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PSS „Spo∏em Katowice”

System informatyczny „Hurtownia Danych”
w PSS „Spo∏em Katowice”
Charakterystyka ogólna
Jeszcze kilka lat temu w sk∏ad systemu informatycznego móg∏ wchodziç
pojedynczy serwer danych i kilka terminalowych stanowisk pracy, na którym
zaimplementowano systemy gospodarki magazynowej, kadrowo – p∏acowy
bàdê finansowo-ksi´gowy. Wystarcza∏o
to dla potrzeb bie˝àcej informacji i zaspokaja∏o potrzeby kierownictwa
przedsi´biorstwa.
W wyniku rozwoju funkcjonalnego
oprogramowania oraz wzrostu iloÊci
przetwarzanych danych wzrasta∏o równolegle zapotrzebowanie na informacj´
przetworzonà, mogàcà wspomagaç procedury zarzàdcze. Pojawi∏o si´ nowe,
niezawodne oprogramowanie, nowe,
pewniejsze zabezpieczenia przed niepowo∏anym dost´pem i wzros∏a szybkoÊç serwerów baz danych. Uwarunkowania te nie dotyczy∏y ju˝ tylko ma∏ych,
lokalnych sieci LAN, ale mia∏y istnieç
w sieciach rozproszonych oraz zdecentralizowanych. W oparciu o najnowsze
technologie oraz wspó∏prac´ z firmà
SigmaKraków, stworzyliÊmy w PSS
„Spo∏em” Katowice system Hurtownia
Danych (Data Warehouse). System ten
gromadzi potrzebne informacje z placówek detalicznych firmy, jednostek magazynowych i produkcyjnych we wspólnej
bazie, zapewniajàc b∏yskawiczny dost´p
do danych oraz ró˝norodnych analiz,
prezentujàc je w wygodny i atrakcyjny
dla u˝ytkownika sposób. U∏atwia planowanie i analiz´ kondycji gospodarczej
firmy, dajàc pe∏en wglàd w jej dzia∏alnoÊç gospodarczà. Szybki dost´p do danych i brak koniecznoÊci wykonywania
wydruków to g∏ówne zalety systemu.
System ten jest logicznym nast´pstwem i ∏àcznikiem pomi´dzy funkcjonujàcymi dotychczas podsystemami indywidualnymi w detalu spo˝ywczym
i przemys∏owym, o czym ju˝ szeroko
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pisa∏em we wczeÊniejszych numerach i ustawienie automatycznej transmisji
„Logistyki”.
w godzinach nocnych. Obecnie wykorzystuje si´ do transmisji danych modemy przesy∏ajàce informacje przez struSytuacja poprzednia
mieƒ komunikacji internetowej z zastoMyÊl o powstaniu systemu Hurtowni sowaniem technologii FTP. Us∏ugi FTP
Danych zrodzi∏a si´ w roku 2000 i by∏a (File Transfer Protocol, czyli protokó∏
nast´pstwem wdro˝eƒ systemów ska- transmisji danych, pozwalajàcy na przeningowo-komputerowych w najwi´k- sy∏anie plików pomi´dzy odleg∏ymi
szych obiektach Spó∏dzielni. W poczàt- komputerami, a wi´c, np. skopiowanie
kowym okresie dochodzenia do opti- na w∏asny komputer udost´pnionych
mum informacyjnego, dane generowa- na odleg∏ych serwerach plików kompune na kasach ADS Anker stanowi∏y nie- terowych – zawierajàcych dane, tekst,
wielkà cz´Êç ogó∏u informacji o obrocie grafik´, dêwi´k, animacj´). Jest to roztowarowym placówki handlowej i nie wiàzanie optymalne i ogólnie stosowapozwala∏y na operatywne podejmowa- ne w nowoczesnej transmisji danych.
nie decyzji na poziomie Spó∏dzielni. By∏y one wykorzystywane jedynie na po- TeraêniejszoÊç
ziomie poszczególnego sklepu, zaÊ do
centrum zarzàdzania dociera∏y w postaObecnie do systemu Hurtowni Daci periodycznie tworzonych papiero- nych sp∏ywajà dane ze wszystkich plawych wydruków. Dopiero na podstawie cówek detalicznych Spó∏dzielni, gdzie
tego materia∏u mo˝na by∏o dokonywaç dzia∏ajà odr´bne systemy skaningowoanaliz.
komputerowe i kasy systemowe POS,
oparte o drukarki fiskalne Elzab FP-600.
Ma∏a elastycznoÊç sytemu wynika∏a Tak˝e zak∏ady produkcyjne sà do∏àczowi´c z jego pasywnego uk∏adu informa- ne do systemu, jednak dane z tych placyjnego, cyklicznoÊci danych (dekada, cówek sà wykorzystywane do automamiesiàc) i formy przesy∏u do centrum tycznej dekretacji dokumentów do syszarzàdzania. Dalsza obróbka wymaga∏a temu FK, a Hurtownia Danych prezenponownego r´cznego wprowadzania tuje dane ze sprzeda˝y towarów. Dodanych na arkusze kalkulacyjne i na- datkowo wszystkie placówki, w któst´pnie zestawiania danych w tabelach rych nast´puje wymiana kas fiskalnych
zbiorczych. System ten by∏ wydolny je- z ADS Anker na kasy Elzab Delta w ladynie na poziomie co najwy˝ej kilku tach 2001/2002, przesy∏ajà dane do
placówek, zaÊ kolejne wdro˝enia po- Hurtowni Danych za poÊrednictwem
wodowa∏y przyrost pracy r´cznej, stàd Centrum Transmisji Modemowej (CTM).
