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Mobiele toepassingen, sensoren en Internet of Things: het
leidt allemaal tot een ongelimiteerde groei van data. Deze
(big) data is voor organisaties niet langer een ICT-vraagstuk,
maar onderdeel van een digitaal transformatieproces. Het
vormt de basis om meer inzicht te krijgen en betere beslissingen te kunnen nemen. Dit betekent dat er uitdagingen zijn,
en volop kansen. Hoe kunnen organisaties deze verandering
vertalen naar concrete voordelen voor hun interne besluitvorming en bedrijfsvoering?
In dit e-book leest u hoe (big) data onlosmakelijk verbonden
is met de locatie waar dit plaatsvindt, hoe geografische
informatie inzicht geeft in waar problemen spelen én hoe dat
gebeurt in samenhang van meerdere databronnen. Verder
komt aan bod hoe datagedreven besluitvorming met (realtime) analyse en datavisualisatie ervoor zorgen dat de juiste
beslissingen worden genomen.

BIG DATA
KENMERKEN VAN BIG DATA
Een dataset noemen we big data als het te groot is om met
reguliere systemen te onderhouden of te gebruiken. Het
lijkt dan alleen te gaan om volume van data, maar dat is een
te smalle definitie. Big data heeft meer kenmerken. Bijvoorbeeld of het om gestructureerde of ongestructureerde data
gaat (variety), de snelheid waarmee de data op ons afkomt
– batchgewijs of realtime verwerking (velocity), of de hoeveelheid van de data (volume). Uiteindelijk is er betrouwbare data (veracity) nodig om gefundeerd beslissingen te
kunnen nemen.
COMBINEREN VAN DATA
Bij het analyseren van big data staat het combineren van
gegevens centraal. Relevante inzichten ontstaan als data
vanuit verschillende bronnen gecombineerd wordt. Zo
krijgen organisaties inzicht in bepaalde verbanden en patronen. Het optimaliseren van processen, voorspellende
analyses en informatiegestuurd werken wordt mogelijk door
het analyseren van big data. Maar de vraag is: hoe kom je
van al deze verschillende datastromen tot een bruikbaar
inzicht? Dat leest u in dit e-book.

BESCHRIJVENDE ANALYSE
Wat en waarom gebeurde er?
Wat is er op welke locatie gebeurd?
Deze analysevorm is nuttig om te leren van gedrag uit het verleden en
te begrijpen hoe dit de toekomstige
resultaten kan beïnvloeden.

DIAGNOSTISCHE ANALYSE
Waarom gebeurde dit?
Waarom is dit op deze locatie gebeurd?
De diagnostische analyse gaat dieper
in op gegevens om de oorzaken
van gebeurtenissen en gedrag
te begrijpen

DATA ANALYTICS
‘Data analytics’ omvat het op strategische en mathematische wijze analyses uitvoeren,
ten behoeven van de besluitvorming. Het gaat om het omzetten van data naar inzichten.
Dit varieert van statische rapporten van iets wat al is gebeurd, tot proactieve analyses
met live dashboards die organisaties helpen om te zien wat er elke seconde gebeurt
en waarschuwingen geven wanneer iets niet is zoals het zou moeten zijn. Er zijn diverse
type analytics, zoals:

VOORSPELLENDE
ANALYSES
Wat zal er gebeuren?
Wat zal er gebeuren op welke locatie?
Deze analyses gaan over het begrijpen van
de toekomst. Ze bieden schattingen over
de waarschijnlijkheid van een toekomstig
resultaat. Een manier om proactief te
plannen en handelen; risico’s te
managen en te reageren
op trends

VOORSCHRIJVENDE
ANALYSE
Wat moeten we doen?
Hoe kunnen we iets laten gebeuren?
Welke acties moet ik nemen en op welke locatie op
basis van regels of eerdere uitkomsten?
Deze analysevorm gaat een stap verder en geeft aan welke
beslissingen moeten worden genomen en wat gedaan moet
worden om een doelstelling te realiseren. Op basis hiervan is
het ook mogelijk om beslissingen te automatiseren en menselijke interventie te minimaliseren. Dankzij machine learning*
worden patronen in de data gedetecteerd en algoritmes
gedefinieerd voor het maken van voorspellingen en
het doen van aanbevelingen.

