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Steeds meer bedrijven ‘gaan 

digitaal’, niet in de laatste plaats 

als gevolg van de corona crisis. 

Productie, collega’s, klanten, 

iedereen wil in toenemende 

mate online communiceren op 

basis van centraal toegankelijke 

gegevens. En bedrijven bleken in 

staat in een paar maanden een 

omslag te realiseren die eerder 

jaren kon duren. Met Microsoft 

Power Platform kun je 

belangrijke stappen zetten 

binnen die digitale 

transformatie. Met hands-on 

oplossingen voor het registreren 

en analyseren van bedrijfsdata 

en het ontwikkelen van apps en 

geautomatiseerde workflows. 

Het voordeel voor de 

organisatie: een enorme 

transparantie. Werkstromen 

verlopen soepeler en 

controleerbaar volgens plan, 

cijfers zijn altijd oproepbaar, 

fouten worden uitgebannen, 

bedrijfsonderdelen worden 

inzichtelijk in hun samenhang.  

 

 

 

 

 

Digitalisering is het vertalen van analoge 

bedrijfsinformatie naar digitale gegevens. 

Na een van de eerste wereldwijde 

onderzoeken naar zakelijk gedrag als 

gevolg van de pandemie gaf Dell 

Technologies aan dat wereldwijd acht op 

de tien organisaties in dat jaar een aantal 

digitale transformatieprogramma's 

versneld heeft doorlopen en dat 79 

procent hun bedrijfsmodel opnieuw gaat 

bekijken. Voor Nederland is dat 72 

procent van de organisaties. Maar, 

meldde de helft van de bedrijven, 

misschien had het nog sneller gemoeten.  
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https://www.delltechnologies.com/nl-nl/blog/digitalisering-nederlandse-organisaties-klaar-om-wederom-te-versnellen/


 

 Whitepaper Microsoft Power Platform 3                                                       Outcome.nl  info@outcome.nl  085 - 210 08 10 

Digitaliseren - en dan? 

 

Volgens MKB Nederland is ons land een 

van de digitale koplopers en is het voor 

het creëren van 'brede welvaart' 

belangrijk dat dit zo blijft. 

Dit lukt alleen als de kansen die 

digitalisering biedt optimaal worden 

benut. Alles wat een organisatie doet, van 

productie, opslag en administratie tot 

verkoop, vervoer en klantcontact, levert 

data op. Ook bij toeleveranciers en 

klanten. Bedrijfsonderdelen kunnen 

digitaal gemakkelijk hun resultaten 

beoordelen en vergelijken in tijd en in 

samenhang met elkaar. Bedrijfsprocessen 

worden flexibeler en meer schaalbaar. 

Nieuwe diensten kunnen snel worden 

ontwikkeld. Kent digitalisering dan alleen 

maar voordelen? Eigenlijk wel. Maar alleen 

bij een geïntegreerde aanpak van de hele 

onderneming.  

 

Digitaliseren is meer dan alleen 

gegevens invoeren. Organisaties 

gebruiken meerdere, vaak niet 

geintegreerde IT-systemen. Die 

vormen daardoor een 

onoverzichtelijke lappendeken aan 

data. Dat kan anders, constateert 

MKB Nederland: ‘Digitalisering zet 

bestaande bedrijfsmodellen op z’n 

kop en creëert enorme kansen 

voor nieuw ondernemerschap.’ 

 

“Ons land is een digitale 

koploper” 

- MKB Nederland 
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Microsoft Power Platform 

Voor zo’n omwenteling heeft een 

onderneming softwaresystemen nodig die 

inzicht, analyse en beheersing bieden en 

kwantificatie mogelijk maken. Een 

toekomstbestendige organisatie is 

afhankelijk van ondersteuning door IT, van 

data die maximaal geautomatiseerd en 

minimaal foutgevoelig moet zijn. 

Bedrijfsafdelingen genereren petabytes 

aan data. Met Microsoft Power Platform 

heb je gereedschap in handen dat alle 

bedrijfsprocessen binnen één ICT-

omgeving automatiseert, functionaliteit 

uitbreidt en data uit diverse systemen 

verzamelt, met elkaar in verband brengt 

en analyseert. Het is de brug tussen 

bedrijfsprocessen en IT.  

 

 

 

 

 

 

 

Het Platform werkt samen met Microsoft 

365, Azure en andere applicaties die al in 

gebruik zijn. De nieuw ontwikkelde 

toepassingen kan je laten aansluiten op je 

bestaande bedrijfsprocessen en eerder 

gebruikte software.  

Het platform bestaat uit de onderdelen 

Power BI, Power Automate, Power Apps 

en Power Virtual Agents. Daarmee kan je 

bedrijf in een versneld tempo de omslag 

maken naar een datagedreven 

bedrijfsvoering.  
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Power Platform in de praktijk 

 

Neem als voorbeeld een handelsbedrijf 

met 30 medewerkers, een aantal fysieke 

winkels en een e-commerce platform. 

