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Business Intelligence
– jak komputerowa
gra strategiczna…
Jak przekuç cyfry i dane w u˝yteczne informacje? Wyzwanie kompliku-

W du˝ych firmach g∏ód wie-

je si´ wraz ze skalà przetwarzanych danych. A przecie˝ jedna cyfra mo˝e
byç sk∏adowà wielu informacji. Pomimo, ˝e rodzimy rynek dopiero wchodzi w faz´ popularyzacji rozwiàzaƒ Business Intelligence (BI), to w∏aÊnie konsultanci i informatycy z Polski mogà staç si´ pionierami w zakresie wizualizacji wiedzy pochodzàcej z systemów BI.

dzy wynika z technicznego

Skàd bierze si´ potrzeba rozwiàzaƒ BI?
O ile ma∏e przedsi´biorstwa generujà miesi´cznie do kilku tysi´cy danych,
korporacje muszà w tym samym okresie przetworzyç ju˝ dziesiàtki milionów cyfr. Pomijajàc czynniki finansowe i geopolityczne, w du˝ych firmach
g∏ód wiedzy wynika z technicznego problemu: jak na bie˝àco, konstruktywnie i odpowiedzialne przetwarzaç miliardy cyfr, których przybywa
z ka˝dym dniem. Ró˝norakie pytania o bie˝àcy stan przedsi´biorstwa zadaje jednoczeÊnie wielu mened˝erów.

problemu: jak na bie˝àco,
konstruktywnie i odpowiedzialne przetwarzaç miliardy cyfr, których przybywa
z ka˝dym dniem.

Koncepcja Business Intelligence w najkrótszym
uj´ciu polega na przetwarzaniu danych w wiedz´, a konkretniej w spójne, u˝yteczne raporty
i analizy. Systemy raportujàce, zanim nazwano je BI, rozwijane sà od ponad dwudziestu lat. A jednak opracowania na temat koncepcji BI wskazujà,
˝e w Polsce wcià˝ blisko 90 proc. przedsi´biorstw realizuje jà poprzez operacje
prowadzone w arkuszach Excel. W grupie tej znajdujà si´ równie˝ banki i du˝e firmy realizujàce inwestycje. Bardzo u˝yteczne arkusze kalkulacyjne prze-
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stajà wystarczaç w z∏o˝onych organizacjach, gdzie trzeba
szybko i mo˝liwie tanio dostarczaç informacje zarzàdcze.

Zanim przyjdzie BI…
Odpowiedê na pytanie dlaczego BI majà tak skromny
udzia∏ w zarzàdzaniu firmami, daje analiza etapów nasycania rynku kolejnymi kategoriami rozwiàzaƒ IT. Najwa˝niejszy z nich zakoƒczy∏ si´ wraz z ubieg∏ym stuleciem i polega∏ na uzbrajaniu si´ przez firmy w systemy
klasy ERP i MRP. Pod koniec dekady ubieg∏ego wieku
rozwin´∏a si´ w Polsce odr´bna Êcie˝ka informatyzacji
przedsi´biorstw, którym zale˝a∏o na budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowe êród∏a informacji.
Pojawi∏y si´ rozwiàzania klasy CRM, które mia∏y wspieraç procesy sprzeda˝y i komunikowania si´ firmy z jej
klientami. Koncepcja CRM oferuje nowà kategori´ wiedzy biznesowej, która pomaga ukierunkowywaç dzia∏ania na klientów. BI z kolei oznacza dost´p do wiedzy,
która wspomaga podejmowanie decyzji praktycznie we
wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

Zasada 4P
W Êrodowisku zaci´tej walki rynkowej kapita∏em staje si´
wiedza – a ÊciÊlej odpowiedzi na setki pytaƒ stawianych
w obszarach bezpieczeƒstwa finansów, bud˝etu, wykonania planów, w∏aÊciwej strategii, poziomu sprzeda˝y, zadowolenia klientów, jakoÊci wewn´trznych procesów, fluktuacji p∏ac, wydatków bie˝àcych, mo˝liwoÊci i tempa
wprowadzania nowych technologii itd. Gdyby mened˝erowie mieli polegaç wy∏àcznie na modu∏ach raportujàcych
systemów ERP, nigdy nie uzyskaliby spójnych odpowiedzi. Du˝y g∏ód wiedzy najpierw powoduje znaczàcy przyrost liczby analityków – co prowadzi do dwóch problemów: wzrostu kosztu pozyskiwanej informacji oraz obni˝enia jej jakoÊci. Dodatkowo spada tempo dostarczenia
gotowych analiz, poniewa˝ w proces ich pozyskania zaanga˝owanych jest wiele osób. Dane przetwa-