*Machine Learning (ML) verwijst naar een reeks gegevensgestuurde algoritmen en technieken die de voorspelling, classificatie en clustering van gegevens automatiseren.

LOCATIE-ANALYSE IN BIG DATA - WAAROM?
Locatie-analyse (ook wel Location Intelligence genoemd) combineert locatie-gerelateerde gegevens met
bedrijfsgegevens. Dit gaat over het vermogen om processen en verschijnselen binnen een organisatie te
begrijpen en te verbeteren door het vinden van geografische relaties.
Meer dan 80% van alle gegevens en bedrijfsprocessen zijn gerelateerd aan een locatie; ze bevatten een
ruimtelijke component en kunnen daardoor antwoord geven op de ‘waar?’-vraag. Locatie-analyse maakt
gebruik van GIS om de bedrijfsgegevens te analyseren en te visualiseren.

DATA BEHEREN, INZICHT CREËREN EN DELEN
Geografisch analyseren kan met een GIS. Dit staat voor Geografisch Informatie Systeem en gebruikt locatie als verbindend mechanisme. Met een geografisch informatiesysteem (GIS) kan men data beheren,
via analyses inzicht creëren en deze informatie delen met anderen. De visualisatie van een GIS is meestal
een kaart. Deze (geografische) informatie geeft inzicht in waar problemen spelen en in de samenhang
daarvan. Het maakt patronen en verbanden zichtbaar en ondersteunt data-gedreven besluitvorming
met (realtime) analyse en datavisualisatie. Het digitaliseren van de wereld om ons heen in een
geografisch informatiesysteem brengt de buitenwereld letterlijk in kaart. Het biedt een startpunt voor het verkrijgen van inzicht en het nemen van beslissingen.
REALTIME VOLGEN, MONITOREN EN ANALYSEREN
Met realtime GIS zijn sensordata en andere live feeds direct zichtbaar op een interactieve
kaart. Dynamische sensoren (zoals auto’s, vliegtuigen en schepen) kunnen gevolgd
worden en ook vaste sensoren (zoals het weer en camera monitoring) kunnen
geïntegreerd worden. Met ArcGIS is het vervolgens mogelijk om deze datastromen
realtime te volgen, te monitoren en te evalueren. Met behulp van widgets kunnen
deze realtime gegevens direct op een eenvoudig te begrijpen manier inzichtelijk
worden gemaakt door deze te koppelen aan KPI’s of door alerts in te stellen als
grenswaarden overschreden worden.

Aantal zetels Ouderenpartijen
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HET RESULTAAT VAN LOCATIE-ANALYSE
1
Wat betekent het voor organisaties als zij big data geografisch, met een GIS,
analyseren?
2

3-4
• Big data visualiseren
5-6
Het op de kaart visualiseren van data is eenvoudig met tal van beschikbare
producten. Het visualiseren van grote hoeveelheden data als punten op de
kaart geeft echter een erg onduidelijk en onoverzichtelijk kaartbeeld. Met
een GIS is het juiste gereedschap in handen voor
automatisch
clusteren
Bevolking
boven
de 65 (%)
(gelijksoortige punten samenvoegen), heatmaps (dichtheid van punten visua<15%en kleurcodeliseren), aggregatie (data consolideren naar groter gebieden)
ringen. Hiermee kunnen organisaties bijvoorbeeld ontdekken waar hun focus
16% - 20%
zou moeten liggen.

