
Workday Prism Analytics
De business verandert razendsnel. Om succesvol te opereren moeten 

business executives meer waarde uit hun data halen en hun teams 

de beschikking geven over inzichten. Zo neemt iedereen binnen een 

organisatie weloverwogen beslissingen. Toch hebben veel bedrijven 

moeite met het verzamelen en op veilige wijze beschikbaar stellen van 

de juiste data aan de juiste besluitvormers, en het bieden van intuïtieve 

analysetools die het eenvoudiger maken om de juiste inzichten te 

vergaren en deze toe te passen.

Workday Prism Analytics lost dit op voor zowel finance als HR. Met 

een selfservice analyticsoplossing ingebouwd in uw system-of-record 

bewaart u uw data conform de al vastgestelde toegangsrechten. U kunt 

uw finance en HR-data ongelimiteerd verrijken met data uit elke bron en 

inzichten visualiseren en distribueren naar iedereen binnen de organisatie. 

Bereid u voor om betere zakelijke beslissingen te nemen en de prestaties 

te verbeteren.

Volledig inzicht in de business

Executives, managers en andere beslissers binnen uw organisatie 

vertrouwen meestal op meer dan finance en HR-data voor het nemen 

van beslissingen.  Ze gebruiken ook data uit andere systemen, zoals CRM, 

point-of-sale of branchespecifieke systemen voor het verkrijgen van een 

compleet beeld van hun business. Workday maakt het eenvoudig om een   

actueel, betrouwbaar en uniek beeld van de business te krijgen door het 

samenbrengen van data met functies voor integratie en datamanagement.

Selfservice analytics

Op het gebied van analytics was het voor analisten vaak lastig om snel 

inzichten te produceren. Dit had te maken met de moeizame toegang tot 

data. Workday Prism Analytics biedt analisten een veilige speeltuin met 

bedrijfsdata die ze met de point-and-click-functie kunnen voorbereiden, 

combineren en analyseren. Coderen, of speciale licenties, zijn niet  

nodig. Vervolgens kunnen analisten deze inzichten delen met  

relevante collega's en executives. 

IT-agility 

IT-teams hebben genoeg van de continue analyse-

aanvragen uit de business, het onderhouden van meerdere 

beveiligingsmodellen en het implementeren van langdurige, 

kostenintensieve big data-omgevingen. Met Workday Prism 

Analytics stellen IT-teams de beveiliging eenmalig in, met 

flexibele governance dat zich aanpast aan de behoeften van  

de business. En omdat Workday Prism Analytics een 

cloudbased service is zorgen wij voor het onderhoud  

en de updates van de software. Dit stelt IT-teams in staat 

om snel uit te rollen, terwijl ze beschikken over de prestaties en 

schaalbaarheid van Hadoop, Spark en de nieuwste technologieën  

op het gebied van opslag en processing.

Belangrijkste voordelen

Distributie

• Neem weloverwogen zakelijke 

beslissingen met eenvoudig 

toegankelijke, bedrijfskritische 

inzichten

• Deel inzichten met iedereen 

binnen uw organisatie

• Krijg toegang tot rapporten en 

analytics op een desktop, tablet of 

mobiel apparaat

Beveiliging

• Bewaar uw gevoeligste finance 

en HR-data in Workday, waar u 

beschikt over sterke beveiliging

• Gebruik flexibele governance, 

zoals row-based permissions, voor 

alle data, waardoor u beslissers 

helpt in plaats van beperkt

• Stel role-based permissions in die 

aangepast kunnen worden als uw 

organisatie verandert

Experience

• Ga aan de slag met, analyseer en 

reageer op uw data in één systeem 

met een bekende user experience

• Een cloudbased analytics-systeem 

dat eenvoudig uit te rollen, te 

beheren en te onderhouden is.
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Workday Prism Analytics

Data-integratie en datamanagement

• Incorporeer via API, SFTP of browsergebaseerde 

file-uploads, data uit elke bron

• Krijg toegang tot transactionele finance en HR-

data van Workday

• Plan automatische updates voor het 

synchroniseren en up-to-date houden van data

• Eenvoudig zoeken, ontdekken en beheren van 

datasets in één datacatalogus

• Krijg met data lineage snel inzicht in hoe 

pipelines zijn opgebouwd

Datagovernance

• Datagovernance met het Workday security 

framework

• Role-based én contextuele beveiliging voor 

persoonlijke toegangsrechten

• Functiesplitsing (segration of duties) met aparte 

instellingen voor het maken en het publiceren 

van datasets

• Beveiliging en controles op tabelniveau instellen

Voorbereiden op selfservice

• Creëer en onderhoud 'data transformation 

pipelines' met een intuïtieve interface

• Pas functies zoals 'join', 'union', 'group-by' en 

'filter' toe op datasets

• Bouw berekende velden (computed fields) met 

behulp van een uitgebreide functiebibliotheek

• Preview datatransformaties zodat u zeker weet 

dat de data aan uw verwachtingen voldoet

• Krijg een visueel profiel van de velden in de dataset 

om statistieken, zoals distributie, te begrijpen

Productiegerichte inzichten

• Query grootschalige datasets met een snelle in-

memory analyse-engine

• Gebruik databronnen van Workday Prism 

Analytics in Workday-rapporten, -dashboards en 

-scorecards

• Krijg toegang tot Workday Prism Analytics via 

desktop, tablet of telefoon

• Deel inzichten met iedereen binnen de organisatie

Selfservice analytics

• Sleep dimensies naar visuele dropzones voor het 

snel maken van diagrammen

• Visuele representaties eenvoudig draaien (pivot), 

filteren en aanpassen tijdens het verkennen

• Gebruik cross-visualisatie highlights en filters 

voor het snel identificeren van trends

• Drilldown op dimensies, zoals tijd, voor 

eenvoudige diepteanalyses

• Bouw berekende velden en plaats 

aggregatiemetingen in de afbeeldingen

Opschonen en transformeren

Datasets combineren

Beveiligingsrechten toepassen

Databronnen publiceren

Mapping

Rapportages

Worksheets

Datadiscovery
Verwerken

Operationeel

• CRM
• Surveys
• Branchesystemen 
• Legacysystemen
• Serviceticketing
• Point-of-sale
• Stock grants
• Meer....

Financial Management, 
HCM, Student

Data Voorbereiden Analyseren
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