
CB is in Nederland dé intermediair tussen uitgever 
en boekhandel: vrijwel alle in Nederland uitgegeven 
boeken liggen er en kunnen door de boekhandel 
besteld worden. Een dergelijke grote voorraad levert 
ook veel data op. Om die te kunnen analyseren 
klopte CB in 2018 aan bij E-mergo. “De Oracle-
omgeving die we hadden, sloot niet meer goed aan 
bij onze wensen; vandaar dat we op zoek gingen naar 
een alternatief”, vertelt Martijn Matena, Product 
Owner bij CB.

Meer dan 1000 uitgevers en 1500 boekverkopers zijn 
aangesloten bij CB, dat ruim 120.000 verschillende titels 
op voorraad heeft. Een voorraad die een grote hoeveelheid 
relevante data oplevert voor de uitgeverijen. Om die data te 
analyseren gebruikte CB tot 2018 OBIEE, de Oracle Business 
Intelligence Suite Enterprise Edition. Die was inmiddels wat 
verouderd waardoor het lastiger was om hierin rapportages 
op te stellen. Ook kostte het veel tijd en geld om iets nieuws 
te ontwikkelen. Bovendien ondersteunde Oracle de tool niet 
meer. CB ging op zoek naar een nieuwe oplossing en kwam 
uit bij E-mergo.

“Doordat Qlik Sense heel intuïtief 
werkt voor klanten, kozen we 
daarvoor. Uitgevers kunnen met een 
paar klikken inzicht krijgen in hun 
performance. En het licentiemodel 
sloot goed aan. Dat gaf voor ons de 
doorslag.”

Martijn Matena,  
Product Owner

CB helpt uitgevers beslissingen 
baseren op data 

CB



Solution Overview Keuze voor intuïtieve oplossing 
Net toen Martijn eind 2018 in dienst kwam bij CB, speelde 
deze keuze voor een nieuwe datavisualisatie-oplossing. 
Na het vergelijken van een aantal tools, viel de keuze op 
Qlik Sense. “De manier van datamodelleren van Qlik Sense 
paste beter bij CB”, concludeerde Martijn. “Doordat Qlik 
Sense heel intuïtief werkt voor klanten, kozen we daarvoor. 
Uitgevers kunnen met een paar klikken inzicht krijgen in hun 
performance. En het licentiemodel sloot goed aan. Dat gaf 
voor ons de doorslag.” 

Inzicht in afzet, omzet, voorraad en kosten
Met Qlik Sense ontvangen uitgevers actuele overzichten 
van hun afzet, omzet, voorraad en kosten. Zo kunnen ze 
bijvoorbeeld zien hoe lang hun titels op voorraad liggen, en 
welke titels goed en minder goed lopen. Wanneer een titel 
zo goed loopt dat de verwachting is dat de voorraad in twee 
weken op is, krijgen ze een waarschuwing. Dan kunnen ze op 
basis daarvan zelf besluiten of ze kiezen voor een herdruk. 
Als een boek uit voorraad raakt of juist heel slecht verkoopt, 
kan het een goed besluit zijn om te kiezen voor print on 
demand om zo de voorraadkosten te reduceren. Uitgevers 
krijgen ook input over hoeveel exemplaren door welke 
boekhandel worden verkocht. De top tien boekverkopen 
wordt via Qlik Sense inzichtelijk gemaakt. Door in te loggen 
op de analytics omgeving van CB, ziet de uitgeverij de 
eigen gegevens. Daarnaast kunnen uitgevers periodieke 
rapportages ontvangen via het programma NPrinting. 

Ook voor intern gebruik haalt CB inzichten uit Qlik Sense: 
“Door analyses kunnen we bijvoorbeeld uitrekenen 
hoeveel mensen we op de werkvloer nodig hebben om 
een bepaalde productie te draaien. Maar ook: als er een 
machine stagneert, helpt Qlik Sense om het proces zo in te 
richten dat het via een andere route gaat.” Inmiddels is CB 
ook bezig met het ontwikkelen van een analytics omgeving 
voor boekverkopers. Binnenkort gaat deze nieuwe analytics 
omgeving speciaal voor boekverkopers breder in de markt 
gezet worden. 

Goed onderlegde opdrachtgever
Juriaan Hensbroek werkt als Business Intelligence Consultant 
bij E-mergo en ging aan de slag voor CB met hulp van zijn 
collega Steven Brusse. “CB heeft een eigen BI-team van drie 
personen, dat - samen met Martijn - geheel zelfstandig aan 
de slag kon met de tool. Ik heb ze vooral ondersteund in hoe 
ze dingen kunnen aanpakken om ervoor te zorgen dat ze 
niet meer afhankelijk zijn van externe consultants zoals ik. 
Ze ontwikkelen zelf de dashboards. Het helpt daarbij dat de 
structuur en de programmeertaal van Qlik Sense een stuk 
simpeler zijn dan die van OBIEE. Bij de start van het traject 
gaf ik cursussen in alle facetten van Qlik Sense: over de 
managementconsole, het optimaliseren van de instellingen 
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Uitdagingen
• Verouderde data analytics tool, OBIEE (Oracle 

Business Intelligence Suite Enterprise Edition) 
waardoor het lastiger werd om rapportages op te 
stellen. 

• Door de verouderde data analytics tool kostte het 
veel tijd en geld om iets nieuws te ontwikkelen. 

• OBIEE werd niet meer ondersteund door Oracle. 