Maar ook met een business to business-

model naar 80 landen wereldwijd. Dit 

levert een zeer gevarieerd geheel van 

werkprocessen op. Productie in het 

buitenland, levering vanuit Nederland of 

direct naar afnemers elders. Zo’n relatief 

kleine organisatie berust al op een flinke 

hoeveelheid systemen: verkoop- en 

marketingsystemen voor consumenten- 

en zakelijke klanten, logistiek, financiën, 

een kassasysteem. Op basis van die 

systemen moeten de verschillende 

verantwoordelijken snel beslissingen 

kunnen nemen over inkoop, 

ondersteuning van winkels, prijzen, 

marges, prognoses en financieel. Precies 

de soort bedrijfsvoering waar Power BI, 

Power Automate en Power Apps voor 

ontworpen zijn. Declaraties met losse 

bonnetjes, handmatig invoeren van 

gegevens in de systemen, 

voorraadmutaties, kassa-aanslagen - al 

die systemen werken prima, maar het 

cement dat er één overzichtelijke 

bedrijfsvoering van maakt is het Power 

Platform en de componenten daarbinnen.  

 

 

 

 

 

 

Geïntegreerd dashboard 

 

Wat je als beslisser nodig hebt is een 

dashboard, dat je op elk moment een 

actueel inzicht biedt in alle onderdelen 

van je bedrijf - apart en gecombineerd. 

Overal en altijd online beschikbaar. Je ziet 

’s ochtends hoe het gesteld is met 

bijvoorbeeld omzet, liquiditeit, order 

intake en meer. Dat zijn de kleine 

dashboards op basis waarvan je je 

werkdag begint.  

 

“In een versneld tempo de 

omslag maken naar een 

datagedreven 

bedrijfsvoering” 

 

Vervolgens heb je grotere dashboards  

die de afdelingen overstijgen en aan de 

hand waarvan je je organisatie aanstuurt. 

Je bent in staat snel te reageren en 

gefundeerd beslissingen te nemen.   
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Microsoft Power BI:  

je bedrijf in een oogopslag 

Power BI haalt data uit verschillende 

systemen en applicaties en kan deze 

overzichtelijk 'presenteren'. Met Power BI 

kun je ruwe bedrijfsdata visualiseren in 

helder vormgegeven tabellen, schema’s, 

grafieken en andere visuals. Op elk 

gewenst moment krijg je inzicht in de 

actuele stand van zaken. Je kunt 

knelpunten en afwijkingen lokaliseren en 

direct proactief handelen. 

 

 

“Power BI geeft via een 

geïntegreerd dashboard  

snel inzicht” 

 

Het systeem begrijpt ‘mensentaal’, dat wil 

zeggen dat je ‘natural language queries’ 

kan invoeren als ‘geef me de 

verkoopcijfers van het laatste half jaar per 

maand per verkoper’. Of een medewerker 

kan vragen om inzicht in de eigen 

productiviteit over een bepaalde periode. 

Zonder een regel code te schrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovendien: iedereen in de organisatie kijkt 

naar dezelfde cijfers, anders dan in een 

omgeving waar mensen informatie 

invoeren in Excel en daarbij onvermijdelijk 

eigen keuzes en definities hanteren. 

Power BI maakt schoon schip in deze 

diversiteit. Stel dat de resultaten van Sales 

achterblijven bij de prognose, dan geeft 

Power BI via het geïntegreerde dashboard 

snel inzicht in onderliggende gegevens, 

afkomstig uit de gehele organisatie. Een 

naadloos samengaan van data afkomstig 

van verschillende afdelingen en systemen 

geeft snel inzicht in de cijfers en de 

processen die het probleem veroorzaken. 

Je kan direct actie ondernemen en 

bijsturen. 
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Microsoft Power Automate 

 

Het automatiseren van repetitieve 

processen wordt wel ‘de vierde industriële 

revolutie’ genoemd. Het vormt de basis 

van efficiency-verbetering in je organisatie 

en Power Automate biedt de mogelijkheid 

grootschalig te automatiseren binnen je 

bedrijf. Het is een krachtige toepassing, 

een soort razendsnelle digitale 

fietskoerier tussen systemen, die 

gegevens ophaalt en aflevert waar ze 

gewenst zijn. Zo kun je werkstromen 

tussen apps, platformen en applicaties 

maken om tijdrovende taken te 

automatiseren. Van heel alledaags - denk 

aan het automatisch dagelijks laden van 

een aantal programma’s - tot heel 

complex. Net als andere onderdelen van 

het Power Platform is Power Automate - 

eerder bekend als Microsoft Flow - low-

code. Dat betekent dat met blokken snel 

informatiestromen aan elkaar kunnen 

worden gekoppeld, ook voor de meest 

simpele, maar wel tijdrovende, taken. 