rzane z pomocà ró˝nych systemów
przez wielu ludzi ulegajà powa˝nym zniekszta∏ceniom. Tymczasem dobrze
wdro˝ony system BI powinien spe∏niaç zasad´ 4P, czyli
dostarczaç w∏aÊciwe informacje (prawdziwe), w∏aÊciwym
ludziom (personalizowane), we w∏aÊciwy sposób (przejrzyÊcie) i we w∏aÊciwym czasie (punktualnie).
O ile w krajach rozwini´tych do niedawna najwi´kszym
mankamentem by∏o profilowanie wiedzy pod kàtem konkretnego u˝ytkownika lub zadanego pytania, dziÊ prawdziwym wyzwaniem jest sposób przejrzystej prezentacji informacji. Polska w du˝ej mierze naÊla-

duje zachodni post´p informatyzacji. W chwili obecnej jesteÊmy w fazie, która polega na szerokiej edukacji rynku przez czo∏ówk´ szczebla
mened˝erskiego. Proces ten odbywa si´ poprzez
Na trójwymiarowym planie miasta mo˝na zobrazowaç wyniki
zapytaƒ kierowanych do baz danych. W tym przypadku pokazano
wielkoÊç sprzeda˝y konkretnego produktu w poszczególnych
miastach. WysokoÊç budynków okreÊla przychód, d∏ugoÊç koszty
sprzeda˝y, szerokoÊç mar˝´. Ka˝dy budynek jest aktywnym linkiem
do opisujàcych go szczegó∏owych danych. TreÊç zapytaƒ okreÊla
sam u˝ytkownik stosujàc metod´ drag and drop.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e w przypadku wdra˝ania koncepcji
BI bardzo istotna jest koncentracja na specyfice unikatowych dla danego kraju czynnikach. A nale˝à do nich: krajowe uwarunkowania prawne, proces wprowadzania regu∏ rachunkowoÊci spójnych dla krajów UE, tempo z jakim wzrasta konkurencyjnoÊç w ró˝nych sektorach gospodarki. Osobnym i zapewne kluczowym czynnikiem jest
ÊwiadomoÊç na szczeblach kierowniczych i mened˝erskich
co do dost´pnych metodologii zarzàdzania oraz narz´dzi,
które pozwalajà je wdra˝aç, czyli systemów BI.

popularyzacj´ ró˝nych metodologii zarzàdzania oraz narz´dzi BI, które mogà je wspieraç. Udzia∏ w edukacji majà te˝
producenci systemów BI, którzy poprzez konferencje i seminaria promujà dobre praktyki zarzàdcze w najwi´kszych
podmiotach gospodarczych. Pomimo, ˝e nasz rynek dopiero wchodzi w faz´ popularyzacji rozwiàzaƒ BI, to konsultanci i informatycy z Polski mogà staç si´ pionierami w zakresie wizualizacji wiedzy pochodzàcej z systemów BI. To
bowiem u nas po raz pierwszy do zobrazowania miar, wielkoÊci i wskaêników ekonomicznych zastosowano graficzne technologie trójwymiarowe, takie same, jakie wykorzystuje si´ w animacjach gier komputerowych.

