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Emile Kramers leidt Business Intelligence 
Accenture
 
Accenture, organisatie voor Consulting, Technology en Outsourcing, heeft Emile 
Kramers per 1 oktober aangesteld als Senior Executive binnen AIMS (Accenture 
Information Management Services).  

 
Kramers zal zich vanuit deze afdeling vooral richten op de verdere 
ontwikkeling van Business Intelligence (BI). Business Intelligence is 
gericht op het verzamelen en analyseren van interne en externe 
informatie, die vervolgens leidt tot kennis en toegevoegde waarde 
voor de organisatie. Belangrijkste redenen om BI-oplossingen te 
gebruiken zijn onder andere de continue veranderende bedrijfs- en 
marktomstandigheden, de noodzaak om het rendement van 
investeringskosten te maximaliseren en het voldoen aan wet- en 
regelgeving. BI ondersteunt besluitvorming op strategisch, tactisch 
en operationeel niveau. Zeker in het huidige economische klimaat 
speelt deze technologie een grote rol en is er een toenemende vraag 
naar BI zichtbaar. 
Accenture speelt met de aanstelling van Kramers in op deze trend, 
door zijn BI services uit te breiden en zo te kunnen voldoen aan de 
groeiende vraag vanuit de markt. 
Voordat Kramers bij Accenture in dienst trad, werkte hij ruim 

veertien jaar bij Atos Origin, waar hij als Director Business Intelligence verantwoordelijk was 
voor significante groei in omzet en marktaandeel. Tot 1 oktober bekleedde Kramers bij Atos 
Origin anderhalf jaar de functie van Director SAP Practice, waar hij onder meer verantwoordelijk 
was voor een transformatie programma ter verbetering van de commerciële en operationele 
prestatie. Voordat hij binnen Atos Origin verantwoordelijk was voor de Business Intelligence 
praktijk, heeft hij diverse consultantfuncties en commerciële rollen vervuld.  
Kramers over zijn benoeming als Senior Executive: "Accenture combineert als geen ander visie, 
kennis van Business Intelligence én de mogelijkheden van internationale sourcing, daarmee is 
de organisatie een belangrijke speler in de BI markt. Ik ben er dan ook trots op om hier te 
werken. Bovendien geeft deze functie mij de gelegenheid om mijn vaardigheden en kennis op 
het gebied van BI in te zetten en zo deze service van Accenture verder uit te breiden." 
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