Oplossing 
• Qlik Sense voorraad dashboard voor uitgevers.
• Een intern Qlik Sense dashboard voor CB.
• De manier van datamodelleren die Qlik Sense 

hanteert past beter bij CB. 

Voordelen
• Met Qlik Sense ontvangen uitgevers actuele 

overzichten van hun afzet, omzet, voorraad en 
kosten. 

• Met Qlik Sense kunnen uitgevers nu 
datagedreven beslissingen maken.

• Intern zorgt Qlik Sense bij CB ook voor veel 
voordelen, zo kunnen ze onder andere beter 
uitrekenen hoeveel mensen er nodig zijn op de 
werkvloer.  
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en hoe je ontwikkelt in Qlik Sense. In totaal duurde dat 
ongeveer twee weken. Daarna had ik vooral een coachende 
rol.” 

Bevestiging met cijfers
Bij het uitgeven van boeken baseren uitgevers hun 
keuzes vaak op ervaring en gevoel en niet altijd op data. 
“Die ervaring en dat gevoel kunnen we bevestigen of 
ontkrachten met cijfers. Bovendien is Qlik Sense een hele 
intuïtieve tool die hen helpt om in zo min mogelijk tijd 
zoveel mogelijk inzicht te verkrijgen”, aldus Martijn. Om 
de doelgroep kennis te laten maken met de oplossing, 
nodigde hij uitgevers in groepen van drie uit voor een demo. 
Daar konden ze al de nodige dashboards zien. Voor de 
minder technisch onderlegde medewerkers is een online 
handleiding ontwikkeld, een soort schil over Qlik Sense 
met infoballonnen voor wat je op je scherm ziet en waar 
je moet klikken. “Qlik Sense werkt anders dan de uitgevers 
gewend waren van OBIEE. Dat vonden ze op zich prima, 
maar ze wilden er niet op achteruit gaan en graag hun oude 
rapportages behouden. Na de nodige demo’s en workshops 
is een groot deel van de uitgevers met analytics van CB aan 
de slag gegaan.” 

Uitgevers hebben de keuze uit twee licenties: met de 
gewone licentie kunnen ze hun data via Qlik Sense inzien 
op de website van CB. Ze loggen in op hun eigen dashboard 
en rapportages. Met een Pro-licentie kunnen ze ook 
zelf nog wat aanpassen, grafieken maken en krijgen ze 
de mogelijkheden om eigen data toe te voegen aan de 
dashboards. De licentie voor Qlik Sense is gebaseerd op 
een maandelijkse bijdrage per gebruiker bij een uitgeverij. 
Martijn: “CB heeft als visie om maximaal één release van 
Qlik Sense achter te lopen, dit doen we om de nieuwste 
ontwikkelingen door Qlik beschikbaar te stellen in onze 
Analytics-omgeving.” 

Het belang van CB bij het gebruik van Qlik Sense is dat 
het uitgeverijen helpt om een gezonde bedrijfsvoering te 
realiseren. Martijn licht dit toe: “Er komen steeds meer 
verschillende artikelen en besteleenheden worden steeds 
kleiner, waardoor het nog belangrijker wordt om bewuste 
keuzes te maken. Bijvoorbeeld door op tijd afscheid te 
nemen van de voorraad en over te stappen op print on 
demand.” 

Martijn is erg te spreken over de samenwerking met 
Juriaan en zijn voorganger Steven. “We hebben nog steeds 
regelmatig contact. We sparren vaak over wat er nog 
meer kan. Juriaan is heel open en makkelijk benaderbaar. 
Als je een mailtje stuurt met een vraag, krijg je niet direct 
een factuur om een uurtje door te rekenen. Het zijn heel 
gepassioneerde medewerkers die het prachtig vinden om 
dingen uit te zoeken en die passie brengen ze over op het 
hele team. Daardoor gaat het bij ons ook leven. Het is heel 
fijn dat ze een open houding hebben: ze gaan er achteraan 
en zoeken het uit.” 

Toekomstperspectief 
De volgende stap die de BI-afdeling wil maken is het 
verbeteren van het data warehouse. Dit is de stap voordat 
je dashboards kunt bouwen, namelijk het genereren van 
data uit bronsystemen via ETL (Extract, Transform and Load). 
Martijn: “Eigenlijk het netjes maken van de datastroom 
zodat je minder storingen en betere data kwaliteit krijgt.” 
Een andere verbetering die in de pijplijn zit is het creëren 
van een Analytics-omgeving voor uitgevers die niet alleen 
de CB-data bevat, maar ook data van andere distributeurs, 
waardoor je een ‘single point of truth’ krijgt. “Uitgevers 
kunnen hun eigen data toevoegen en krijgen dan een nog 
completer beeld van hun bedrijfsvoering. Daar helpen we ze 
graag bij.”
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Over E-mergo

De naam E-mergo is afkomstig van het Latijnse
spreekwoord ‘luctor et emer¬go’ (ik worstel en kom
boven). In Zeeland staat dit voor het overwinnen van de
strijd tegen het water. Wij strijden natuurlijk niet tegen
het water, maar we zorgen er wel voor dat bedrijven het
hoofd boven water kunnen houden in de steeds groter
wordende stroom van data.

Onder het motto ‘Manage your data, innovate your
business’ helpen wij je het maximale uit jouw data
te halen. Dit doen wij met behulp van Qlik, Mendix,
Microsoft en TimeXtender, waarvoor wij software, trai-
ning, consultancy en beheer leveren. Samen maken
we het mogelijk voor jouw business om nieuwe
verdienmodellen te creëren en kosten te besparen. 

www.e-mergo.nl