Firma jak wirtualne miasto
Pomys∏ wykorzysta∏a firma Codec Systems w zaprojektowanym przez Polaków systemie BI pod nazwà Inflection Point, który pod wzgl´dem wizualizacji wiedzy jest
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ewenementem w skali Êwiatowej. Twórcy rozwiàzania
wpadli na pomys∏, by przedstawiaç miary i wskaêniki za
pomocà trójwymiarowych budynków. Ich wymiary –
d∏ugoÊç, szerokoÊç i wysokoÊç – odnoszà si´ bezpoÊrednio do rzeczywistych danych dostarczonych przez system BI. Za∏ó˝my, ˝e chcemy znaç zyskownoÊç sprzeda˝y dla poszczególnych produktów. WartoÊç ta b´dzie
wyra˝ona wysokoÊcià budynku. Poza tym chcemy wiedzieç, jak dla ka˝dego produktu kszta∏tuje si´ mar˝a
procentowa oraz koszt sprzeda˝y. Te wielkoÊci sà z kolei odzwierciedlone przez d∏ugoÊç i szerokoÊç obiektu.
Ka˝dy budynek to obraz odr´bnego produktu.
Korzystajàc z katalogu miar i wielkoÊci, w ciàgu zaledwie paru chwil mo˝na przydzieliç kryteria zapytania
(wybraç produkty, badany okres itd.) kierowanego do
baz danych. W efekcie na ekranie ukazuje si´ grupa budynków, które obrazujà rzeczywiste mar˝e, koszty i zyskownoÊç sprzeda˝y dla wszystkich produktów. Natychmiast widaç, które produkty sà dla firmy motorem,
a które balastem; gdzie mar˝a jest zbyt niska, a gdzie
stosunek kosztu do zyskownoÊci jest niekorzystny. Z pomocà kursorów klawiszy mo˝emy zmieniaç kàt widzenia miasta, zale˝nie od interesujàcej nas zmiennej.
W opcjach wystarczy zmodyfikowaç zapytanie i po chwili ukazuje si´ kolejne miasto – jak w uj´ciu geograficznym
kszta∏tujà si´ koszty, przychody i mar˝e. W tym mieÊcie
ka˝dy budynek odzwierciedla inny region lub punkt
sprzeda˝y. Liczba kombinacji trójwymiarowych map jest
praktycznie nieograniczona, podobnie jak liczba raportów
dost´pnych w systemie BI. Zapytania bezpoÊrednio formu∏owane sà przez u˝ytkownika w panelu opcji.
Mapa miasta jest interaktywna, to znaczy ka˝dy budynek jest rodzajem odnoÊnika do szczegó∏owych analiz
typu drill down. Wystarczy kliknàç w obiekt, by poznaç
opisujàce go szczegó∏owe dane lub przenieÊç si´ na ni˝szy poziom analizy. Praca w systemie kojarzy si´ bardziej
z ekonomicznà grà komputerowà ni˝ z profesjonalnym
systemem analitycznym.
Zdaniem projektantów Inflection Point to w∏aÊnie interfejs graficzny sprawi, ˝e w niedalekiej przysz∏oÊci kràg
u˝ytkowników BI poszerzy si´ o mened˝erów sprzeda˝y
i marketingu oraz o zarzàdy firm. Do tej pory osoby te
korzystajà z BI poÊrednio, nie majà bowiem czasu na analiz´ stosów wskaêników prezentowanych w tradycyjnych
interfejsach BI. Wiedza jest wcià˝ dostarczana przez dzia∏y analiz, co w wielu przypadkach oznacza dodatkowà
utrat´ czasu. Dla najbardziej spragnionych wiedzy o bie˝àcych i podstawowych wskaênikach przygotowano specjalny interfejs, tzw. kokpit sterowniczy, pokazujàcy jedynie wybrane wartoÊci ekonomiczne. Informacje obrazo-

wane sà przez zegary z wychylonymi strza∏kami. Kolory
na skali zegarów wskazujà, czy wskaênik jest utrzymany
w granicach tolerancji, czy wykracza poza za∏o˝one normy (np. pozycje bud˝etowe). Kokpit sterowniczy to najwy˝szy poziom aplikacji, z którego mo˝na rozpoczàç
g∏´bsze analizy. Jego ideà jest mo˝liwoÊç wskazania w czasie rzeczywistym, w jakim punkcie znajduje si´ firma.

Czy w Polsce podobne rozwiàzania
stanà si´ popularne? Na pewno,
jednak rynek musi przejÊç przez
jeszcze jednà faz´ – nasilenia konkurencyjnoÊci firm poprzez stosowanie narz´dzi BI. Polscy mened˝erowie sà
w lepszej sytuacji ni˝ ich zachodni koledzy przed kilkoma laty. Majà bowiem ju˝ teraz do wyboru narz´dzia,
które wizualizujà wiedz´.

Business Intelligence
Rozwiàzania wspomagajàce procesy podejmowania
w firmie decyzji poprzez analiz´ danych zgromadzonych
w systemach informatycznych. BI pomagajà przewidywaç przysz∏oÊç i oceniaç stan obecny, w jakim znajduje si´ przedsi´biorstwo.1
Systemy informatyczne BI pracujà najcz´Êciej w oparciu o wielowymiarowy model danych, który zawiera definicje wszystkich niezb´dnych do analiz zmiennych,
wartoÊci, wielkoÊci i wskaêników. Za poÊrednictwem tej
kostki BI odwo∏uje si´ do baz danych zgromadzonych
w ró˝norodnych systemach informatycznych przedsi´biorstwa. Uzyskane dane prezentowane sà w BI w formie gotowych raportów, wykresów i sprawozdaƒ, które poza dope∏nieniem funkcji raportujàcych systemów
ERP dajà zupe∏nie nowe kategorie informacji potrzebne do podejmowania strategicznych decyzji.
BI to przede wszystkim operacyjne narz´dzie analityczne, które dostarcza bezcennà wiedz´ o bie˝àcej kondycji przedsi´biorstwa i pozwala odnieÊç jà do za∏o˝onych
planów i bud˝etów. Ze wzgl´du na ograniczone technologie prezentacyjne BI nie sà bezpoÊrednio wykorzystywane na wi´kszà skal´ na szczeblu mened˝erskim
i strategicznym. Rozwój technik wizualizacji danych
poszerza kràg u˝ytkowników BI, do analityków do∏àcza Êcis∏e kierownictwo firm oraz mened˝erowie marketingu i sprzeda˝y.

1 èród∏o: WIKIPEDIA
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