Big Data in het mkb:
wat levert het u op?
Big Data, Business Intelligence en Data Analytics: het zijn termen die u
waarschijnlijk regelmatig voorbij hoort komen. Hoewel de definities wat
van elkaar verschillen, gaan ze allemaal over het onderzoeken van grote
hoeveelheden data, met het doel om patronen, trends, klantbehoeften
of andere nuttige informatie te genereren. Met deze kennis bent u als
organisatie beter in staat om weloverwogen beslissingen te nemen.
Uiteindelijk kan dit u veel businessvoordelen opleveren.

?

Werken met Big Data, dat is toch alleen voor grote organisaties?
Uit onderzoek blijkt dat veel ondernemers in het mkb het idee hebben dat Big Data
en Business Intelligence alleen is weggelegd voor grote organisaties. Bovendien
heerst de gedachte dat er veel kennis en expertise nodig is om een Big Data-strategie
van de grond te krijgen. Gelukkig kunnen deze ideeën tegenwoordig van tafel. Er zijn
namelijk ook voor het mkb verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan met
uw datastrategie.
In deze infographic leest u wat de huidige status is van Big Data in het mkb, welke
kansen er liggen voor het mkb en wat een gedegen Big Data-strategie u op kan
leveren.

Hoe groot is Big Data?
De hoeveelheid data die om
ons heen geproduceerd wordt
is immens. Van 2013 tot en
met 2015 werd er bijvoorbeeld
meer data gecreëerd dan in alle
voorgaande jaren bij elkaar.

Het aantal zoekopdrachten op Google
(deze data wordt allemaal opgeslagen)

40.000

zoekopdrachten per seconde

Slechts een 0.5% van alle
bestaande data op de wereld is
daadwerkelijk geanalyseerd. U
kunt zich voorstellen dat er nog
enorme rek zit in de mogelijkheden
die er zijn met al deze data.

1.2 triljard

zoekopdrachten per jaar

Welke kansen liggen er voor het mkb?

5%

Ondernemers in het MKB schatten hun eigen
ontwikkelniveau wat betreft het beheer van
data zeer laag in.

71%

De meesten (71%) gebruiken
bovendien nauwelijks software om
beschikbare data te vertalen naar
inzichten.

46%

Bijna de helft van de ondernemers
(46%) geeft aan geen werknemers
in huis te hebben die in staat zijn om
waarde te creëren met data.

7%

Slechts 7% van de mkb’ers is
van mening dat zij de benodigde
expertise in huis hebben om met
data te werken.

28%

Slechts 28% van de mkb’ers is
bezig met Business Intelligence
of is van plan om hier in de nabije
toekomst mee te starten.

83%

60%
Onderzoek onder financieel
managers bij grote
organisaties wijst uit dat
het gebruik van Big Data in
60% van de gevallen zorgt
voor meer inkomsten.

De huidige status
van Big Data in
het mkb

Daarnaast zorgt het er in
83% van de gevallen voor
dat bestaande producten en
services meer winstgevend
worden.

Ook bij de mkb’ers die wél innovatief bezig zijn met Big Data, blijkt dat er grote
voordelen te behalen zijn. Zo blijken deze mkb’ers een sterkere groei door te
maken dan overige organisaties in het midden- en kleinbedrijf. Met een gemiddeld
groeipercentage van 5%, groeien ze zelfs sneller dan de huidige economie.

De belangrijkste potentiële voordelen van Big Data volgens mkb’ers:

Het versterken van de klantbediening

61%

Inzicht creeren in de klantbehoefte

60%

Inzicht creeren in de klantwaardering

55%

Verbeteren van interne processen

42%

Ontwikkelen van nieuwe producten
en diensten

41%
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Bluemine helpt u te
groeien met behulp
van Business
Intelligence en
Big Data!
Wilt u graag aan de slag met BI en Big Data, maar
mist u de vereiste expertise en capaciteit? Dan
kunnen wij u helpen! Samen met u gaan we aan
de slag met uw Big Data-strategie en bovendien
nemen we uw beheertaken en terugkerende
werkzaamheden uit handen, zodat we continue
nieuwe inzichten uit uw data kunnen halen.

Meer weten? Neem contact met ons op via dit formulier
of bel 030 600 58 55

