Passie voor data?
Wij innoveren met het
toegankelijk maken van
grafieken
Jij kan mee doen!
anneke.lalleman@valuecare.nl
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ValueCare levert dagelijks grafieken aan 30.000+ gebruikers

> 100+
Organisaties

> 85
Medewerkers

Data Auditing
600 Controles

> 200
databronnen

BI as a Service
120.000 BI rapportages

> 30.000
gebruikers

Open data
SearchData.com
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Fact-based inzicht leidt tot betere besluiten
Snel en eenvoudig toegang voor de eindgebruiker

▪ Steeds meer data beschikbaar, bedrijfsdata én opendata
▪ Steeds belangrijker om te sturen op feiten

▪ Daarbij data uit diverse datasets/bronnen combineren
▪ Eindgebruiker staat steeds meer centraal

Hoe zorg je dat de eindgebruiker eenvoudig en snel
toegang heeft tot betrouwbare grafieken uit allerlei
datasets?
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Zoektechnologie maakt ook grafieken eenvoudig toegankelijk
Voor bedrijfs- en opendata
▪
▪

Bol: 25 miljoen artikelen (grootste assortiment), 11 miljoen klanten
Funda: 80.000 huizen, 54 miljoen bezoekers

→ Rechtstreeks toegankelijk voor eindgebruiker

Kunnen we dezelfde zoektechnologie inzetten voor eenvoudige toegang
tot betrouwbare statistische (openbare) informatie?
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Dagelijks werkt iedereen met structuur zoektechnologie
Zelfde structuur geeft ook eenvoudig toegang tot grafieken
Hoofdpagina

Resultaten pagina

Detail pagina
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Zoektechnologie is een game-changer voor grafieken
Opendata via zoektechnologie snel en eenvoudig toegankelijk

Traditioneel BI

Via zoektechnologie

Bekend voor eindgebruiker

nee

ja

Technologie ontwikkelt snel door

nee

ja (google/amazon)

Vindbaar via google

nee

ja

Groot bereik: mobiel, meertalig, wereldwijd

beperkt

ja

Inzicht in gebruik en behoefte

beperkt

ja

Betrouwbare data via één portaal

nee

ja

Altijd actuele grafieken embedden

nee

ja

Uitdaging:
▪ Hoe zorg je dat enorme hoeveelheden data / inzichten snel doorzoekbaar zijn?
▪ Hoe zorg je dat inzichten consistent en betrouwbaar zijn?
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Heel simpel zoeken op grafieken ipv data filteren
WOZ
….

CBS

RIVM

BAG 2.0
BGT

DIS
BRK

verblijfsobject
Bouwjaar
Oppervlakte

Linked data publicatielaag

Gestandaardiseerde Grafiek applicatie

Searchdata.com Platform

10 miljoen
verblijfsobjecten

14,4 miljoen (platte)
grafieken/tabellen
in json-formaat

Grafieken uit diverse datasets + zoektechnologie

Ook mobiel!

< 2 sec toegang
tot 14,4 miljoen
grafieken en tabellen
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Searchdata – zoektechnologie is super snel
De feiten..

Ieder inzicht zetten we in grafiek, tabel of kaart
▪ 14,4 miljoen grafieken, tabellen en kaartjes
▪ Grafieken/tabellen genereren in database → 4000 per seconde (1 uur)
▪ Grafieken/tabellen inlezen in elastic search → 4000 per seconde (1 uur)
Met slimme zoektechnologie heel snel toegankelijk
▪ Opvragen van inzicht → 2 seconde

→ Betekent dat je als eindgebruiker heel snel en eenvoudig toegang hebt tot enorme
hoeveelheid inzichten
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Searchdata wordt hét platform voor grafieken
Searchdata.com

1. Kadasterdata snel toegankelijk via searchdata.com → wij berichten jullie!
– Dagelijks bijgewerkt en snel doorzoekbaar / alle niveau’s
– Slimme zoektechnologie die leert van gebruiker
– Als eerste live grafieken embedden
2. Kadasterdata gecombineerd met data uit CBS, RIVM, ….
– collectie-corona-inzichten-utrecht
– Gemiddelde-oppervlakte-verblijfsobjecten-per-provincie-Nederland
3. Met Kadaster ook stappen om checks op datakwaliteit direct terug te koppelen
4. Combinatie met besloten data (van een gemeente, instelling, bedrijf…) + afgeschermd

▪ Iedereen kan gratis grafieken uploaden en beheren / publiceren

▪ Wil je mee innoveren – neem contact op!
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Meer weten of aanvullende vragen?
Neem contact met ons op!

Dirk Grootendorst
+316 228 04 795

Anneke Lalleman
dirk.grootendorst@valuecare.nl

+316 123 63 515
anneke.lalleman@valuecare.nl
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