig jaar is het ook mogelijk om 
de automatiseringsmiddelen te 
leasen via BMP Gemini ICT-lease. 
Hiervoor wordt samengewerkt 
met investeerder Gemini Interna-
tional Holding.

Koos van Kruistum (l) en Gijs van Rijn: “Er zijn overeenkomsten tussen deze vleugel en business intelligence.”
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