Data-analyse
Uw eigen informatie beter benutten

Data-analyse

Hoe kunnen wij u ondersteunen?
Uw uitdaging
Vraagt u zich ook weleens af:
• Met welke activiteiten wordt het geld verdiend?
• Verlopen de interne processen wel zo efficiënt als gedacht?
• Hoe kan ik mijn werkkapitaal verbeteren?
Wat doen we?
Binnen uw organisatie is heel veel data aanwezig. De uitdaging

Onze aanpak is als volgt:

is om deze data om te zetten naar relevante informatie om zo

• Samen met u bepalen we de informatiebehoefte.

in staat te worden gesteld om sneller en beter onderbouwde

• We verzamelen de relevante data.

beslissingen te nemen, zodat uw strategische doelstellingen

• Door middel van relevante tools voeren we de technische

worden behaald.

data-analyse uit.
• We vertalen de uitkomsten in relevante informatie.

Wat kan YellowFinance voor u betekenen?
Bij YellowFinance herkennen we de noodzaak voor het

Wat leveren we?

verkrijgen van relevante informatie uit data.

In korte tijd voeren we in overleg met u data-analyse uit op een
onderdeel/proces van uw organisatie. We delen de uitkomsten

Wij hebben gespecialiseerde medewerkers op het gebied van

van onze analyses en bespreken met u de impact hiervan op uw

data-analyse. In combinatie met onze jarenlange ervaring bij

onderneming. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van

diverse ondernemingen zijn wij in staat om data te analyseren

uw onderneming is de verwachte tijdsbesteding circa vier tot

en de uitkomsten van de analyses te vertalen in voor u

vijf dagen. Wij brengen hiervoor een tarief in rekening van

relevante informatie.

EUR 3.000 - EUR 4.000.

Good to really know you!
YellowFinance ondersteunt organisaties in dynamische
omgevingen op financieel (strategisch) gebied. Wij zijn
enthousiaste hoog opgeleide professionals met veel ervaring
in het oplossen van complexe vraagstukken. Onze kennis
en jarenlange ervaring maakt dat we vraagstukken vanuit
een breder (ondernemers)perspectief benaderen. Graag
zetten wij die kennis in om ondernemingen te ondersteunen
bij (financiële) vraagstukken en met het realiseren van de
groeiambities!  

Waar staan wij voor?
De juiste mens op de juiste plek voor het beste resultaat.
Dat is Yellow. Wij geloven in betekenisvolle relaties en halen
het beste uit onszelf en de mensen om ons heen. We herkennen
de complexe financiële (strategische) uitdagingen waar onze
relaties mee worstelen, maken deze bespreekbaar en lossen
ze samen slim en effectief op.
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