• Analyseren, analyseren en nog meer analyseren
GIS maakt van de kaart niet alleen een visueel hulpmiddel maar ook een
analysetool. De data kan bevraagd worden en er kunnen selecties gedaan
worden. Omdat de kaart is gekoppeld aan de data reflecteert dat direct de
wijzigingen. En omgekeerd, selecties op de kaart weerspiegelen in de grafieken direct de aandachtsgebieden. Selecteer aandachtsgebieden voor verdere analyses. Geografische hot-spot analyses en afstand- en reistijdmodellen geven een nog scherper inzicht in de problematiek. Dit helpt om vragen
te beantwoorden met gefundeerde antwoorden, zodat het mogelijk is om de
juiste beslissingen te nemen.

Ouderen per gemeente

21% - 25%

Hollands
Kroon
• Samenwerken
en samen werken
Een organisatie werkt efficiënter als iedereen over dezelfde informatie beschikt. Kaarten zijn een functioneel communicatiemiddel. Het stelt medewerkers in staat om vanuit hetzelfde gezichtspunt te naar data te laten kijken.
Zo kunnen zij effectief samenwerken. Ook is een GIS altijd en overal beschikbaar, op elk device. Dit maakt tegelijk werken aan de data – met een eigen
interface – mogelijk.

• Koppelen met andere (externe) databestanden
26% - 30%
Andere databestanden betrekken voor de informatievoorziening, intern of
extern, is ‘geo-enrichment’. Dit kan bijvoorbeeld met bestanden over voorWinnende
Ouderenpartijen
zieningen op basis van de locatie, informatie over demografie,
inkomen
en
andere sociaal-economische kenmerken van de omgeving. Door deze toe te
voegen ontstaat bijvoorbeeld sneller een compleet profiel of betere context
van de data, wat werkprocessen versnelt.
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AAN DE SLAG MET BIG DATA IN ARCGIS
Het benutten van beschikbare realtime datastromen en het analyseren van big data dat daaruit voorkomt, kan antwoorden
bieden op vraagstukken. Maar welke technische en procesmatige stappen zijn daarvoor nodig? En hoe komt een organisatie
tot een bruikbaar inzicht en dus waarde voor de business?

TECHNISCHE STAPPEN
STAP 1: VERWERK DE DATA
Het binnenhalen en verwerken of bewerken van realtime data kan met ArcGIS
GeoEvent Server. Met deze realtime verwerking kunnen realtime gebeurtenissen gedetecteerd worden. Op basis hiervan kunnen alarmeringen in een
bedrijfsproces op de kaart ingericht worden, zoals in dashboards of andere
middelen zoals sms of e-mail. Dit zijn bijvoorbeeld het detecteren van overschrijdingen van bepaalde waarden bij statische sensoren of het binnenkomen of verlaten van bepaalde gebieden bij dynamische sensoren, zoals
gps-signalen.

STAP 2: SLA DE DATA OP
De realtime data die binnen wordt gehaald, kan opgeslagen worden in de
Spatiotemporal Big Data Store. In deze database kan een enorme hoeveelheid data extreem efficiënt opgeslagen kunnen worden. Heeft de organisatie
al ergens anders big data opgeslagen? Dan kan de data daarop aangesloten
worden, of overgebracht worden naar de Spatiotemporal Big Data Store. Een
voordeel van dit laatste is dat de data over ruimte (spatio) en tijd (temporal)
bekeken kan worden vanuit deze database.

STAP 3: VISUALISEER HET RESULTAAT
Aangezien de Spatiotemporal Big Data Store automatisch on-the-fly de data
over tijd en ruimte kan aggregeren en visualiseren is het eenvoudig om patronen over tijd en ruimte te ontdekken in de kaart.

STAP 4: ANALYSEER PATRONEN EN KRIJG INZICHT
Ten slotte is het zaak om de waargenomen patronen door middel van verdere
analyse hard te maken of op basis van de opgeslagen data nieuwe analyses
uit te voeren voor verder inzicht. Ook is het mogelijk om tijd-ruimte-analyses
uit te voeren op big data door serverkracht te benutten bij de berekeningen.

