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Graydon is een gerenommeerd financieel dienstverlener die bedrijven en 

instellingen voorziet van actuele markt- en sectorinformatie. Door die te 

koppelen aan nieuwe trends en ontwikkelingen ontstaan inzichten voor de 

toekomst. Graydon heeft HippoLine ingeschakeld om alle 1,9 miljoen 

bedrijven in Nederland op de kaart te zetten in een webbased Market 

Monitor. 

Graydon is van oorsprong een Nederlandse onderneming met kantoren in 

Amsterdam, Antwerpen en Londen. ’Openheid van zaken’ is de 

merkslogan. Graydon beschikt over een netwerk van 130 internationale 

databases uit 100 landen met informatie over ruim 90 miljoen bedrijven.  

Richard Ates, productmanager van Graydon: ‘De vraag naar actuele 

marktinformatie neemt toe. Hier spelen we met de Market Monitor op in. 

Binnen de applicatie kunnen onze klanten en prospecten zelf met onze en 

eigen data spelen, zelf trends ontdekken, benchmarken, of bedrijfsanalyses 

uitvoeren’.  

Veelzijdig instrument 

De Market Monitor is een QlikView-applicatie met de extensie GeoQlik. 

Marijn Boerman, BI-consultant van HippoLine: ‘Het is een veelzijdig 

instrument met het hele verhaal over de BV Nederland.’  

Richard Ates van Graydon: ‘Het dashboard heeft zeven tabbladen met 

verschillende toepassingen. De monitor geeft o.a. actuele informatie over 

het aantal startende, failliete, groeiende bedrijven en het verloop van  
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’Online uitgebreide macro- 
en meso-economische 
inzichten’ 

Richard Ates, productmanager Graydon 

failliete ondernemingen. Je kunt eenvoudig bedrijven met 

gemeenschappelijke kenmerken selecteren en financiële prestaties 

vergelijken. Alle informatie kan op branche, regio en bedrijfskenmerken 

worden gefilterd. Hoe presteert de concurrentie? Wat is de slagkracht van 

uw leveranciers? Gebruikers kunnen bovendien hun eigen data inladen. 

Door bronverrijking ontstaat een vollediger beeld om bijvoorbeeld risico’s te 

kunnen analyseren. De online tool brengt in kaart waar de verkoopkansen 

liggen in een klantenbestand. Daarmee is dit product een uitstekend 

marketinginstrument’. 

Wow-moment 

Over GeoQlik zegt de productmanager van Graydon: ’Dat is een belangrijk 

onderdeel. Vrijwel alle selecties kunnen op kaart worden geplot. En omdat 

binnen de geografische kaart vrij kan worden geanalyseerd ontstaat er 

regelmatig een wow-moment. Een moment waarop er iets op het scherm 

gebeurt waardoor je mond openvalt van verbazing. Een kaart is bovendien 

een sterk middel om uitkomsten te onthouden en te communiceren.’  

De Market Monitor biedt onbeperkt toegang tot alle informatie, maar 

gebruikers kunnen bij Graydon ook kiezen uit verschillende type licenties. 

HippoLine heeft GeoQlik in QlikView eerder succesvol geïmplementeerd bij 

Rabobank Nederland, restaurantketen Croy en Brandweer Amsterdam-

Amstelland. Meer weten of een demo proberen? Wij helpen u graag! 
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