
SAP® Lumira®
Stimuleer creativiteit met informatie die snel beschikbaar is en fraai oogt

Succes is in het huidige dynamische ondernemers-
klimaat weggelegd voor wie maximaal profi teert 
van alle beschikbare informatie. De benodigde 
gegevens moeten snel opvraagbaar en makkelijk 
te begrijpen zijn, ongeacht hoeveel het er zijn en in 
welke vorm of op welk platform ze zijn opgeslagen. 
Spreadsheets en simpele rapporten zijn dan ook 
niet meer toereikend. De gegevens moeten
immers snel, interactief en visueel aantrekkelijk 
worden gepresenteerd.

Vind antwoorden in diverse gegevensbronnen
Hoe zou het zijn als u gegevens uit eigen bestanden en bedrijfs-
bronnen telkens weer op dezelfde eenvoudige manier zou kunnen 
opvragen zonder hulp van de IT-afdeling? Wat zou u ervan vinden 
als u die informatie vervolgens naar wens zou kunnen herschikken, 
organiseren en consolideren door er gewoon op te klikken, dus zonder 
programmeerwerk of extra modelleringslagen?
Dit en nog veel meer is mogelijk met SAP® Lumira®. Deze baanbreken-
de oplossing tilt self-service naar een compleet nieuwe dimensie door 
u rechtstreeks toegang te geven tot bedrijfsgegevens in relationele da-
tabases, in semantische lagen (universes) van SAP BusinessObjects™ 
of SAP® Crystal Server en in persoonlijke gegevensbronnen. Zoals 
spreadsheets. Aangezien u gegevens uit verschillende bronnen en van 
verschillende activiteiten in één overzicht kunt combineren,
heeft u geen IT-afdeling meer nodig om snel antwoorden op uw vragen 
te vinden. 

Klik op een tijdsbesparende manier naar de gewenste informatie
U moet uw gegevens als analist gewoonlijk “voorbereiden” voordat u 
ze kunt verkennen of analyseren. Misschien wilt u een kolom verwij-
deren, een nieuwe kolom met een formule toevoegen of de gegevens 
van twee categorieën samenvoegen. Als u bijvoorbeeld de verkoop-
cijfers van gemakswinkels én onafhankelijke kruideniers wilt bekijken, 
zet u die gegevens waarschijnlijk bij elkaar en voorziet u ze van het 
label “kleine winkels”. Dat kost allemaal veel kostbare tijd en energie.
Gelukkig omvat SAP Lumira transformatietools die deze tijdrovende 
maar belangrijke taken vereenvoudigen. Als u voor deze innovatieve
software kiest, bereidt u gegevens voor door:

• ze met geografi sche en tijdshiërarchieën te verrijken;
• automatisch op basis van bestaande gegevens zinvolle meet-

grondslagen aan te maken;
• bestaande gegevens in te delen en op te schonen (dupliceren, 

groeperen, inperken, enz.);
• gegevenssets samen te voegen op basis van gemeenschappelijke 

attributen of sleutels;
• complexe formules toe te voegen zonder programmeerwerk.

U kunt al deze aanpassingen uitvoeren zonder dat u scripts of code 
hoeft te schrijven. En beter nog: als u de gegevens vernieuwt, worden 
alle transformaties automatisch op de nieuwe informatie toegepast.

Breng informatie snel en overtuigend in beeld
Nu de gegevens klaarstaan, wilt u ze graag zo in beeld brengen dat u 
inzicht krijgt in uw activiteiten en klanten. De belangrijkste conclusies 
trekt u echter niet makkelijk uit kwantitatieve informatie, zoals rijen 
met cijfers. Alleen als u informatie op een krachtige en interactieve 
manier visualiseert, krijgt u echt te zien wat er toe doet.

Met SAP Lumira stelt u overtuigende visualisaties samen die u gemak-
kelijk aanpast door gegevens te slepen. Het resultaat? Fraaie grafi sche
overzichten die uw evaluatieprocessen in real-time ondersteunen 
en verbeteren. Of u nu voor eenvoudige staafdiagrammen, ballon-
diagrammen op kaarten of multidimensionale presentaties gaat, 
SAP Lumira voorziet u van indrukwekkende analysetools waarmee u 
inzichten opdoet en deelt zonder noemenswaardige inspanningen. 
Een paar voorbeelden:

• Breng patronen en relaties aan het licht door grafi ektypen te 
selecteren die geschikt zijn voor uw analyses (staaf-, radar-, 
oppervlak-, tagcloud-, ballon- en spreidingsdiagrammen).

