bQuind implementatie partner in de Benelux voor Celonis
Naarden, 25 oktober 2016 – Afgelopen week hebben bQuind
en Celonis SE te München een partnerovereenkomst
gesloten. Drie consultants van bQuind zijn de afgelopen
maanden gecertificeerd in de software en de methodiek van
Celonis. Dit maakt dat bQuind haar klanten nu kan helpen
met de installatie, configuratie en de ingebruikname van de
software. bQuind heeft gepland het aantal gecertificeerde
consultants de komende periode nog verder uit te breiden.
De Celonis software wordt ingezet voor Process Mining. Dit houdt in dat er data vanuit verschillende bronnen, zoals
SAP Hana, wordt ingelezen in Celonis om hier vervolgens een model van te genereren. Dit model geeft weer hoe
processen daadwerkelijk lopen binnen de organisatie. Van dit model en de onderliggende data kunnen allerlei
analyses worden gemaakt welke inzicht geven in de kwaliteit en efficiëntie van het proces. Het verkregen inzicht
wordt op zo’n manier gepresenteerd in dashboards dat er direct beslissingen op kunnen worden genomen en
verbeteringen worden doorgevoerd.
‘Als consulting organisatie heeft bQuind diepgaande kennis van Business Process Management en Enterprise
Architectuur. We zien in de markt dat organisaties real-time inzicht willen krijgen in het daadwerkelijke
verloop van processen. De samenwerking met Celonis geeft ons de mogelijkheid om dit inzicht te genereren en
organisaties te helpen met het verbeteren van kwaliteit en efficiëntie van processen. Hiermee verbreden wij
onze portfolio en verdiepen we onze kennis op het gebied van data analyse en procesmanagement.’
Aldus Niels Doeleman, Managing Partner van bQuind BV.
“We zijn erg blij dat bQuind het Celonis partner netwerk in de Benelux versterkt. We zijn ervan overtuigd dat
bQuind, met haar ruime ervaring in Procesmanagement een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan organisaties
om hun volle potentieel in proces optimalisatie in te zetten en ze te helpen bij het digitaliseren in dit nieuwe
tijdperk.”
Aldus Bastian Nominacher, co-CEO van Celonis.
Er zal binnenkort een kennismakingssessie worden georganiseerd waar organisaties op een praktische manier kennis
kunnen maken met Process Mining en Celonis. Houd de site van bQuind in de gaten voor de exacte datum en meer
informatie www.bquind.com.

OVER BQUIND BV
bQuind te Naarden is actief in de Benelux en Duitsland. Het adviesbureau is gespecialiseerd in Business Process
Management (BPM) en Enterprise Architectuur (EA), en ondersteund haar klanten bij het incorporeren, digitaliseren
en optimaliseren van processen. bQuind levert vier primaire diensten: Consulting en advies aangaande BPM en EA,
Hosting en Beheer van BPM/EA systemen onder het label Process-on-Demand, BPM/EA trainingen onder het label
ProcessAcademy.nl en Process Mining & Analytics. bQuind is actief bij klanten als ABN AMRO, Rabobank, Radboud
Universiteit, Het ministerie van Defensie, ASML en PostNL. Voor meer informatie zie: www.bquind.com

OVER CELONIS SE
Celonis is een toonaangevende wereldwijde leverancier van enterprise-ready process mining. Met haar unieke
Process Mining-technologie biedt Celonis een veelzijdig, innovatief, industrie-onafhankelijke analyse oplossing voor
het optimaliseren van IT-gedreven processen in grote ondernemingen. Celonis geeft haar klanten inzicht en
transparantie: Siemens, ABB, Bayer, RWE, EDEKA, Vodafone, en vele andere klanten hebben vertrouwen al in de
kracht en het vermogen tot innovatie met Celonis. Het hoofdkantoor van Celonis SE is gevestigd in München,
Duitsland. Voor meer informatie zie: www.celonis.com
Voor vragen kunt u contact opnemen met Niels Doeleman, Managing Partner bQuind BV: info@bquind.com of +31
88 696 60 00
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