
Online Strategie
Een goede strategie kan alleen worden waargemaakt door juiste 

stuurinformatie. Maar hoe weet u tussentijds of u op de goede 

weg zit? Prisma IT levert een uniek inzicht in al uw beschikbare 

databronnen. Multi-source analytics zorgt voor een schat aan 

informatie. Wij halen de juiste data uit al uw bronnen. 

Databronnen
• Social media 

• Websites (CMS)

• Campagnes 

• SharePoint 

• Intranet

• Mobiele apps 

• Narrowcasting 

• Digitale nieuwsbrieven

• Project database (ERP) 

• Sales/Marketing (CRM)

In het huidige digitale tijdperk volgen de veranderingen 
elkaar zeer snel op. Maar hoe behoudt u op basis van 
real-time gegevens de juiste focus en een duidelijke 
koers? Vaak wordt er allerhande data verzameld, maar 
wordt er slechts oppervlakkig naar gekeken, terwijl er 
juist een waardevolle schat aan informatie in schuil gaat.

Als alleen veel data 
niet voldoende is

Enterprise dashboard
Met ons ALLIANT BI Enterprise dashboard leveren wij 

u een krachtige oplossing om al uw beschikbare data 

te visualiseren en te vertalen in tastbare informatie. 

Dit biedt u de mogelijkheid om gericht te sturen op 

actuele feiten en levert u een real-time inzicht zodat u 

de juiste koers behoud. Het ALLIANT BI platform biedt 

u grip om al uw online doelstellingen te verbeteren en te 

optimaliseren.

Visualiseer de business KPI’s
• Verbeteren van de totale customer experience 

• Verlagen van offline diensten zoals het callcenter

• Verhogen zelfredzaamheid digitale bezoekers 

• Optimaliseren van de customer journey

• Meting effect van content via verschillende kanalen

100% multi-source analytics 
hosted in Europa

Interactieve visualisatie vanuit de 
verschillende databronnen

Integratie van alle devices, 
systemen en programma’s

Persoonlijk afgestemd op uw 
specifieke segmenten en doelgroepen

ALLIANT Business Intelligence

In één oogopslag 
de koers bepalen



ALLIANT BI is onderdeel van ALLIANT Suite
ALLIANT Suite levert unieke elementen om (online) bedrijfs-

processen te verbeteren en te visualiseren. De modulaire 

elementen vormen samen een volledige ondersteuning voor 

uw Enterprise organisatie om de complete klantstrategie via 

één platform te managen. 

•  Multi Channel Publisher (MCP): Krachtig platform om al 

uw content via de beschikbare kanalen te publiceren. 

•  Business Intelligence (BI): Enterprise dashboard welke een 

schat aan informatie levert over alle (digitale) kanalen.

•  Digital Experience Platform (DXP): Creëer de ultieme 

online klantervaring en personaliseer uw boodschap.

•  Digital Asset Management (DAM): Cloud based digitaal 

beschikbare huisstijlmanager voor een uniforme uitstraling.

•  Business Process Management (BPM): Workflow manager 

voor alle processen binnen de ALLIANT Suite.

Over Prisma IT
Prisma IT heeft als ambitie om digitale 

oplossingen te realiseren die de klant 

in staat stelt huidige én toekomstige 

organisatiedoelstellingen te realiseren. 

Met een no-nonsense kijk op digitalisering 

en dankzij de passie en expertise van onze 

professionals is Prisma IT uitgegroeid tot een 

gewaardeerde partner in zowel de publieke als 

de private sector. 

Strategisch partner
Nieuwe technologieën worden non-stop 

onderzocht, maar alleen oplossingen die 

aantoonbare meerwaarde hebben, worden 

omarmd. Prisma IT is de strategisch partner 

voor alle die bedrijf kritische applicaties willen 

optimaliseren en/of de online multi-device 

gebruikerservaring willen stroomlijnen. 

Prisma IT

Hoofdweg 178, 3067 GJ Rotterdam, The Netherlands

 +31 (0)10 4587148      sales@prisma-it.com      www.prisma-it.com

ALLIANT Business Intelligence (BI)

 linkedin.com/company/prisma-it

 facebook.com/PrismaIT.BV

 @Prisma_it

 prisma_it

 KLANT
CASES: Nederlandse Spoorwegen


