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Als de IT-software van Redwood stagneert heeft Nederland een serieus 
probleem. Bij de meest bekende multinationals stokt het logistieke 
dataproces. Om dergelijke calamiteiten te voorkomen heeft HippoLine 
’Redwood Intelligence’ ontwikkeld, een dashboard in QlikView waarmee IT-
processen kunnen worden geoptimaliseerd. 

Ruud Erckens, mede-eigenaar en een van de grondleggers van het bedrijf. 
’Wij besturen en bewaken grote IT-systemen. Systemen met complexe 
verwerkingen, veel afhankelijkheden en zaken die precies op tijd en in de 
juiste volgorde moeten gebeuren. Vaak gaat het om vele honderduizenden 
processen per dag. Onze software leidt die complexiteit in goede banen, 
maar in het proces gaan wel eens dingen fout – dat is niet te voorkomen. 
Die informatie willen wij steeds meer voor onze klanten ontsluiten. Wat zijn 
de voorspellingen, de onderliggende trends, waar zitten de bottlenecks? 
Met die uitkomsten kunnen zij beter en sneller anticiperen op ontwikkelingen 
in het IT-proces’. 

Redwood Intelligence van HippoLine 

Redwood Intelligence bestaat eigenlijk uit twee onderdelen’, zegt Ruud 
Erckens. ’Allereerst een datawarehouse waarin wij alle historische informatie 
bewaren over  IT-processen bij onze klanten. Die data kunnen we bewerken 
om extra informatie uit te halen. Daarnaast heeft Thijs de Bruijn, BI-consultant 
van HippoLine, een dashboard gebouwd waarmee klanten zelf hun IT-
proces kunnen analyseren’. 

 

QlikView maakt IT-processen 
inzichtelijk om beter te kunnen 
presteren 

Redwood, de naam is 22 jaar 

geleden aan de keukentafel 

bedacht door 5 mannen met 

een Oracle-achtergrond. Het 

hoofdkantoor van Oracle 

Corporation is gevestigd in  

Redwood City (Californië).  

 

Met 3000 klanten wereldwijd 

is Redwood marktleider op 

het terrein van business en IT-

automatisering. SAP verkoopt 

o.a. Redwood Software. 
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’Turen naar een scherm en wachten 
totdat het mis gaat. Ongelofelijk, maar het 

gebeurt in veel bedrijven’ 

 
Ruud Erckens, mede-eigenaar 

Redwood Software       

Grote datasets 

Redwood werkt voor grote multinationals. Ruud Erckens: ’Ik had wat twijfels over 
de performance van QlikView bij echt grote systemen. Thijs heeft die vrees 
volledig weggenomen. Grote datasets zijn geen probleem voor QlikView. Dit 
dashboard biedt de mogelijkheid om grafisch in te zoomen, te slicen en dicen, 
precies naar die gegevens die de klant wil zien. Tot nu toe waren veel van onze 
klanten voornamelijk bezig met het blussen van branden, dat hoeft nu niet meer 
omdat we in veel gevallen kunnen voorspellen wanneer iets mogelijk fout gaat 
zodat het probleem kan worden voorkomen’. 

Over de keuze voor QlikView zegt Ruud Erckens: ’Na een uitgebreid 
leveranciers- en referentie onderzoek hebben we twee paketten getest. 
Qlikview bleek - by far -het beste product voor onze situatie’. somt willekeurig 
enkele punten op: 

ü ’Met QlikView is het mogelijk om een dashsboard met rijke GUI-
functionaliteit te maken 

ü QlikView is geschikt om klein (qua investering in infrastructuur en 
software licenties) te beginnen, maar kan ook grote omgevingen aan 

ü De performance 

ü Het OEM-licentiemodel  

ü Er is veel kennis van het product in de markt, maar er zijn weinig echte 
experts te vinden 

ü De schaalbaarheid van QlikView wordt beperkt door het fysiek 
geheugen in machines, maar dit was voor Redwood Software geen 
probleem’. 

 

Wij spraken Ruud Erckens in juli 2015. HippoLine heeft QlikView eerder succesvol 
geïmplementeerd bij o.a. Graydon, Halt, NS, Rabobank Nederland, SOS 
International, HDN (Hypotheken Data Netwerk), De Hypotheeshop en Croy 
Restaurants. Meer klantverhalen vindt u op onze site: hippoline.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Redwood (200 

werknemers) heeft 

vestigingen in Amerika, 

Duitsland, Engeland en 

Frankrijk. In Nederland 

(Houten) bevindt zich 

het hoofdkantoor.   
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HippoLine B.V. 

Ambachtweg 23 
2841 MA Moordrecht 
T. 0182 820398 
M. 06 42033191 
info@hippoline.nl 
 
 
 


