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VOOR UW ORGANISATIE



Titel



• Betekenisvol inzicht
• Uit geospatial data
• Om een specifiek probleem

op te lossen

Location Intelligence



Retail

Insurance

Disaster 
Relief

Supply 
Chain

Real Estate

Banking

ManufacturingAgricultuur

Construction

Location Intelligence speelt een belangrijke rol



“LOCATION INTELLIGENCE 
VERANDERT DE MANIER WAAROP 

WE PROBLEMEN OPLOSSEN”



Verandering op verschillende niveaus

• Traditionele groei -> data-gedreven groei
• Organische ontwikkeling -> bewuste ontwikkeling
• Buikgevoel centraal -> locatie centraal





• Begrijpen van de performance 
van winkels

• Sales per winkel, geplot op 
geografische locatie

• Kannibalisatie van sales
• Omzetstijging

Sales Forecasting







“LOCATION INTELLIGENCE 
VERANDERT DE MANIER WAAROP 

ORGANISATIES GROEIEN”





Zoeken naar plaatsen waar we 
omhoog kunnen bouwen door 
gebruik te maken van 
geospatial data en locatie-
analyse.

Huisvesting in London



• Kadastrale informatie
• Satelliet-gegevens
• 3D-informatie
• Maximale hoogtes van 

gebouwen per buurt
• Beschermde gebieden
• Beschermde kijkhoogtes
• …

Gebruikte data



Location Intelligence Tool



Location Intelligence Tool



Location Intelligence Tool



“LOCATION INTELLIGENCE 
VERANDERT HOE WE KIJKEN 

NAAR HUISVESTING”







90 miljoen transacties per week

17 miljoen mobiele app gebruikers

13 miljoen gebruikers rewards program



• Gepersonaliseerde ervaring
• Targeted marketing
• Nieuwe locaties
• Nieuwe producten
• ….

Een continue proces 
voor groei



Starbucks Atlas

• Nieuwe locaties
• Drive-time analyses
• Marktonderzoek
• Kannibalisatie
• …

Nieuwe locaties



Welk product kunnen we 
aanbieden in welke supermarket 
op basis van gedrag?

Supermarkten



Aanbieden van specifieke
informatie in real-time

Individueel inzicht



“LOCATION INTELLIGENCE 
VERANDERT HOE ORGANISATIES 

WERKEN”



“WHERE TO LAUNCH?”

http://automotive.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=eb5639b26b9d41f3bff51513e7c123fb


Dank voor 
uw feedback!

• Download de app van 
Esri Nederland

• Ga naar Esri GIS 
Conferentie 2019
• Selecteer onze 

presentatie
• Klik op het icoontje van 

de enquête
• Beoordeel en verstuur

Beoordeel de presentatie via de app



Esri Nederland Opleidingen:
• [vul hier de meest relevante opleiding in voor jouw presentatie.

Info is te vinden op esri.nl/opleidingen en via de zoekfunctie
kom je bij relevante opleidingen uit.]

• Bekijk meer trainingen via esri.nl/opleidingen

Meer informatie

Blijf
op de

hoogte!

• Schrijf u in voor de Esri GIS Nieuwsbrief
of het Esri Magazine

• Technische artikelen, tips, downloads via esri.nl/support



• AandachtBedankt voor uw aandacht

BEDANKT VOOR 
UW AANDACHT!
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