
Het kloppende hart bij FM Group is het  
datahart van TimeXtender® 

De FM Group, opgericht in 1968, is een  
handelsbedrijf in bloemen, planten en accessoires. 
Dagelijks zorgen 1700 collega’s in 17 landen 
verdeeld over 6 continenten dat er een vers, 
gevarieerd assortiment wordt geleverd aan ruim 
40.000 klanten. Bij FM speelt de supply chain een 
belangrijke rol: het enorme assortiment van 16.000 
soorten verse bloemen en 9.600 planten moet nou 
eenmaal op het juiste moment bij de juiste retailer, 
bloemist of wholesaler terecht komen.

Het hebben van inzicht in de data via dashboards, rapportages 
en analytics speelt hierin een sleutelrol. Het BI-Analytics team, 
een van de 11 scrumteams bij FleuraMetz, is hiervoor  
verantwoordelijk. Lennard de Koning, product owner van dit 
BIA-team, vertelt: “Ons team is verantwoordelijk voor de 
interne informatievoorziening. Dit doen we sinds een jaar of 
tien met de combinatie van Qlik en Qlik NPrinting. Met Qlik 
hebben we meer dan 25 dashboards ontwikkeld voor  
key-users en met Qlik NPrinting distribueren we elke nacht tot 
600 rapporten aan collega’s en preferred suppliers wereldwijd. 
Het afgelopen jaar is ook MS Power BI binnen de organisatie 
geïntroduceerd voor selfservice BI.”

TEVEEL QVD-BESTANDEN, TEVEEL COMPLEXITEIT 
Een traditionele Qlik-omgeving dus, waarbij de data voor de 
rapportages en dashboards werd verwerkt via QVD (QlikView 
Data)-bestanden. Lennard de Koning: “We zagen dat deze 
omgeving langzaam uit zijn voegen groeide, deels omdat de 
organisatie groter werd, deels omdat de wensen van  
eindgebruikers veranderden. De informatie die we  
beschikbaar stelden was verdeeld over veel dashboards met 
verschillende informatie en alleen beschikbaar in Qlik.  
Ook nam het aantal databronnen nam toe waardoor de  
developmentcycli steeds langer werden en het onderhoud 
ingewikkeld. Zo was het vanwege de complexiteit bijna  
onmogelijk geworden om extra mensen te onboarden om 
tijdelijk mee te werken aan een project.”

EEN NIEUW HART VOOR DE DATA 
Dit alles was voldoende voor het BI-team om op zoek te  
gaan naar een nieuw datahart. In dit datahart zouden alle  
databronnen moeten samenkomen om de hele organisatie  
te voorzien van betrouwbare data, gevisualiseerd via Qlik  
en Power BI. Lennard de Koning: “Een modern  

datamanagementplatform zou één versie van de waarheid 
creëren en bijdragen aan de wens van onze eindgebruikers 
om meer gebruik te maken van selfservice dashboards en 
analytics, en bij het streven van de onze executives om meer 
datagedreven te worden. Het zou ons scrumteam helpen  
om meer agile te worden en om onze doorlooptijden te  
verbeteren. Hierdoor zouden we veel beter voorbereid zijn  
op de toekomst, die zich ongetwijfeld kenmerkt door  
toenemende databronnen, toenemende data-consumers en 
de noodzaak om, via een data lake, aan de slag te gaan met 
Artificial Intelligence.”

EEN VERTROUWDE PARTNERSHIP 
Om dit traject in gang te zetten nam FleuraMetz Victa in  
de arm. Victa was de implementatiepartner van Qlik bij  
FleuraMetz en er was in al die jaren een vertrouwde  
partnership ontstaan. Bas-Jan Lubbers van Victa: “Voor  
FleuraMetz leek TimeXtender echt goed te passen. Met deze 
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“Eigenlijk raden we iedereen die 
een toename verwacht in het aantal 
datastromen, bijvoorbeeld meerdere  
visualisatietools of datastromen met 

derden aan om een modern dataware-
house te bouwen met TimeXtender.”

http://www.timextender.com/


krachtige software, gebaseerd op het Microsoft Data Platform, kan op een 
eenvoudige wijze een datawarehouse opgezet worden met behulp van  
drag-en-drop functionaliteit. Daarnaast heeft TimeXtender uitgebreide beveiliging, 
auditfuncties en is de oplossing volledig GDPR/AVG-proof. Eigenlijk raden we  
iedereen die een toename verwacht in het aantal datastromen, bijvoorbeeld  
meerdere visualisatietools of datastromen met derden aan om een modern  
datawarehouse te bouwen met TimeXtender. Dit voorkomt toekomstige complexiteit 
en zorgt dat er blijvend aan wet- en regelgeving wordt voldaan.“ 

