
Place full-screen image  

on layer “Background”

start

Expect more. 
Expect Pink.
Expect more. 
Expect Pink.

   CASE   

 Experts in 
 Groener   leven 

© BTL Nederland B.V. 

 CASE



Place image on layer  

“Background”

2

Groen is natuurlijk en levert meerwaarde voor de leefomge-
ving in ieder seizoen. BTL is zich als geen ander bewust van 
deze waarde. Waar Nederland steeds meer versteent en ver-
stedelijkt, wint groen met de dag aan waarde. BTL zorgt voor 
de juiste balans in stadskernen, woonwijken, dorpen, buiten-
gebieden en op bedrijventerreinen. Een natuurlijk evenwicht 
tussen esthetisch en functioneel, duurzaam en pragmatisch. 
Groener leven!

BTL - Experts in Groener leven

 Feiten in het kort 

 Bedrijf   Website 

BTL Nederland www.btl.nl

 Werknemers   Branche 

400+ Groenbeheer

 Werkmaatschappijen 

¼ BTL Advies

¼ BTL Bomendienst

¼ BTL Realisatie

Geleverde oplossing

Microsoft Power BI

https://www.btl.nl/
https://www.pinkelephant.nl/oplossingen/business-intelligence/dashboarding/microsoft-power-bi/
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Drie werkmaatschappijen
BTL staat voor hoogwaardige en specia-
listische kennis. Klanten waarderen BTL 
vanwege hun specialistische kennis. De 
expertises van BTL zijn ondergebracht in 
drie werkmaatschappijen die elkaar perfect 
aanvullen.

BTL Advies
BTL Advies is een architecten- en inge-
nieursbureau vol groene experts. Van 
architecten en adviseurs tot ecologen 
en techneuten. Technici die rekenen en 

tekenen en consultants die het liefst met 
hun laarzen in de modder staan. Ervaren 
specialisten die verstand hebben van 
bomen en planten, en kennis van de natuur 
in stad en landschap.

BTL Bomendienst
BTL Bomendienst is dé specialist voor 
bomen. Ze leveren advies, verzorging en 
ziektebeheersing. BTL gelooft dat bomen 
meer waarde bieden als ze deze tot volle 
wasdom laten komen en behouden voor de 
toekomst.

BTL Realisatie
BTL Realisatie is de groene aannemer 
die bekend staat om zijn hoogwaardige 
kennis en gedreven vakmensen. Daarnaast 
beschikt BTL Realisatie over een modern 
machinepark voor specialistisch werk. Waar 
BTL komt, voegen ze waarde toe aan groen.

© BTL Nederland B.V. 
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‘Power BI is erg actueel waardoor we 
nu dagelijks inzicht hebben in onze 
bedrijfsvoering.’

Sandra Eremita, 
Directeur | BTL Nederland B.V.
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De uitdaging voor BTL

Diepgaand inzicht bedrijfs-
processen benodigd
Ter ondersteuning van de integrale bedrijfsvoering 
(projectplanning, -uitvoering en -bewaking) maakt 
men gebruik van een ERP oplossing gebaseerd op 
Microsoft Dynamics NAV en 4PS Construct. 

Om optimaal te kunnen sturen op de bedrijfs-
doelstellingen en in te kunnen spelen op de snel 
veranderende markt is diepgaand inzicht nodig 
in de bedrijfsprocessen van BTL. Zo is een toene-
mende behoefte ontstaan aan goede analyses en 
rapportages. 

Voorheen werden analyses en rapportages met 
behulp van Microsoft Excel gebouwd.  Rapportages 
die tijdrovend waren en slechts statisch van aard. 
Door de statische rapportages beschikte men iedere 
week slechts over een momentopname.

© BTL Nederland B.V. 
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Overzicht met Microsoft Power BI 
Samen met Pink Elephant heeft BTL data uit 
Microsoft Dynamics Nav en uit de branche-op-
lossingen 4PS Construct en Mercash e-HRM 
ontsloten en samengebracht in duidelijke dash-
boards en rapporten binnen Microsoft Power BI.
 