Bijvoorbeeld voor bestandssynchronisatie, 

gegevensverzameling of automatische 

kennisgeving op gezette tijden. Door de 

uitwisselingen tussen verschillende 

systemen als Microsoft 365, ERP, CRM of  

andere bedrijfsapplicaties kun je 

effectiever en efficiënter werken. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook verouderde routines en bestanden 

kunnen via Power Automate worden 

meegenomen in geautomatiseerde 

werkstromen. Je kan ogenschijnlijk 

simpele zaken als het indienen en 

verwerken van declaraties daadwerkelijk 

automatiseren, of je systeem opdracht 

geven dagelijks een vast aantal actuele 

gegevens uit andere applicaties te laden. 

 

“Digitalisering is de vierde 

industriële revolutie“ 

 

Als je je medewerkers bevrijdt van 

geneuzel, zorgt dat voor een enorme 

tijdwinst. Dan kan een medewerker een 

extra belletje plegen naar de klant en 

vragen naar de status van een offerte. Een 

binnendienst kan zich concentreren op 

betere calculaties, een inkoper zal betere 

marges met een leverancier kunnen 

afstemmen. Oftewel: deze mensen 

kunnen zich concentreren op 

kernwerkzaamheden als betere service, 

probleemoplossing, omgaan met 

uitzonderingen en strategische 

verbeteringen.  
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Microsoft Power Apps 

 

Met Power Apps kun je snel en eenvoudig 

apps realiseren op basis van 

voorgedefinieerde, kant-en-klare 

sjablonen, inclusief AI-componenten. Zo 

voorzie je de organisatie en medewerkers 

van handige apps die specifieke en/of 

overkoepelende informatie presenteren 

via web, smartphone of binnen Teams. 

Met Power Apps kan een groot aantal 

app-scenario’s worden gemaakt om 

handmatige en verouderde processen 

digitaal te transformeren. Inspecties, 

inschakeling van verkoop op locatie, 

prospects-to-cash en geïntegreerde 

marketingweergaven zijn enkele 

voorbeelden. Of je kunt eenvoudig 

beginnen met apps voor het 

automatiseren en verbeteren van de 

urenregistratie, voorraadbeheer of 

interactieve helpdesk tools. Denk aan een 

werkbon-app, kilometerregistratie-app, 

een verlof- of declaratie-app of een 

applicatie voor het reserveren van een 

werkplek.     

                      

 

App-functies kunnen naar behoefte  

worden uitgebouwd als daaraan in 

de praktijk behoefte ontstaat. 
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Microsoft Power Virtual Agents 

 

Communicatie met medewerkers, klanten 

en leveranciers gaat tegenwoordig via 

verschillende kanalen zoals telefoon, e-

mail en whatsapp. Een of meer chatbots 

kunnen binnen deze communicatielagen 

extra waarde toevoegen waarmee je snel 

veel gestelde vragen en gangbare 

bedrijfsprocessen kunt automatiseren 

voor bijvoorbeeld HR, servicedesks en 

andere scenario’s. 

Een afdeling klantenservice met 

medewerkers die nooit moe worden, alle 

up-to-date informatie hebben en contact 

kunnen maken met alle delen van het 

bedrijf, 24/7 beschikbaar en nooit 

chagrijnig? Het kan, met Power Virtual 

Agents, chatbots, die je eenvoudig en dus 

snel kunt laten realiseren en 

onderhouden, zonder ingewikkelde AI-

programmering. Het is mogelijk met 

voorgedefinieerde sjablonen of 

ontwerpen een chatbot te bouwen die de 

klant online informatie geeft over 

onderwerpen die uit alle uithoeken van de 

organisatie kunnen worden opgehaald en 

gecombineerd in een voor de klant 

bevredigend antwoord. Vooral als 

onderdeel van een bemande helpdesk 

kan zo’n bot enorm veel waarde 

toevoegen. Loopt een klant vast in een 

zoekopdracht of aankoopproces, dan is hij 

door een virtuele medewerker in een paar 

minuten geholpen. Ligt het ingewikkelder, 

dan heeft een helpdeskmedewerker de 

tijd hem verder te helpen.  

 

 

 

 

 

Over ons 

 

Outcome fungeert als strategisch IT-

partner voor bedrijven. Wij beheren en 

monitoren de kantoorautomatisering, 

zorgen voor een beveiligde 

netwerkomgeving, een goed werkende 

infrastructuur, adviseren en denken mee 

in (complexe) IT-vraagstukken. 

 

Ben je benieuwd wat Outcome 

voor jouw organisatie kan 

betekenen? We gaan graag het 

gesprek met je aan. 
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