OPERATIE DATAHART
Met TimeXtender is de operatie ‘datahart’ begonnen. Lennard de Koning:  
“We hebben data uit de verschillende bronsystemen, zoals ERP, CRM en Exact, 
gecentraliseerd in TimeXtender. Dit verliep erg goed, we hebben ons grootste 
ERP-pakket écht in korte tijd ontsloten en het ontsluiten van de andere  
databronnen verliep ook vlot. Nu kijken PowerBI en Qlik naar dezelfde data en 
beschikken we dus over één versie van de waarheid, ondanks dat er verschillende 
presentatievormen gebruikt worden. Het is veel eenvoudiger geworden om onze 
systemen te voeden met data, iets wat we bijvoorbeeld met ons CRM-systeem 
doen. Voor ons als BI-team betekent deze opzet kortere en wendbare  
ontwikkelingscycli. Daarnaast is de data gestructureerder en veiliger in vergelijking 
met de QVD-files. De business profiteert ook. Data wordt veel sneller beschikbaar 
gesteld en het is nu ook mogelijk om data te combineren uit verschillende bronnen, 
denk aan CRM- en ERP-data. Wat is de forecast – en hoe vertaalt zich dit in de 
voorraad. Zo worden vragen sneller beantwoord en stuurt de organisatie sneller bij, 
wat zich uiteraard vertaald in een betere bottom line.”

TimeXtender is nu al ruim negen maanden het kloppende hart is achter de  
informatievoorziening bij FleuraMetz, en de organisatie is zeer gelukkig met deze 
keuze. Lennard de Koning: “We kregen de kans om ons datalandschap snel opnieuw 
vorm te geven. De data is gestructureerder, metadata is governed en de dataflow is 
altijd en overal inzichtelijk. Ook zijn we veel minder tijd kwijt aan testen en  
problemen oplossen, met name in het onderhoud. Voor de business betekent het 
dat data uit verschillende bronnen gecombineerd kan worden en sneller beschikbaar 
is dan vroeger. Iedereen die dat wil kan nu zelf met dashboards en analytics aan de 
slag om te zorgen dat ons assortiment op de juiste tijd op de juiste plaats aankomt. 
We zijn nog druk aan het bouwen, maar ons datahart klopt als een zonnetje.”

LOGISTIEK

Achtergrond Organisatie
• Handelshuis in bloemen, planten en 

accessoires 
• 50+ locaties in 17 landen en 6  

continenten
• Export naar en import van > 50 

landen
• Opgericht in 1968, 1700 werknemers

Uitdagingen 
• Bijdragen aan ontwikkeling  

data-driven cultuur 
• Toenemend aantal databronnen om 

te ontsluiten 
• Toenemend aantal consumenten  

voor selfservice BI & dashboards 
• Ontwikkelcycli voor BI moesten 

sneller & meer agile 
• De organisatie wilde data  

terugleveren aan systemen 
• De wens om een data lake te  

bouwen voor AI
• Een bron van de waarheid 

Oplossing En Voordelen 
• TimeXtender datamanagement-

platform met visualisatietools Qlik 
en MS Power BI als gecentraliseerd 
informatiemodel

• Datalandschap opnieuw  
vormgegeven 

• Korte & agile ontwikkelingscycli 
• Snel nieuwe databronnen ontsluiten, 

snel data beschikbaar stellen
• Data is gestructureerd en (meta)data 

is governed
• Data uit verschillende bronnen 

kunnen worden samengevoegd voor 
analytics 

• Dataflow is overal inzichtelijk 
• Minder tijd kwijt aan onderhoud 
• Data kan worden teruggeleverd aan 

systemen

- Lennard de Koning, Fleurametz

“We hebben data uit de verschillende bronsystemen, 
zoals ERP, CRM en Exact, gecentraliseerd in  

TimeXtender. Dit verliep erg goed, we hebben ons  
grootste ERP-pakket écht in korte tijd ontsloten en het 
ontsluiten van de andere databronnen verliep ook vlot.”

TimeXtender provides companies with 
instant access to data, enabling them 
to make quality business decisions with 
data, mind and heart. Because time 
matters.

To learn more about TimeXtender and 
how the power of automation can move 
your business forward, visit: 

www.timextender.com

YOU’RE IN GOOD COMPANY 

http://www.timextender.com/

