Grip op uw gegevens met BQM
Het gevoel van grip…
Gegevens ophalen met BIS Query Manager (BQM) is te leren. Het gevoel van grip, de wetenschap dat
de juiste gegevens zijn opgehaald… Hoe krijgt u vertrouwen in de data?
BQM-optimalisatie
Tijdens de BQM-optimalisatie gaat u hiermee aan de
slag. Samen met de consultant van NCCW start u
query’s en beoordeelt u het resultaat. Uitgebreid
wordt stilgestaan bij de toetsing aan de praktijk:
• Kloppen de opgevraagde gegevens?
• Hoe interpreteren u en uw collega de gegevens?
• Bedoelt u hetzelfde als het over ‘huurachterstand’ Voordelen
• Directe herkenning door gebruik van
of ‘lege woningen’ gaat?
voorbeelden en gegevens uit uw praktijk
Ervaring leert dat medewerkers na de cursus wel aan
• Betere en snellere informatievoorziening
de slag gaan met BQM, maar soms net te laat of te
• Vertrouwen door steekproeven
weinig om hierin handigheid te ontwikkelen. Bij de
• Beter inzicht in elkaars werk en query’s
BQM-optimalisatie gaat u daarom direct aan de slag
• Korte inspanning, lang resultaat
met uw vragen én gegevens. Op die manier wordt
meteen de uitkomst getoetst. De vragen ‘hoe weet ik Wat betekent dit voor uw medewerkers?
of mijn gegevens wel compleet zijn’ en ‘hoe kan ik
Na een beperkte inspanning van een halve dag
steekproeven doen’ komen uitgebreid aan bod.
optimaal gebruik van BQM! Grip op gegevens
en direct antwoord op praktijkvragen zoals:
“Met BIS Query Manager (BQM) creëert u zelf
• Hoe maak ik een overzicht van de panden
overzichten op maat.”
inclusief leegstaande panden?
• Hoe werkt het ook alweer met
Leren van elkaar
gegevensgroepen/slotjes?
Samen query’s bouwen terwijl de basiskennis er al is, • Hoe maak ik een huurstandenoverzicht
zorgt ervoor dat het hoe en waarom van de query
voor zittende én vertrokken huurders?
naar voren komt. Ook bespreken medewerkers
eerder wat er aan nabewerking wordt gedaan. Hierbij Meer informatie
kunt u denken aan: adresbestanden samenvoegen
Neem voor meer informatie vrijblijvend
met een Word-brief, of gegevens filteren in Excel,
contact met ons op via:
en… kan dit efficiënter? Uw consultant adviseert u
T: 036 - 539 13 93
hierbij graag.
E: communicatie@nccw.nl

Volg NCCW ook via

