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datagedreven organisaties te versnellen
Nieuwegein, 17 september 2019
Dataiku, een toonaangevend leverancier van Artificial Intelligence- en Machine Learning-platforms,
en Ordina, de grootste onafhankelijke IT-dienstverlener van de Benelux, hebben een
partnerovereenkomst getekend. Samen versnellen zij de transformatie van hun klanten naar een
intelligente datagedreven organisatie, zodat intelligente algoritmes op gecontroleerde wijze
schaalbaar in productie komen.
Data science-platform
Door de toenemende vlucht aan digitalisering hebben bedrijven te maken met een exponentiële
groei aan data binnen de organisatie. Voor iedere organisatie liggen technologieën als Artificial
Intelligence, Machine Learning en Big Data binnen handbereik. Het probleem is de mate waarin zij
in staat zijn waarde uit deze data te halen.
Om organisaties daarbij te helpen, slaan Dataiku en Ordina de handen ineen. Dataiku levert het
data science-platform dat bestaande ICT-systemen en databronnen samenbrengt, zodat data
science geïntegreerd wordt in bedrijfsprocessen. Het platform maakt machine learning en artificial
intelligence toegankelijk en eenvoudig toepasbaar voor bedrijven. Voor het kunnen toevoegen van
waarde door data is het volgens Dataiku van groot belang dat niet alleen de datascientist met data
werkt, maar de hele organisatie. Daarom biedt het platform de mogelijkheid om data engineers,
data scientists en businessanalisten te verenigen, waardoor data science ook daadwerkelijk in
productie komt.
Datagedreven organisaties
Met de propositie Intelligente datagedreven organisaties (IDGO) helpt Ordina organisaties
stapsgewijs en gecontroleerd te transformeren naar een intelligente datagedreven organisatie.
Intelligente datagedreven organisaties zetten data op slimme wijze in zodat zij waarde creëren,
risico's verminderen en kansen benutten voor zowel klanten als medewerkers. Hierdoor presteren
ze beter en blijven relevant.
Emiel van Bockel, directeur Intelligente datagedreven organisaties: “Dataiku biedt een goede
aanvulling op onze Data2Value-aanpak voor data science, onderdeel van de Ordina IDGOpropositie. Bij een aantal organisaties hebben we ervaring opgedaan met de oplossingen van
Dataiku en daaruit blijkt dat onze Data2Value-aanpak in combinatie met het gebruik van Dataikuplatform ervoor zorgt dat data scientists onderdeel zijn van een multidisciplinair agile team.
Hiermee vermijden we de bekende valkuil dat data scientists in isolatie binnen de organisatie
werken, waardoor prototypes van prognoses en algoritmes nooit in productie komen. Zo kunnen
we de digitale transformatie van organisaties verder vormgeven, organisaties helpen hun
bedrijfsprocessen te verbeteren en een betere dienstverlening te bieden.”
Samen bij Big Data Expo
Als onderdeel van de samenwerking zijn inmiddels diverse Ordina-consultants, architecten en
developers getraind en gespecialiseerd in het gebruik van het Dataiku-platform. Ordina en Dataiku
zijn op 18 en 19 september aanwezig op Big Data Expo in Jaarbeurs Utrecht.

Op de foto van links naar rechts: Hylke Visser, directeur Sales & Business Dataiku,
Ted Oliekan, business unit manager Data Driven Ordina,
Kathie Osborne, alliance director Noord-Europa/Midden-Oosten Dataiku,
Emiel van Bockel, directeur Intelligente en datagedreven organisaties Ordina

Over Ordina
Ordina is de grootste, onafhankelijke IT-dienstverlener in de Benelux met circa 2.650
medewerkers. Wij richten ons op het realiseren van een digitale voorsprong bij klanten in de
sectoren: financiële dienstverlening, industrie, overheid en zorg. Dit doen wij door het bedenken,
bouwen en beheren van technologische toepassingen. Ordina helpt haar klanten de uitdagingen en
veranderingen in hun business voor te zijn.
Het hoofdkantoor van Ordina is gevestigd in Nieuwegein. Daarnaast hebben we diverse
regiokantoren in de Benelux. De onderneming is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987
genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Smallcap Index (AScX). Meer
informatie is beschikbaar op www.ordina.nl.
Over Dataiku
Dataiku is een open en centraal data-platform dat bedrijven ondersteunt bij grootschalige analytics
tot enterprise AI. Door het bieden van een gemeenschappelijk platform voor data-experts en verkenners, een database met best practices, shortcuts naar machine learning en de toepassing
en het beheer van AI, en een gecentraliseerde, beheerde omgeving, is Dataiku de katalysator van
elk datagedreven bedrijf.
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