The Process Mining Factory
www.processminingfactory.com
We offer you Process Mining as a Service (PMaaS)

Why choose us?

Prijslijst
icris
measure facts, treasure knowledge

Toelichting
Voor u ligt de prijslijst van The Process Mining Factory van Icris (prijspeil voorjaar 2016, prijzen excl.
BTW). Wij starten altijd met een gratis en geheel vrijblijvende intake van uw data. Hierbij kijken we of
uw data geschikt is om te kunnen process minen. Zo niet, dan geven we u tips over hoe u wel een
geschikte dataset kunt aanleveren. Na deze intake ontvangt u van ons een offerte.
We zien er naar uit samen met u aan de slag te gaan!
Contactpersoon:
dr. ir. Linda Terlouw
linda.terlouw@icris.nl
030 227 0413
06 24 380 962

U start net met process mining
Intake van data
gratis

We kijken of uw data geschikt is om te kunnen process minen.

Proof-of-Concept Process Mining
EUR 2495

We voeren een PoC uit om aan te tonen wat process mining voor u kan betekenen. We stellen
hiervoor een standaardrapport op over uw data (maximaal 200 cases)*. Het rapport is via de
browser in onze process mining factory te bekijken. Dit rapport bevat de volgende informatie:
- Overzicht van aantal openstaande processen per dag
- Overzicht van de doorlooptijd van uw processen
- Top 10 procesvarianten en hun statistieken
- Overzicht van de procesflow op verschillende manieren gefilterd
- Overzicht van bottlenecks in doorlooptijden
- Overzicht van personen/afdelingen die:
- samenwerken aan cases
- dezelfde taken uitvoeren (startpunt voor role mining)
- werkzaamheden aan elkaar overhandigen
Bij de verschillende overzichten staan de bevindingen van een data scientist van Icris.
* We gaan ervanuit dat u aanlevert in CSV-formaat (met rijen met de attributen CaseId, Activiteit, Timestamp
en optioneel Resource/Actor) of in XES-formaat. Uiteraard kunnen we ook voor u converteren tegen hierna
genoemde conversietarieven.

Conversie van data
Eenvoudig (max. 100 MB)

EUR 495

Medium (max. 100 MB)

EUR 745

Complex (max. 500 MB)

EUR 995

Zeer complex

Offerte

Uw data is geschikt om te kunnen process minen, maar is nog niet direct in te lezen. Een eenvoudige
dataconversie is bijvoorbeeld een protocolconversie vanuit JSON. Een medium dataconversie is
bijvoorbeeld een conversie waarbij de events in kolommen staan in plaats van rijen. Een complexe dataconversie is bijvoorbeeld een conversie waarbij meerdere bestanden aan elkaar gekoppeld moeten worden. Bij een zeer complexe conversie ondersteunen wij bij het extraheren
van de gegevens uit de bronsystemen en het combineren van gegevens uit verschillende bronsystemen. De genoemde bestandsgrootte gaat uit van CSV-formaat.

Live workshop
EUR 1495

We verzorgen met twee consultants een workshop van een halve dag bij u op locatie (maximaal
10 deelnemers). We leggen hierbij eerst aan alle deelnemers de basics over process mining uit
en gaan daarna interactief aan de slag met uw data. Hierbij kunnen we op verzoek filters toepassen en verschillende visualisaties maken. Deze workshop kan alleen ingepland worden na de
uitvoer van een Proof-of-Concept.

U wilt volgende stappen zetten met process mining
Project met maatwerkrapportage
Wij stellen een offerte voor uw
specifieke situatie op

U heeft naar aanleiding van het standaardrapport uit de Proof-of-Concept specifieke vragen die
u beantwoord wilt hebben. Wij kijken welke type analyses en visualisaties nodig zijn om uw vragen te beantwoorden en richten de factory hiervoor in.

Abonnement maandelijkse mining
Max. 100 MB (in CVS-formaat)
per maand

EUR 495 per maand

> 100 MB per maand

Wij stellen een offerte voor uw
specifieke situatie op

U krijgt maandelijks een rapportage over max. 100 MB (in CSV-formaat) per maand van processen die reeds zijn ingeregeld in de factory. Hierbij zijn inbegrepen: hostingkosten, licentiekosten
van onze softwarecomponenten en een analyse door data scientist van Icris van de verschillen
tussen huidige en vorige maand(en).

Inrichting continuous process mining
Wij stellen een offerte voor uw
specifieke situatie op

Wij richten een continu proces van process mining in; informatie wordt real-time geupdate. Hiervoor sluiten wij bijvoorbeeld aan op uw Enterprise Service Bus (ESB).

U wilt zelf meer doen
1-daagse opleiding Process Mining
6 - 9 deelnemers

EUR 550 per deelnemer

10 - 15 deelnemers

EUR 5500 totaal

Deze opleiding geven we bij u op locatie. Het programma bevat onder meer de volgende
onderwerpen:
- Wat is process mining?
- Relatie process mining en data science
- Compliancy testen met process mining
- Performance bottlenecks vinden met process mining
- Social network analysis en process mining
- IT-systemen ontsluiten voor process mining
- Tools en technieken voor process mining

1-daagse opleiding Data Science
6 - 9 deelnemers

EUR 550 per deelnemer

10 - 15 deelnemers

EUR 5500 totaal

Deze opleiding geven we bij u op locatie. Het programma bevat onder meer de volgende
onderwerpen:
- Wat is data science?
- Relatie data science en big data
- Verschillende typen data science met voorbeelden
- Het proces van data science
- Classificatie
- Clustering
- Regressie
- Sequence mining
- Text mining
- Social network analysis

1-daagse opleiding Architectuur voor Data Science en Process Mining
6 - 9 deelnemers

EUR 550 per deelnemer

10 - 15 deelnemers

EUR 5500 totaal

Deze opleiding geven we bij u op locatie. Het programma bevat onder meer de volgende
onderwerpen:
- Wat is data science?
- Big data-architecturen voor data science (o.a. Spark)
- Inzet van de cloud voor data science (Amazon Web Services en Microsoft Azure Cloud)
- Streaming/realtime analysis
- Data science en de Enterprise Service Bus (ESB)
- Modulair werken met data science
- Visualisatie en communicatie van resultaten

