
IS UW DATA NET ZO 
HELDER ALS UW WATER?
Smart Data in 2018



Een cruciale vraag die we, zeker gezien de ambitieuze plannen 
van de Waterschappen, dienen te beantwoorden. We doelen dan 
op het voornemen om het eigen energieverbruik in 2020 voor 
veertig procent zelf duurzaam te produceren. En de daarmee 
samenhangende uitbreiding van het gebruik van windmolens en 
zonnepanelen op de terreinen van de waterschappen. 

Is uw data net zo 

helder als uw water?  
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Door deze groei stijgt het aantal 
systemen en data, die beschikbaar 
en nodig is binnen de organisatie om 
bedrijfsprocessen soepel en efficiënt 
te blijven sturen, exceptioneel. De 
data stroomt letterlijk dwars door de 
organisatie en net als bij water kan 
deze data in sommige gevallen zeer 
troebel en ongezond zijn en stromen 
naar plekken waar deze niet 
verwacht of wenselijk is. 

Het managen van deze waterval aan 
troebele data kan technisch gezien 
een enorm dam vormen in de groei 
en werkzaamheden van de 
organisatie. De ongefilterde data kan 
namelijk niet dienen als gezonde 
voeding voor uw organisatie, omdat 
het niet duidelijk is of deze data u 
juist stroomopwaarts of 
stroomafwaarts zal brengen. De 
troebele data geeft u dan ook geen 
inzichten om de juiste koers van 
de organistatie te bepalen. 

Het is daarom belangrijk om uw 
systemen gedegen te laten 
monitoren en daarmee Dark Data 
te transformeren in Smart Data, 
waaruit u wél beslissingen kunt 
nemen en uw organisatie 
datagericht op kunt sturen. Smart 
Data zorgt ervoor dat er heldere en 
duidelijke informatie ontstaat welke 
keer op keer gefilterd en gereinigd 
wordt waar dit nodig is. Zo kunt u 
de juiste conclusies trekken en 
dankzij deze heldere inzichten zien 
waar voor u nog kansen liggen. 
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Enkele voordelen van het 
werken met Smart Data: 

Zoals u aan de voordelen 
hierboven kunt zien haalt Smart 
Data voor u de benodigde 
handvatten uit het voorheen 
troebele water. Hierdoor kunt u 
bepalen of uw organisatie de 
juiste richting op gaat en op welke 
gebieden eventueel acties van uw 
kant nodig zijn om te zorgen dat 
uw organisatie de juiste koers
vaart en de ambitieuze plannen 
kan waarmaken.  

Wilt u ook data die net zo helder is als uw water?
Dan komen wij graag bij u langs om samen met u het diepe in 
te duiken! Neem voor een vrijblijvende afspraak contact op via 
tel: +31 (0)85 002 1831 of via www.thedoc.nl. 

Meer inzicht en controle op 
werkprocessen binnen uw 
organisatie  

De veiligheid van uw data is 
gewaarborgd en bewaard 

Verslaglegging van 
werkzaamheden verloopt 
automatisch 

De efficiëntie van de 
organisatie verbetert 

Uw keuzes zijn gebaseerd 
op data die helder en 
betrouwbaar is 


