Samenwerking tussen de TBM Groep en Red
Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie
en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering
van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding
van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
Door onze samenwerking kunnen wij onze opdrachtgevers vanaf nu nog flexibeler een
full service concept aanbieden bij implementatietrajecten en migratietrajecten,
waarbij continuïteit en kwaliteit gewoon een gegeven zijn.
RedData is van oorsprong gespecialiseerd in het vorm geven van
conversietrajecten en het daartoe ontsluiten van gegevens. RedData maakt gegevens
geschikt voor hun plaats in nieuwe informatiesystemen, stelt de mapping daartoe op en
levert waar nodig ook nog even een verrijkingsslag of zet gegevens om naar andere
formaten.
De TBM Groep is van oorsprong een IT-audit en advies georiënteerde instelling.
Wij hebben onze bestandsanalyse competentie en specialisatie gebundeld in TBM BI.
Kerncompetentie is het analyseren van gegevens en datastromen. Een proces- en
financiële analyse in combinatie met het doorlichten van informatiesystemen. Aan
TBM BI wordt dan ook vaak gevraagd de vaak omvangrijke hoeveelheid en diversiteit
aan gegevens weer eenduidig en consistent aan te laten sluiten bij de reële
informatiebehoeften van de organisatie.
In bestaande situaties zijn er vaak vele platforms waar gegevens voor de
bedrijfsvoering worden beheerd. Van reguliere bedrijfsapplicaties tot spreadsheets
maar ook handmatig bijgehouden gegevens. De kwaliteit van het totaal van de
gegevens in oudere systemen is daarmee veelal een zorgenkind. Niet voor de
TBM Groep en RedData!
Onze gezamenlijke inzet levert voor onze opdrachtgevers een kwaliteitsslag voor hun
operationele bedrijfsvoering. Door het onze opdrachtgevers gestructureerd verlenen
van inzicht in de in hun informatiesystemen opgeslagen gegevens kan in
samenspraak met hen aandacht worden geschonken aan schoning en verrijking van
die gegevens. Wij noemen het ’De werkelijkheid achter cijfers’. Informatiesystemen
en -stromen worden weer in lijn gebracht met de werkelijkheid.

http://www.tbmgroep.nl/index.php?id=10

pagina 1/1

©TBM Groep

