Nieuwe samenwerking op Business Intelligence-gebied in de
vastgoedsector
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Victa en Bloxs software gaan samenwerken. Bestaande vastgoedklanten van Bloxs die al gebruikmaken van
de PowerBI-oplossingen krijgen een verbeterd dashboard en kunnen hun dashboard nog verder
personaliseren met Victa. Bloxs-gebruikers die nog geen PowerBI gebruiken, kunnen van de diensten van
Victa gebruik maken om in één keer een gepersonaliseerd dashboard neer te zetten.
Volgens Jeffrey Harkema, sales consultant bij Victa, gaan Business Intelligence-oplossingen de komende
jaren een steeds belangrijkere rol spelen: “Ik denk dat iedereen binnen 5 tot 10 jaar de werkdag begint met het
openen van zijn BI dashboard en vanuit daar aan het werk gaat.”
Veel vastgoedbedrijven hebben nog geen idee wat ze in huis hebben aan data die ze kunnen inzetten. “Op het
moment dat vastgoedbedrijven ontdekken dat ze zo’n schat aan data hebben, maar niet weten wat ze ermee
moeten, dan komen ze naar ons. Wij ontzorgen dan in het opzetten van een dashboard, advies in welke
software het beste past en hoe ze het dashboard goed blijven onderhouden.”
Business Intelligence is onmisbaar in de vastgoedsector
Business Intelligence oplossingen zijn er in alle soorten en maten “Voor iedere mkb’er of groter is BI al
interessant”, vertelt Harkema. Voor de vastgoedsector is er specifiek ook veel mogelijk. “Een
vastgoedontwikkelaar heeft met het juiste dashboard alles snel inzichtelijk. Zo zie je wat er speelt in zijn
portefeuille, welke kosten er zijn en welke zaken aandacht nodig hebben”. Maar ook op het gebied van property
management kun je veel inzichtelijk maken. “Denk aan de prijzen per vierkante meter in verschillende
gebieden. Waar zitten de kansen in je portfolio, en waar is er minder potentieel?”, vertelt Harkema.
Bloxs en Business Intelligence
Onlangs hebben Victa en Bloxs software samen de eerste case samen afgerond. “We werken nu kort samen,
maar de eerste resultaten zijn goed. De basis van Bloxs is een heel goed uitgangspunt. Vanuit de software
kunnen we heel veel data halen die we eenvoudig inzichtelijk maken”, legt Harkema uit. “Het bestaande
PowerBI dashboard van Bloxs hebben we ook onder handen genomen en verbeterd. Hiermee is de basis van
een verbeterd dashboard gelegd, en hoeven we alleen nog per klant het laatste deel te personaliseren. Zodat
de gebruiker precies inzichtelijk heeft wat hij/zij wil zien.”
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