
VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwik-
keling implementeert vernieuwende 
data warehouse oplossing TimeXtender
E-mergo, Business Intelligence specialist en TimeXtender leverancier, heeft een 
innovatieve data warehouse oplossing geïmplementeerd bij VolkerWessels Bouw en 
Vastgoedontwikkeling (BVGO). Nadat E-mergo tijdens een Proof of Concept (POC) de 
waarde van TimeXtender heeft aangetoond is besloten om de softwareoplossing in gebruik 
te nemen. Binnen enkele dagen was de oplossing operationeel.



TimeXtender 
VolkerWessels BVGO werkte voorheen met in-house 
ontwikkelde ETL’s om gegevens uit Microsoft NAV (Navision 
4PS Construct) in haar data warehouse te laden. Hierbij 
werd zij geconfronteerd met zowel lange ontwikkeltijden 
als lange oplostijden als er fouten optraden en was de 
kwaliteit van de data moeilijk te waarborgen, doordat alles 
in de ETL geprogrammeerd werd. Tevens was het tijdrovend 
om nieuwe bronnen en nieuwe NAV versies op het data 
warehouse aan te sluiten. Dit waren drijfveren om op 
zoek te gaan naar een nieuwe data warehouse oplossing. 
Deze zoektocht werd met succes beëindigd toen E-mergo 
de innovatieve data warehouse oplossing TimeXtender 
presenteerde.

Proof of Concept met TimeXtender 
Na de introductie van TimeXtender heeft E-mergo een Proof 
Of Concept (POC) aangeboden waarmee E-mergo de waarde 
van Discovery Hub in een bedrijfsomgeving, met gebruik 
van BVGO’s eigen data, kon bewijzen. Het ontsluiten van 
BVGO’s meerdere Microsoft NAV 4PS Construct versies in  

Binnen enkele dagen waren 
meerdere versies van NAV 
4PS Construct ontsloten met 
behulp van de innovatieve 
datawarehousing software.



TimeXtender was een groot succes. Binnen enkele dagen 
waren meerdere versies van NAV 4PS Construct ontsloten 
met behulp van de innovatieve data warehouse software. 
Het kunnen omgaan met de verschillende NAV versies 
met behulp van TimeXtender’s krachtige NAV adapter 
heeft veel tijd bespaard. Door te modelleren in plaats van 
te programmeren is er een beter overzicht van wat er in 
de processen gebeurt. Veranderingen als gevolg van de 
implementatie van een additionele versie van NAV worden 
nu zelfs automatisch gesynchroniseerd. 

TimeXtender schrijft geautomatiseerd scripts om alle data 
in het data warehouse te laden. Dit gebeurt op een zeer 
slimme manier waarbij de executie van het script met behulp 
van Machine Learning continu wordt geoptimaliseerd. 
Daarnaast wordt alles automatisch gedocumenteerd 
waardoor de kwaliteit van de documentatie verbetert en 
veel tijd wordt bespaart omdat dit voorheen handmatig 
moest worden gedaan. Deze documentatie levert goede 
inzichten op hoe de data in het data warehouse tot stand 
komt. Tot aan de databron kan worden nagegaan welke 
bewerkingen er worden toegepast (data lineage). Dit draagt 
bij aan een hoger kwaliteitsniveau van het data warehouse.

‘Future Proof Solution’ 
Na een volledige implementatie kan BVGO in verschillende 
NAV versies blijven werken zonder dat er problemen 
ontstaan. Doordat het hele proces automatisch verloopt 
zal TimeXtender niet alleen nu maar ook in de toekomst 
zorgen voor veel tijd- en kostenbesparingen. Traditionele 
data warehouses zijn niet geautomatiseerd en moeten met 
handmatige SSIS scripts worden onderhouden. Dit is een 
kostbaar, tijdrovend en foutgevoelig proces, vooral voor 
grotere bedrijven met veel databronnen.  Met de keus voor 
TimeXtender bespaar je dus niet alleen nu, maar ook in 
de toekomst, veel tijd door handmatige en herhaaldelijke 
processen te automatiseren en zie je kwaliteit van het data 
warehouse verbeteren.
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Voordelen 

• Door te modelleren in plaats van te programme- 

 ren is er een beter overzicht van wat er in de  

 processen gebeurt.

• Automatisereing van handmatige en 
 herhaaldelijke processen zorgen voor een   
 enorme tijd- en kostenbesparing.

• Automatisch gegenereerde documentatie. 

• Continue optimalisatie dankzij machine learning

• Geautomatiseerde scripts halen data uit  

 meerdere Microsoft NAV omgevingen.
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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


