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Een visuele presentatie van kansen
De 4orange GIS Analyser is een webbased applicatie die geografische informatie combineert met
statistische analyses (voorspellingsmodellen/simulaties) . Het is een visuele presentatie van de
huidige situatie en kansen in geografische gebieden.
Bijvoorbeeld:
-

Profielen van consumenten woonachtig in een specifiek verzorgingsgebied
Welke boodschappen worden bij welke winkel gehaald
Vergelijking van winkels onderling
Hoeveel geld wordt besteed aan een product of dienst in een bepaald gebied

Een nieuwe winkel openen, maar waar? De analyses worden op de achtergrond (on demand)
uitgevoerd wanneer de gebruiker een gebied of (winkel)vestiging selecteert. Vele andere
toepassingen zijn ook nog mogelijk, afhankelijk van de wensen en behoeften van uw organisatie..
Van belang is dat u inzicht krijgt in de kansen per gebied zodat u weet wie u kunt benaderen en op
welke manier.
De output kan naar wens worden samengesteld in verschillende bestandsformaten en kan gebruikt
worden voor presentaties of rapporten.

Unieke applicatie in Nederland
Met de 4orange GIS Analyser kunt u informatie over geografische objecten opslaan, beheren,
bewerken, analyseren, integreren en presenteren. De combinatie met geavanceerde analytische
voorspellingsmodellen maakt deze applicatie uniek in Nederland.

Voorbeeld van de grafische weergave:
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Functionaliteiten van de 4orange GIS Analyser o.a.:












Custom layout (maatwerk binnen een standaard applicatie)
Analyses on-demand
Functionaliteiten op meerdere niveau’s (bv buitendienst, category manager, trade
marketeer)
Meerdere kaartleveranciers
Historische gegevens blijven bewaard
Straatniveau details & zoom functie in kaart
Thematische kaarten
Profiel grafieken
Export functie kaarten en grafieken
Simulatie mogelijkheden
Veel mogelijkheden door grote flexibiliteit

GIS Analyser-voer-kenmerken-in:

Waarom de 4orange GIS Analyser?














4orange heeft alle consumentendata zelf in huis
Consumentendata vanuit CCI database beschikbaar voor analyses, inzichten en applicatie.
Hoeft niet apart aangekocht te worden.
Maatwerk binnen een standaard applicatie
Wensen zijn te vertalen in een maatwerkapplicatie met standaard software componenten.
Excellent service level
Alle data is beschikbaar t.b.v. zoeken naar kansen en inzichten op elk gewenst niveau.
Hierdoor betere samenwerking tussen (trade)marketing en buitendienst
Webbased, overal beschikbaar 24/7/365
Geavanceerde (statistische) voorspel modellen
Snel inzicht in kansen & te verwachte omzetten op categorie of winkelniveau
Simulatie mogelijkheden
Testen en vergelijken voorspellingen (bijplaatsen/weghalen winkel, veranderen formule, etc)
Nederlands ontwerp

4
GIS Analyser in de praktijk
Wilt u zelf de 4orange GIS Analyser proberen? Dat kan! Via www.gisanalyser.nl of
www.4orange.nl/gisanalyser is eenvoudig een demo account aan te maken, waar u gratis kunt
rondkijken. Wij vertellen u er graag meer over of laten graag zien wat de mogelijkheden zijn. Wij zijn
bereikbaar via telefoonnummer 020-7504400 of e-mail info@4orange.nl.

