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Sumatra 2021 voor Exact en MS SQL 

Bij Sumatra Software zijn wij ervan overtuigd dat goed geïnformeerde medewerkers 

betere beslissingen nemen. Vanuit deze gedachte hebben wij onze innovatieve 

Operational Intelligence Software ontwikkeld. Met als doel jou en jouw collega’s te 

voorzien van complete en actuele informatie. Niet alleen op hoofdlijnen, maar inclusief 

alle verklarende details en zelfs documenten.  

De noodzaak van operationele rapportages 

Bij veel bedrijven en organisaties wordt de noodzaak van operationele rapportages 

onderschat. Vaak wordt nog gebruik gemaakt van traditionele Excel rapporten en de 

bekende ‘lijstjes’, die meestal te laat worden verspreid.  
  

Interactieve rapportages en dashboards 

Met Sumatra 2021 zie je wel in één oogopslag wat jouw 

aandacht behoeft en vooral ook waarom. Omdat alle relevante 

bijbehorende en onderliggende informatie wordt getoond, 

worden vragen direct beantwoord.  

Beslissingen worden niet meer op basis van aannames 

genomen. Met Sumatra beslis je op basis van feiten! 

 
De voordelen van Sumatra Operational Intelligence 

• Complete informatie inclusief verklarende details en documenten 

• Sturen o.b.v. actuele cijfers  

• Interactieve dashboards 

• Overal en altijd beschikbaar  

• Beter geïnformeerde medewerkers 

• Geen Data Warehouse nodig 
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Complete informatie 
De unieke presentatievorm van Sumatra 2021 maakt 
het mogelijk om data te combineren  
en beschikbaar te stellen binnen één scherm.  
 

Ontwikkeld voor Exact en MS SQL 
Sumatra 2021 is uitermate geschikt om te koppelen 
met Exact en  andere systemen met een MS SQL 
database(s),  
Voor Exact Globe en Synergy hebben wij de database 
structuur al volledig in kaart gebracht. Dit kunnen wij 
ook voor u verzorgen op basis van andere systemen 
gebaseerd op een MS SQL database(s) of data welke u 
in een MS SQL database wilt onderbrengen. Het 
opzetten van een goede structuur versnelt en 
vereenvoudigt het maken van de interactieve 
dashboards en operationele rapportages en zorgt voor maximale flexibiliteit en een 
korte implementatietijd! 
 
 
 “Wij doen niets meer met Excel”  
  Raud Dijkstra | Empatec (Sociale Werkvoorziening) 
 
“Wij zouden geen dag zonder Sumatra willen én kunnen werken” 
  Dirk Schaffrath | TCK Sports Group (Groothandel) 
 

“Wij gebruiken Sumatra voor diverse KPI-rapportages die inzicht verschaffen 

  in de gezondheid van ons bedrijf” 

  Jennifer Sonke | Waada the Movement (Dienstverlening) 

 “Wij zien realtime waar en wanneer er tekorten ontstaan” 

  Peter Sinke | Illuxtron (Productie) 

 “Op de Smartphone en Tablet overal & altijd inzicht in de planning” 

  Harm Dickhoff | Sjaak van der Vijver (Productie) 

 “Zonder performance problemen realtime interactieve overzichten genereren en 

consolideren” Hans Versluis | Albeda (Onderwijs) 
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Interactieve dashboards voor alle functies 
 

 
 
 
Maak een afspraak 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Sumatra voor jouw bedrijf of 
organisatie? Neem contact op met uw AB accountmanger/consultant of met Marijn 
Hoorn van Sumatra; marijn@sumatra.nl of bel +31 (0)6-10936245.  
 
Wil je een indruk krijgen van Sumatra? Vraag dan een remote demo aan! 
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