
Lumira 2.0 Kickstarter

Introductie

Met de lancering van Lumira 2.0 introduceert 
SAP als eerste een data visualisatie applicatie 
die zowel geschikt is voor self-service analytics 
als voor dashboarding. Door het samenvoegen 
van Design Studio en Lumira ontstaat er één 
oplossing voor data discovery en data blending 
die als basis dient voor het creëren van breed 
inzetbare dashboards en applicaties binnen 
bedrijven. 

Tevens zet SAP hiermee de lijn door die sinds 
een aantal jaren is ingezet: simplificatie in de 
wereld van tools voor Analytics. Met Web 
Intelligence voor reporting, Analysis Office 
voor multidimensionele analyse en Lumira 
voor self-service analytics en dashboarding 
biedt SAP een complete Analytics Suite. 

Lumira 2.0 voldoet aan de eisen van een 
volwassen Analytics product: naadloze 
integratie met SAP BW en SAP HANA en 
volledige “interoperability”. Wat begint als een 
data discovery en visualisatie activiteit door uw 
business kan met een aantal simpele klikken 
doorgroeien tot een volledig door IT 
ondersteund dashboard. Denkt u eens aan de 
mogelijkheden: geen wildgroei meer van BI 
tooling, minder IT kosten en in plaats van de IT 
afdeling bepaalt uw business welke informatie 
echt waarde toevoegt! 

Dit roept ongetwijfeld een aantal vragen bij u 
op zoals: wat is de impact op mijn bestaande 
Design Studio dashboards en Lumira stories, 
hoe vervang ik mijn non SAP dashboards en 
hoe ziet de toekomst eruit met Lumira 2.0? 
Het antwoord op deze vragen verzorgen wij 
door middel van onze “Lumira 2.0 Kickstarter”.

De Lumira 2.0 Kickstarter bestaat uit een 
drietal onderdelen:

 1. Lumira 2.0 Roadmap advies

 2. Lumira 2.0 Readiness check

 3. Lumira 2.0 Delta training

Lumira 2.0 Roadmap advies

Ons Roadmap advies begint met een workshop waarin vertegenwoordigers van IT en business 
samenkomen om huidige en toekomstige wensen te identificeren. Tijdens de Roadmapsessie 
worden de verschillende gebruikersgroepen en use cases in kaart gebracht en wordt tevens 
gekeken naar de diverse distributiemogelijkheden, self-servicewensen en natuurlijk ook de diverse 
functionele eisen. Het eindresultaat is een helder advies hoe van uw huidige Analytics suite naar 
Lumira 2.0 te komen.

Onze Roadmap sessies worden ondersteund met diverse Lumira 2.0 demo’s welke dienen om 
het creatieve proces te stimuleren!

Lumira 2.0 Readiness Check

Een overgang naar Lumira 2.0 kan een impact 
hebben op uw bestaande dashboards. 
Bestaande Design Studio 1.6 applicaties zullen 
beschikbaar blijven in Lumira 2.0.

Echter, als u wilt profiteren van de nieuwe 
functionaliteit van Lumira 2.0, dan zal het 
nodig zijn de bestaande applicaties te 
converteren.
Dit kan o.a. een impact hebben op 
bijvoorbeeld de gebruikte grafieken, SDKs en 
style sheets. 

U hoeft zelf niet te onderzoeken wat er exact 
moet gebeuren. Dit hebben wij reeds gedaan
zodat u met een minimale inspanning gebruik 
kan gaan maken van Lumira 2.0!



Interdobs is SAP Service partner, SAP Recognized Expertise Partner in Business Intelligence, Data Warehousing en SAP HANA en werkt in die 
hoedanigheid nauw samen met SAP Nederland.

Duidelijk en inzichtelijk voor u

Over Interdobs

Interdobs bestaat sinds 2005 en is de toonaangevende SAP Business Intelligence 

dienstverlener in Nederland. We bieden onze klanten advies, beheer en projectondersteuning 

voor rapportages, dashboards, data analyse, data modellering en HANA. Daarbij 

onderscheiden we ons doordat we in een kenniscultuur uitsluitend met senior professionals 

samenwerken. Het vakmanschap van onze consultants gecombineerd met een doelgerichte 

aanpak en juiste mentaliteit maken hierbij het verschil.

www.interdobs.nl

Interesse?

Meer weten over Lumira 2.0?
Neem contact op met Rob Huisman via
rob.huisman@interdobs.nl
of via 085 - 484 1984

Presentatie

Het Roadmap advies en de Readiness check 
worden naar u teruggekoppeld door middel 
van een presentatie met de bevindingen en 
de daarbij behorende aanbevelingen.

Indien gewenst kunnen we uw ambitie ook 
concreet vertalen naar een plan van aanpak 
zodat u snel de volgende stap kunt zetten!

Lumira 2.0 Delta training

Het laatste onderdeel uit de Lumira 2.0 
Kickstarter is de eendaagse Lumira 2.0 Delta 
training. Het ideale middel om uw IT afdeling 
snel “up to speed” te krijgen in de ins en outs 
van Lumira 2.0 zodat het beheren van uw 
dashboards en stories snel weer volgens de 
nieuwste technieken kan gebeuren.

De Delta training bieden wij aan
tegen een gereduceerd tarief
van €499,- euro per persoon!


