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Wat doet een Data Scientist ?
Data scientists zijn bezig met
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zijn technische kennis aan met de nodige
business kennis dankzij een cursus
‘Postgraduate Studies in Business
Administration’ aan de KU Leuven. Door het
ontwikkelen van innovatieve business
modellen en enkele R&D projecten heeft hij
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omzetten naar de praktijk. Na enkele
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Niko, een toonaangevende leverancier van huisautomatisering, zette eerder dit jaar een
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zodanig formaat dat verdere verwerking toelaat. Daarnaast werden deze gestructureerde data
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verder geëxploreerd en gevisualiseerd om zo na te gaan of bestaande hypotheses konden getest
worden en nieuwe inzichten konden gegenereerd worden.

Canguru is een jong en innovatief consulting
bedrijf uit Mechelen. Het data science team
helpt bedrijven om betere beslissingen te
nemen aan de hand van “slimme data”. We
implementeren de juiste tools om
kwalitatieve data te vergaren en te
stockeren. Vervolgens brengen we die

CANGURU heeft Niko bijgestaan in dit gehele proces. Er werd een geautomatiseerde ‘data pipeline’
opgesteld om de ongestructureerde gegevens, afkomstig van verschillende bronnen, centraal op te
slaan in een cloud hosted SQL database. De bekomen datasets waren zo direct bruikbaar voor
verdere verwerking. Deze data werd grondig geëxploreerd om duidelijkheid te krijgen over welke
informatie er allemaal beschikbaar was en - minstens even belangrijk – welke data ontbrak.

informatie naar boven dewelke het bedrijf
moet helpen in het nemen van de juiste
beslissingen

Na analyse kon de grote hoeveelheid inkomende gegevens met de helft worden gereduceerd. Dit is

Meer weten?

belangrijk om enerzijds de nuttige informatie te scheiden van de redundante en is anderzijds
interessant om schaalbaarheid en langdurige monitoring toe te laten.
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Tot slot werden een groot aantal verschillende perspectieven aangeleverd om deze gegevens te
visualiseren, en dit zowel op statische als dynamische wijze.