Door de inzet van Microsoft Power BI als vervanger van 
Microsoft Excel kan men op ieder gewenst moment 
beschikken over rapportages en analyses die realtime de 
waarheid weerspiegelen. Naast financiële rapportages 
worden de managers van de verschillende vestigingen 
voorzien van rapportages en analyses op het gebied van 
projecten, sales en personeelsbezetting. 

De oplossing voor BTL
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Resultaten vergelijken
De snelle en gemakkelijke werking van 
Power BI zorgt ervoor dat gebruikers de 
mogelijkheid hebben om verder te kijken. 
Medewerkers duiken nu veel dieper in de 
data om zo tot nieuwe inzichten te komen. 
Dit was voorheen met Microsoft Excel niet 
op deze manier mogelijk.

Tot voor kort werden dus alle rapportages 
wekelijks verzorgd door het hoofdkantoor 
en verspreid onder alle vestigingsmanagers 
van BTL. Als vestigingsmanager kan men 
nu met behulp van Power BI de prestaties 

 
van de eigen vestiging op ieder moment 
analyseren en tevens benchmarken in 
relatie tot prestaties van de overige vesti-
gingen. Deze realtime inzichten kunnen nu 
leiden tot aanpassingen in processen en 
beleid ter verbetering van het resultaat en 
komt daarmee de kwaliteit van de projecten 
ten goede komt.

Meten is weten
Het beslisproces wordt nu dagelijks onder-
steund op basis van data in plaats van 
wekelijks. Alle vragen kunnen nu gelijk 
beantwoord worden en enige disso-
nantie valt gelijk op. Dit betekent dat de 
operatie heel gericht en snel kan worden 
bijgestuurd.

© BTL Nederland B.V. 
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Meer vrijheid voor de gebruikers 
daar waar het gaat om de toegan-
kelijkheid van bedrijfsdata.

Eenduidig inzicht door gebruiks-
vriendelijke dashboards en 
rapportages.

Minder repeterende werkzaamhe-
den zodat tijd besteed kan worden 
aan analyseren in plaats van het 
bouwen van rapportages.

Real time inzicht in hun bedrijfs-
voering zoals projectstanden.
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Voordelen voor BTL

© BTL Nederland B.V. 
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Sandra Eremita, 
Directeur | BTL Nederland B.V.

‘Als gebruiker wordt je gemotiveerd om 
verder te kijken dan dat ene rapport en 
zaken te ontdekken die voorheen niet 
zichtbaar waren.’
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Waarom Pink Elephant?

 ▄ Wij leveren een corporate portfolio met een 
 persoonlijke benadering.

 ▄ Wij begrijpen uw bedrijfsprocessen en weten  
wat belangrijk is voor uw werk.

 ▄  Tevredenheid (contract, business en   
eind gebruiker) gaat voor de SLA.

 ▄ Experience by design en Outsourcing op maat 
(oplossingen naar persona’s, ervaring met alle 
varianten).

 ▄ We helpen u met digitale transformatie en zetten 
IT-strategie op de kaart.

 ▄ Pinkers hebben een CAN-DO mentali-
teit. We voegen verandercapaciteit toe aan 
uw organisatie.
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Cloud  |  Digital Transformation  |  Business Intelligence  |  Education  |  Consulting

Meer weten?  Maak kennis  met  

 onze experts! 
Afspraak maken     

Oplossingen
Bekijk onze oplossingen 

Referenties
Bekijk onze referenties 

Mis ons nieuws niet
Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief  
en blijf op de hoogte van onze events,  
nieuws en tips.

088 235 6655           www.pinkelephant.nl        

https://twitter.com/PinkElephantNL
https://www.linkedin.com/company/pink-elephant_2
https://www.pinkelephant.nl/contact/
https://www.pinkelephant.nl/oplossingen/
http://www.pinkelephant.nl/referenties/
https://www.pinkelephant.nl/contact/
https://www.pinkelephant.nl/
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