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Datawarehouse: vorm en functie

Een data 
warehouse komt 
voort uit pijn…

Die pijn komt 
voort uit 
concrete 

problemen…

Die problemen 
hebben 

oplossingen…

Een data 
warehouse krijgt 
dus vorm door 
voor concrete 

vragen een 
oplossing te 

verzorgen – de 
functie…

Uit de functie, 
volgt de vorm. 



De pijn (1): teveel rapportagevragen

 Management wil een rapport…

 Met gegevens uit meerdere systemen…

 Met een paar verschillende invalshoeken…

 En zo nog 50 andere rapporten…



De pijn (2): geen integratie in gegevens

 Elk rapport gebruikt eigen definities. 

 Gegevens met dezelfde naam hebben verschillende 
betekenissen in verschillende systemen.

 Elke ontvanger van rapporten wenst eigen indelingen op 
gegevens, waarmee vergelijken lastig wordt.

 Detailgegevens vanuit rapport A tellen niet op naar globale 
cijfers in rapport B.

 Historische gegevens zijn moeilijk hanteerbaar want verspreid 
over meerdere bronsystemen met eigen ideeën op dat punt.



De oplossing: een gegevenspakhuis

Een systeem dat 
tussen de 

rapportagebouwers 
en de operationele 
systemen in staat

Met gegevens 
waarvan de 

definities bekend 
zijn en 

gelijkgetrokken over 
de bronsystemen

Waarbij een nieuwe 
versie van een 

bronsysteem maar 
op één plek voor 

aanpassingen zorgt

Waarbij een 
aanpassing in een 

rapport geen 
aanpassing in de 
gegevensopslag 

veroorzaakt

“Eindelijk goede 

gegevens!”



Data warehouse: “Interface Hell”

Bronsystemen

Rapportages

3 systemen X 4 rapportages = 12 interfaces



Data warehouse: plaats in de omgeving

Bronsystemen

Datawarehouse

Rapportages

3 systemen + 4 rapportages = 7 interfaces



Data warehouse: een massief blok data?

Daarom splitsen we een data warehouse op in meerdere lagen….

Wat gebeurt er als je rapport wijzigt? Of als er rapporten bijkomen met andere 
invalshoeken op de gegevens? Of nieuwe combinaties van gegevens worden gevraagd?

Wat gebeurt er als het bronsysteem wijzigt? Wil je echt alle rapportages door? Bij 52 
systemen met een jaarlijkse update ben je dan elke week bezig…

Hoe slaan we gegevens op – gericht op het bronsysteem, of ingericht voor de rapportage?



Data warehouse: gelaagd model

Bronsystemen

Staging

Ontvangt
gegevens 
uit bron-
systemen

Reporting

Geïntegreerde
en snel 

opvraagbare
gegevens

Storage

Historische 
opslag gericht 

op grote 
hoeveelheid 

aan data

Datawarehouse



Data warehouse: staging

Staging ontvangt alle binnenkomende gegevens, ongeacht vorm of 
bronsysteem

Staging spiegelt de vorm van de gegevens in de bron

In Staging bewaken we de tijdigheid en kwaliteit van de 
aanlevering van gegevens, niet van de gegevens zelf

Alleen Staging levert gegevens aan Storage

Bij een aanpassing in een bronsysteem hoeft alleen Staging te 
worden aangepast



Data warehouse: storage

Storage bewaart alle gegevens die goed zijn aangeleverd

Opslag in storage is historisch, niet-wijzigend en gedetailleerd

In Storage bewaren we de gegevens zodanig dat we altijd het 
origineel kunnen achterhalen

De storagelaag wordt uitsluitend uitgebreid, nooit gewijzigd 

De storagelaag dient als bron voor de rapportagelaag



Data warehouse: reporting

Reporting is waar we gegevens voorbereiden voor de rapportages

In Reporting slaan we gegevens op in onderwerpgeörienteerde
gebieden, gericht op snelle ontsluiting

In Reporting hoeven niet alle gegevens uit Storage in detail 
aanwezig te zijn

De Reportinglaag wijzigt mee met de behoeftes van de gebruikers

Reporting is de enige laag waar alle eindgebruikers van het data 
warehouse bij mogen (mits geautoriseerd)



Data warehouse: implementatie

Bronsystemen

Staging

-genormaliseerd
-push, not pull

-logging
-scheduling
-no access

Reporting

-met dimensies
-geïntegreerd
-query-gericht
-authenticatie
-user access

Storage

-Data Vault
-auditing

-metadata
-no access

Datawarehouse



Data warehouse: staging (aanlevering gegevens)

Bronsystemen

Staging

Datawarehouse

STG_(brontabel)

Logging

Delivery Audit Delivery Field Audit

Delivery Contracts

STG_(brontabel)
STG_(brontabel)

Leveringskwaliteit Veldkwaliteit

Leveringsfrequentie Het log



Data warehouse: storage (opslag gegevens)

Storage (‘subject-oriented’)

Datawarehouse

udit

Persoon

abel Grootboek

Organisatie

Product

Attributen op sleutels en 
verbindingen daartussen



Data warehouse: reporting (presentatie gegevens)

Reporting

Datawarehouse
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Data warehouse: best practice rolverdeling bouw

Functionele (bedrijfs-)afdeling

• Bepaalt mede de architectuur in 
relatie tot de bedrijfsdoelstellingen

• Stelt eisen op gebied van 
performance, kwaliteit en 
beveiliging

• Bepaalt welk systeem wordt 
gekoppeld aan Staging

• Bepaalt welke gegevens op welke 
manier in het datawarehouse van 
laag naar laag gaan (mappings)

• Bepaalt de gegevensdefinities en 
de inhoud van rapportages

Technische (IT-)afdeling

• Bepaalt mede de architectuur in 
relatie tot de bestaande IT-
architectuur

• Bouwt de koppelingen tussen 
operationeel systeem en Staging

• Bouwt de database tabellen van 
het data warehouse

• Bouwt de informatiestroom van 
laag naar laag in het data 
warehouse

• Richt de ondersteunende software 
in (Reporting, Database, ETL-tools)

• Ondersteunt de functionele 
afdeling



Data warehouse: best practice rolverdeling beheer

Functioneel beheer

• Stimuleert het 
gebruik

• Verzorgt 
trainingen

• Bouwt nieuwe 
rapporten

• Autoriseert 
gebruikers

Applicatiebeheer

• Beheert de 
reporting server

• Beheert de 
reporting clients

• Beheert de 
database

• Autoriseert 
functionele 
beheerders

Technisch beheer

• Beheert de 
fysieke servers

• Beheert het 
netwerk

• Beheert de 
opslagcapaciteit

BiSL ASL ITIL



Datawarehouse: vorm en functie

“Eindelijk goede gegevens!”

Vragen?


