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FACTS & FIGURES, 
een BI tool voor 
leveranciers

Door een heldere inzage in uw business, biedt 
deze tool een vergroting van uw kans op succes. 
Gebruikmakend van data krijgt u een duidelijk beeld 
waar uw kansen (nog) liggen.

Wat houdt Facts & Figures in? 
Aanwezige data wordt gedetailleerd vertaald naar bruikbare 

informatie over de markt waarbinnen u opereert:

• Uw marktaandeel binnen een productsegment                   

onder alle groothandels        

• Uw omzet per artikel uitgesplitst per groothandel

• Inzage in het gebruik van EDI

• De top 10 artikelen per groothandel

Door een beter inzicht in de ontwikkelingen in de markt kan 
uw organisatie;

• Kansen meer gericht benutten
• Bedreigingen beter het hoofd bieden
• Samen met Zevij-Necomij gerichte marketing 

activiteiten opzetten

Zevij-Necomij heeft een Business Intelligence Tool, genaamd Facts & Figures, ontwikkeld voor de aangesloten leveranciers. Naast 
omzet en afzetcijfers bij de verschillende groothandels is er natuurlijk nog een schat aan informatie die voor u nuttig is.

Wat kunt u met deze informatie?



Bekijk op het Zevij-Necomij Portaal onder de kop Verkoop → Facts & Figures de 
overeenkomst voor meer informatie of neem contact op met uw inkoopcoördinator 
voor een demo. 
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De kosten 
• Éénmalig entreegeld:   € 500      

• Een extra licentie kost eenmalig:  € 250

• Jaarlijkse abonnementsbijdrage per licentie: € 100  

Inbegrepen:

• Correctief onderhoud; bugfixes en upgrades naar nieuwe 

versie van het operating system

• Evolutie onderhoud; eventuele aanpassing aan Facts & 

Figures in functie van de evolutie van andere software die de  

werking kunnen beïnvloeden

Niet in begrepen:

• Het ontwikkelen van maatwerk functionaliteiten

Hoe werkt het? 
Na het aangaan van een overeenkomst ontvangt u een 

persoonlijk toegang tot Facts & Figures via het Zevij-Necomij 

Portaal. 

Facts & Figures maakt gebruik van de bij Zevij-Necomij 

aanwezige data (gebaseerd op gefactureerde omzetten) en 

vertaalt deze data naar bruikbare informatie. 

Zo kunt u op een eenvoudige wijze zien wat uw marktaandeel 

is in totaal bij Zevij-Necomij of per productgroep. 

Tot op artikel niveau kan er ingezoomd worden.
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