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Exelerating is an independent Analytics Company that uses advanced benchmarking, algorithms and business analytics to 
aid pension funds, asset managers, insurance companies and consultants for data driven market research and products

Wilt u weten hoe u bent verbonden met uw prospects binnen de 
institutionele markt? Wilt u weten of een pensioenfondsbestuurder of 
consultant in het netwerk van uw collega actief is? 

Exelerating zet een grote stap in het persoonlijk maken van haar omgeving. 
Exelerating lanceert een nieuwe module: "Exe Personal - My Network". Deze module 
maakt het mogelijk om uw eigen netwerk te koppelen aan de Exelerating omgeving. 
Na het toevoegen van uw eigen netwerk ziet u in de omgeving hoe u bent verbonden 
met bijvoorbeeld pensioenfondsen, investment consultants, verzekeraars en fiduciair 
managers. 

Daarnaast is het mogelijk om uw eigen netwerk en het netwerk van uw collegae 
visueel weer te geven in de Exelerating Network Graphs. Deze verbindingen zijn 
alleen voor u en uw collegae weer te geven.

De module helpt bij het geven van een antwoord op de volgende vragen:

• Hoe ben ik verbonden met pensioenfonds/verzekeraar X/Y?
• Hoe is mijn team verbonden met penioenfonds/verzekeraar X/Y?
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Exe Personal – My Network
Nu beschikbaar

Uw Netwerk Exelerating
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1. Geef aan welke professionals binnen de institutionele in uw netwerk zitten.

2. Bekijk hoe u of uw team is verbonden met een pensioenfonds

3. Plot uw eigen netwerk en het netwerk van uw team met Exelerating Network Graphs

Exe Personal – My Network
Eenvoudig in gebruik

Exelerating is an independent Analytics Company that uses advanced benchmarking, algorithms and business analytics to 
aid pension funds, asset managers, insurance companies and consultants for data driven market research and products
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