• Herken trends in diagrammen met een of meer lijnen.
• Breng percentages van onderdelen in beeld met cirkel- en boom-

diagrammen.
• Voorzie uzelf in een oogopslag van een totaalbeeld en ga vervol-

gens naar de details door gegevens in kolommen, facetten en 
grafi eken te fi lteren.

• Koppel gegevens aan locaties met landgrafi eken en geografi sche-
ballondiagrammen.

Word minder afhankelijk van IT
Een van de grootste obstakels waar ondernemers mee te maken 
krijgen als ze inzicht in hun cijfers willen, is de tijd die IT nodig heeft 
om voor elke vraag voorgedefi nieerde query’s of rapporten te maken. 

Dankzij SAP Lumira kunt u echter optimaal gebruikmaken van
bedrijfsgegevens en -analyses zonder dat uw IT-afdeling zwaarder 
wordt belast om de toenemende vraag naar gegevensvisualisaties te 
kunnen ondersteunen.
De software kan immers rechtstreeks aan SAP BusinessObjects Busi-
ness Intelligence (BI) of SAP Crystal Server worden gekoppeld.
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Verschillende versies 

en hun mogelijkheden
Desktop Server

Mogelijkheden Personal Standard Server for Teams Server for BI Platform

XLSX en CSV bestanden √ √ √ √

Databronnen gebruiken √ √ √

Combineer en transformeer data √ √ √ √

Maak en bewerk Storyboards √ √ √ √

Beveiligd delen √ √

Web / mobiele browser support √ √

Geïntegreerd met de BI suite .unx connecties √

Implementaties Standalone BI 4.1.5 of BI Edge

In Memory Engine Embedded Embedded of extern HANA

Hardware Commodoty Commodoty

Portal Eigen ingebouwd BI Launchpad/Startpunt

Beheer Eigen ingebouwd Central Management Console (CMC)

Gratis versie / trial Gratis 30-dagen 15-dagen

Met SAP Lumira kan uw IT-afdeling:
• inzicht bieden via self-service, aangezien er geen query’s of 

rapporten meer hoeven te worden voorgedefi nieerd of op maat 
hoeven te worden gemaakt;

• gegevenszoekfuncties aanbieden op ondernemingsniveau 
(o.a. voor bestaande- en metagegevens en persoonlijke bronnen);

• zich concentreren op haar kerntaken: tijdige informatieverstrek-
king en solide beheer op basis van één enkel door IT goedgekeurd 
beveiligingsmodel en één BI-platform.

Informeer tijdiger en onderneem fl exibeler
SAP Lumira is een van de snelste en meest fraaie manieren om ant-
woorden uit allerlei grote en kleine gegevenssets te halen.
Aangezien u de informatie zonder IT-hulp rechtstreeks uit persoonlijke 
en bedrijfsgegevensbronnen kunt opvragen en op een herhaalbare 
manier kunt verzamelen, geeft deze software het begrip self-service 
een compleet nieuwe dimensie. 

Organiseer en consolideer gegevens snel op de gewenste manier door 
er op te klikken. Programmeerwerk en extra modelleringslagen komen 
er niet meer aan te pas. Verbeter de gegevens bovendien door ze  
semantisch te verrijken (met locatie- en tijdgegevens) en auto-
matiseer transformatiewerkstromen op een herhaalbare manier in 
een self-serviceomgeving, dus zonder hulp van de IT-afdeling.
Dankzij de prettige interface en de fraaie visualisaties analyseert u 
gegevens snel en komt u tot unieke inzichten die u vervolgens kunt
delen om uw medewerkers beter geïnformeerd en uw onderneming 
fl exibeler te houden.

Meer weten?
Advisering en hulp bij de keuze van de juiste oplossing is per situatie 
verschillend en dus altijd maatwerk. Neem hiervoor contact met ons 
op. U krijgt dan een geheel vrijblijvend advies en voorstel voor de aan-
schaf en installatie van de software.

• 088 - 88 00 700
• info@crystalreports.nl
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