DE ORGANISATORISCHE STAPPEN

STAP 1: BEGIN KLEIN
Begin vanuit een vraag. Als het antwoord gevonden is, valt vaak pas te bepalen hoeveel waarde het antwoord voor de business heeft. Klein beginnen
kan goed in de vorm van een pilot.

STAP 2: ZORG VOOR DE BESCHIKKING OVER KENNIS EN TOOLS
GIS-tooling aanvullen met andere niet-ruimtelijke analyse tools kan helpen
voor een vollediger overzicht. Ook is het goed om de kennis van betrokkenen
multidisciplinair te laten zijn.

STAP 3: OPSCHALEN VAN DE UITGEWERKTE ANALYSE
Nadat de analyse compleet is uitgedacht en succesvol is uitgevoerd op een
subset van de data, is het belangrijk om de analyse te herhalen op de complete dataset. Daarbij kan zo nodig de rekenkracht ook opgeschaald worden
door het toevoegen van servers.

STAP 4: SUCCESSEN DELEN EN BORGEN BINNEN
DE ORGANISATIE
Na een succesvolle pilot kunnen meer vraagstukken met de inzet van big
data beantwoord worden. Het is van belang de opgedane kennis te borgen
binnen de organisatie en te bedenken welke tools de organisatie permanent
tot zijn beschikking wil hebben.

SENSE DATA LAB
Wilt u verkennen hoe realtime GIS en big data voor
u kunnen werken? U kunt dan starten met een pilot.
De Sense Data Lab-omgeving is beschikbaar voor
organisaties die snel, veilig en vol vrijheid de potentie van realtime GIS en big data willen verkennen in
de vorm van Proof of Concepts of Pilots. Samen met
Esri Nederland kunt u uw business cases uitwerken
en zo kennismaken met het werken met realtime
en/of big data in ArcGIS.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van realtime big data of analytics? Of
bent u benieuwd welke meerwaarde analytics voor uw organisatie kan bieden? Neem
voor meer informatie contact op met Bart Koffeman, team lead process & analytics, van
Esri Nederland via +31 (0)10 217 07 00 of stuur een e-mail naar contact@esri.nl.

esri.nl

OVER ESRI
Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld.
Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties
onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri:
het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.
Een vooruitstrevend GIS werkt op elk device, overal en altijd. Het GIS van Esri is het ArcGIS-platform. ArcGIS integreert informatiebronnen en sluit aan op andere systemen. Het is met dit platform mogelijk om processen te
ondersteunen en zo goed onderbouwde beslissingen te nemen en te delen.
Esri-medewerkers worden graag uitgedaagd om samen met organisaties te kijken naar welke rol geografie kan
spelen om vraagstukken op te lossen. De 150 medewerkers van Esri Nederland zetten zich dagelijks in om organisaties succesvol te maken in het gebruik van geo-informatie. Het inspireert hen om met kaarten verder
te kijken en grenzen op te zoeken. Mede daarom investeren we al sinds de oprichting in 1969 veel in
Research & Development. Dat doen we ook in het onderwijs. De nieuwe generatie professionals
wordt in Nederland door meer dan 75 onderwijsinstellingen opgeleid met ArcGIS, zodat zij goed
voorbereid op de arbeidsmarkt komen.
Wereldwijd werken meer dan 350.000 organisaties dagelijks met de innovatieve technologie van Esri. In Nederland bestaat het brede netwerk uit meer dan 1.000 Nederlandse organisaties, waaronder grote steden, overheden en het bedrijfsleven. Ze nemen deel aan
de evenementen van Esri Nederland. Jaarlijks ontmoeten meer dan 3.000 mensen elkaar
om van elkaar te leren en om kennis op te doen over geo-informatie.

