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Edwin Willemsen en Frits Metiary

Dashboard programma van E.K. Williams Nederland B.V.
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Ontvangen van ‘realtime’ bedrijfsgegevens op tablet, smartphone en browser
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Wat zijn de voordelen?

Dus iedereen het zelfde dashboard ?

management rapportage.”

Op een rij:

“Nee, zeker niet! De dashboards kunnen

• Cijfers altijd en overal beschikbaar

voor elke branche, franchise organisatie of

Wat is iReport?
Frits Metiary: “iReport is de verzamelnaam
van het Business Intelligence platform van
EKW. Dit platform bestaat uit o.a. web-ap-

Berrie Wolters

Ook binnen de tankstation- en carwashbranche wordt ‘meten is weten’
steeds belangrijker. De ontwikkelingen
volgen elkaar snel op en het is realtime
bedrijfsinformatie op basis waarvan
die interne veranderingen direct kunnen worden gesignaleerd en de eigenaar/exploitant direct actie kan ondernemen. Zoals in de vorige editie van
CleaningStation stond vermeld heeft
E.K. Williams Nederland B.V. (EKW)
recent de nieuwe versie van haar management informatie systeem (iReport)
geïntroduceerd: actuele bedrijfsgegevens ophalen via tablet, browser en
smartphone. We spraken hierover met
Edwin Willemsen en Frits Metiary.

plicaties, windows applicaties en apps voor

(24 uur per dag, 7 dagen in de week)
• Alle onderdelen zijn volledige geïntegreerd
en op elkaar afgestemd
• Overzichtelijk, gebruikersvriendelijk,
veilig en snel

onderneming op maat worden gemaakt. Ze
kunnen zowel qua vorm als qua inhoud volledig worden aangepast aan de behoeften van
de organisatie. Alle aangesloten organisaties
zijn strikt van elkaar gescheiden en hebben
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• Eén gebruikersnaam en wachtwoord voor
alle EKW diensten

• Volledig interactief (doorklikken naar grotere
of kleinere mate van detaillering)

een eigen ‘voordeur’. Daarnaast zijn zowel
de toegang tot de cijfers als de overdracht

de meest actuele gegevens en daarnaast ook
nog eens veilig en snel is.”

