
ThoughtSpot Data Preview 

Wat is een Data Preview?
Een Data Preview is een eenvoudige, laagdrempelige
manier om kennis te maken met de innovatieve software
van ThoughtSpot. Wij maken jouw bedrijfsdata
doorzoekbaar!

Wat leer ik van een Data Preview?
Tijdens de Data Preview worden drie belangrijke kernwaarden
van ThoughtSpot in de praktijk gebracht: 

• Simple
ThoughtSpot is vanaf de basis ontworpen voor self-service
voor élke gebruiker. Het kan makkelijk en snel binnen de
organisatie worden ingezet en na implementaties vereist
ThoughtSpot  minimaal support en consultancy.

• Smart
ThoughtSpot geeft antwoorden op zowel bekende als
onbekende vraagstukken. Door eenvoudig te interpreteren
visualisaties, het toepassen van natural language en door
gebruik te maken van op AI gebaseerde algoritmes.

• Secure
ThoughtSpot is schaalbaar en veilig, ook voor grote organisaties die de beschikking hebben over grote hoeveelheden 
data en flinke aantallen gebruikers.

Hoe lang duurt een Data Preview?
Alles wat we nodig hebben is een beetje van jouw data en wat van je tijd. Na afloop van de Data Preview krijg je 
voldoende gelegenheid om zelfstandig met ThoughtSpot op je eigen data aan de slag te gaan!

Gebruik Search om je bedrijfsdata te analyseren.

Wat hebben we nodig?

Anonimiseer je data

Maskeer of anonimiseer alle 
vertrouwelijke data. Indien 

gewenst tekenen wij een NDA.

Verzamel je bestanden

Exporteer je data in flat files, 
bijvoorbeeld komma gescheiden 
waarden (CSV). Voor elke tabel 
die je exporteert, ontvangen we 

graag één bestand.

Stuur ons je data

Wij voorzien je van een 
duidelijke instructie om je data 
op een veilige manier naar ons 

datacenter te uploaden.

Specificaties Data
Preview

085-0604020datapreview@flexanalytics.nlwww.flexanalytics.nl

Kolommen
40-60

Omvang dataset Data Preview
1 GB

Tabellen
5-8



Wat doen we met jouw data?

085-0604020datapreview@flexanalytics.nlwww.flexanalytics.nl

Hoe te beginnen?

Neem contact met ons op wanneer je geïnteresseerd bent in een Data Preview. Gezamenlijk 
stellen we dan de doelen vast, maken we de planning en definiëren we de dataset.

Don’t BI. Just Search.

1 CACHE EN INDEXEREN VAN JOUW DATA
In ons FlexLab, het datacenter van FlexAnalytics en FlexVirtual, uploaden wij jouw 
data in ThoughtSpot. Je data blijft dus binnen de landsgrenzen. Zodra de data 
geladen is zal ThoughtSpot automatisch jouw data cachen en indexeren. Vervolgens 
wordt het in-memory opgeslagen zodat ThoughtSpot’s calculation engine de beste 
performance kan leveren die voor data analyse benodigd is.

2 JOUW DATA OPTIMALISEREN VOOR SEARCH
Voor dit onderdeel is jouw hulp van wezenlijk belang. Je geeft toelichting op de 
betekenis van veldnamen en we laten jou zien hoe je veldnamen kunt wijzigen,
synoniemen kunt definiëren, calculaties kunt toevoegen en databronnen kunt
combineren.

3 BEGIN MET ZOEKEN
Stel je vragen en vind direct antwoorden. Je ontdekt binnen enkele minuten de 
kracht van Search & AI-driven Analytics. Je zult direct weten of ThoughtSpot een 
aanvulling zal zijn op je bestaande analytics portfolio!


