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Hoe Data Science waarde toevoegt aan budgettering en forecasting

Wat is Data Science

Data science is een multidisciplinair vakgebied dat bijdraagt
aan de transformatie naar een intelligente en datagedreven
organisatie. Met behulp van statistiek, data-analyse en
algoritmen wordt waarde gecreëerd uit grote hoeveelheden
(on)gestructureerde data. Machine learning en artificial
intelligence modellen helpen inzicht te krijgen en op basis
daarvan actie te nemen.
Ordina helpt uw organisatie met data science bij:
•
Operatie: optimaliseren van arbeidsintensieve
processen door de inzet van intelligente algoritmes
en daarmee een betere inzet van schaarse resources,
het verhogen van productiviteit en het verbeteren van
kwaliteit;
•
Groei: verbeteren van processen met voorspellende
modellen om uw klant- en medewerkerstevredenheid
te verhogen door kansen te herkennen en risico’s te
verminderen;
•
Transformatie: introduceren van nieuwe
businessmodellen en nieuwe vormen van
dienstverlening, die bijdragen aan de digitale
transformatie van uw organisatie.
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Toegevoegde waarde van Data Science
Goede toepassing van data science leidt tot:
•
accurater en sneller voorspellen;
•
hogere klant- en medewerkerstevredenheid;
•
minder software ontwikkelkosten;
•
slimmer inzetten van schaarse resources;
•
significante risico reductie;
•
digitale transformatie en nieuwe business;
•
snelle return on investments.

Toegevoegde waarde binnen finance bij één van onze productie klanten
De impact van de steeds versnellende Data Economie op Corporate Performance Management
(CPM) kan moeilijk overschat worden. CPM blijkt meer dan ooit cruciaal als vertaler van de
toegenomen onzekerheid en volatiliteit in de concurrentiele omgevingsdynamiek naar een
sterke marktpositie.
Data-gedreven technologieën zoals Big Data en Artificiële Intelligentie (AI) vormen hierbij
krachtige hefbomen. Dit bewijzen Ordina’s multidisciplinaire teams in diverse sectoren
dagelijks in de praktijk.
In een specifiek implementatietraject van een Demand Forecasting Robot voor een
internationaal productiebedrijf, bleek Deep Learning de juiste keuze. Het zelflerende karakter
van de toegepaste algoritmen bleek te resulteren in een significante toename in voorspellend
vermogen en dit aan een merkelijk lagere CAPEX (licentievrij) en OPEX (onderhoudskosten).
Ondanks het feit dat het toepassen van Big Data en AI in de context van CPM een relatief
recent fenomeen is, levert Ordina de vereiste ondersteuning met focus op twee kritische
aandachtspunten.
Big Data op zichzelf is geen voldoende voorwaarde voor Big Value. Het potentieel van
AI ontsluiten vereist het ontwikkelen van een consistente datastrategie op het vlak
van de kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare data. Via volledig geautomatiseerde
sensitiviteitsanalyses legt Ordina de onderliggende pijnpunten in de data bloot en de impact op
de voorspellingsnauwkeurigheid kwantificeerbaar.
Anderzijds, door de analysekost per toekomstscenario sterk te reduceren, laat AI toe een breder
spectrum aan scenario’s te analyseren. Op die manier verruimt Ordina het blikveld van de CFO
van het fijnmazige ‘Being Accurately Wrong’ naar het bredere ‘Being Approximately Right’!
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Onze Data Value-aanpak

Ordina gebruikt haar Data2Value-aanpak om ervoor te
zorgen dat data science tot toevoegde waarde leidt. In een
multidisciplinair klantteam werken domein- en dataexperts
van uw organisatie samen met onze experts op data science.
Door onze Data2Value aanpak met multidisciplinaire agile
teams vermijden we de bekende valkuil dat data scientists in
isolatie binnen de organisatie werken, waardoor prototypes
van prognoses en algoritmes nooit in productie komen.
De aanpak bestaat uit vier fasen: hypothesefase, analysefase,
prototypefase en implementatiefase.

“Op elk moment in de
aanpak kan uw organisatie
nieuwe hypotheses ontdekken
door te leren van inzichten
uit analyses en testen”
- Harold Selman Lead data scientist bij Ordina
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Hypothesefase
De hypothesefase begint met het benoemen van taken
en activiteiten die u dagelijks uitvoert. Aan de hand van
workshops en interviews formuleert het team knelpunten
en kansen die de domeinexperts in het werk tegenkomen.
Ideeën hoe data ingezet kan worden om knelpunten te
verhelpen en kansen te benutten, worden uitgeschreven als
hypotheses. Het team prioriteert hypotheses op basis van
toegevoegde waarde en complexiteit.

Analysefase
In de analysefase bepaalt het team welke taken nodig zijn
om de gekozen hypotheses te toetsen en komt met een
inschatting hoeveel werk hiervoor nodig is. Het doel is om
zoveel mogelijk te leren van de data en de context van de
hypotheses, om ze vervolgens te bewijzen. Hiervoor start het
team met het verzamelen van beschikbare data, het geven
van betekenis en het toetsen van de kwaliteit. Het team
vergaart inzichten en verifieert deze inzichten om begrip
en context te creëren. Met behulp van agile methodieken
worden de hypotheses bewezen en omgezet in slimme
algoritmes met gevalideerde datasets. Deze werkende
intelligente algoritmes gaan naar de prototypefase.
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Prototypefase
In de prototypefase toetst het team de hypotheses
in de praktijk. Het team test het prototype in een
acceptatieomgeving en vergelijkt de resultaten met de
oude situatie. Het team verzamelt feedback van alle
betrokkenen om het prototype te verbeteren. U bevestigt dat
het prototype goed werkt en dat het implementeren in een
productieomgeving kan beginnen. Hierbij bekijkt u of het
prototype de gewenste waarde toevoegt.
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Implementatiefase
In de implementatiefase implementeert het team samen
met u de oplossing binnen uw applicatielandschap. Het
team helpt de oplossing schaalbaar neer te zetten door de
prestatie te meten en te verbeteren. In deze fase zet het
team het prototype om in een robuust product waar uw
organisatie dagelijks op kan vertrouwen.
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Met onze Data2Value aanpak zorgen we ervoor dat data
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ontwikkelen samen met u de modellen en processen nodig
om uw FPA cyclus te ondersteunen. De aanpak bestaat uit
verschillende fases waarin verschillende competenties,
als consulting, data science, user experience, controlling,
rapportering en security samenkomen. Ordina heeft
ervaring in alle disciplines en biedt toegang tot alle
benodigde kennis naar gelang uw vraagstuk en behoefte.

www.ordina.be/datascience
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