te˝ rozpocz´to poszukiwanie rozwià- CTM to wyodr´bniona sieç LAN (Local
zaƒ eliminujàcych t´ ucià˝liwoÊç. War- Area Network), zainstalowana w centrali
to tu dodaç, ˝e aktualnie informacje firmy, sk∏adajàca si´ z dwóch wysokogromadzone sà z ponad 40 lokalizacji wydajnych komputerów realizujàcych
na terenie miasta. Tak wi´c w roku transmisje danych do kas Delta (zmiany
2000, wspólnie z firmà Sigma, opraco- cen, wprowadzenie nowych towarów
wano za∏o˝enia i uruchomiono w trybie i usuni´cie zb´dnych pozycji asortytestowym Hurtowni´ Danych. G∏ów- mentowych). W CTM zbierane sà równym za∏o˝enie by∏o codzienne, automa- nie˝ informacje o sprzeda˝y ze wszysttyczne aktualizowanie bazy o dane kich kas Delta w cyklu dziennym (transz placówek detalicznych. Mo˝liwe jest misja w nocy). W komputerach CTM zeto przez zainstalowanie modemów brana informacja jest archiwizowana
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i przekazywana za poÊrednictwem we- wiàzanie to pozwoli w przysz∏oÊci kown´trznej sieci komputerowej do ser- rzystaç z danych zdalnie.
wera Hurtowni Danych. Proces ten odbywa si´ automatyczne o zadanej go- Oprogramowanie (software)
dzinie.
W nowym serwerze zainstalowano
Sprz´t (hardware)
oprogramowanie sieciowe Linux, zapewniajàce pe∏nà kompatybilnoÊç
Do maja 2002 roku g∏ównym serwe- z protoko∏em transmisji TCP/IP (stosorem Hurtowni Danych by∏ zwyk∏y kom- wanym w internecie). Pozwala to na ∏aputer klasy PC z zainstalowanym syste- twoÊç w konfiguracji terminali wspó∏mem operacyjnym Linux, przechowujà- pracujàcych w sieci LAN. G∏ównym jedcym dane na 2 dyskach twardych (w sys- nak narz´dziem s∏u˝àcym do obs∏ugi
temie mirroringu zabezpieczajàcego Hurtowni Danych jest oprogramowanie
przed awarià fizycznà dysku). Równo- MySQL – motor bazodanowy, odpowieczeÊnie komputer ten spe∏nia∏ rol´ dzialny za agregacj´ danych i tworzenie
bramki internetowej, zapewniajàcej do- tablic. Zadanie jest wykonywanie
st´p do zasobów sieci Internet, termi- w osobnym procesie, dlatego nie ponalom zainstalowanym w biurowcu woduje przestojów w dzia∏aniu innych
Spó∏dzielni.
aplikacji. Proces ten odbywa si´ codziennie (w sposób automatyczny, nie
Po przeprowadzeniu analizy wydaj- zauwa˝alny przez u˝ytkownika), po zanoÊci sprz´tu w miesiàcu kwietniu ∏adowaniu do serwera danych przycho2002, Zarzàd Spó∏dzielni podjà∏ decy- dzàcych w nocy z placówek i CTM. Do
zje o zakupie profesjonalnego serwera komunikacji z u˝ytkownikiem stworzosieciowego o du˝ej wydajnoÊci. Sercem no oprogramowanie w formie interfamaszyny jest bardzo szybka p∏yta g∏ów- ce’u uruchamianego z poziomu przena z 2 procesorami klasy Pentium III glàdarki internetowej. W miejscu podai macierz dyskowa zawierajàca 3 dyski wania adresu internetowego wystarczy
twarde po 30 GB ka˝dy, zapewniajàca wpisaç numer IP serwera i pojawi si´
bezawaryjnà ciàg∏à prace dzi´ki tech- plansza autoryzacji dost´pu do danych.
nologii HotSwap (maksymalnie w ma- Po poprawnym podaniu nazwy u˝ytcierzy mo˝e pracowaç 5 dysków). Do- kownika i has∏a mamy pe∏ny dost´p do
datkowo serwer zabezpieczony jest zagregowanych danych. Warto dodaç,
modu∏em podwójnego zasilania i zasi- ˝e oprogramowanie upraszcza w dulaczem awaryjnym. Jest to w pe∏ni pro- ˝ym stopniu poruszanie si´ po planfesjonalne zabezpieczenie na wypadek szach, poniewa˝ pos∏ugujemy si´ tylko
braku zasilania i awarii fizycznej dys- myszkà wybierajàc opcje dost´pne na
ków twardych. Moc obliczeniowa no- monitorze.
wej maszyny jest nieporównywalnie
wi´ksza (ok. 15 razy) od rozwiàzania Zasady zbierania informacji
dotychczasowego. Stary serwer przejà∏
zadania bramki internetowej i zabezInformacje o sprzeda˝y mo˝na popieczenia antywirusowego od strony ∏à- dzieliç na trzy kategorie:
cza internetowego (Fire Wall). Takie roz- • dane zbierane ze sklepów wyposa˝owiàzanie sprz´towe gwarantuje bardzo
nych we w∏asne sieci komputerowe
wysokà bezawaryjnoÊç i bezpieczeƒ(7 placówek)
stwo sieci oraz odpowiednià pr´dkoÊç • dane zbierane ze sklepów wyposa˝oprzetwarzania danych.
nych w kasy Delta (pozosta∏e sklepy)
• dane zbierane z zak∏adów produkcyjPoza serwerem w centrali firmy pranych.
cuje wi´kszoÊç nowoczesnych terminali z systemem Windows 98, dajàcych
Transmisja odbywa si´ od godziny 22
mo˝liwoÊç dost´pu do zasobów Hur- z kas fiskalnych Delta najpierw do CTM,
towni Danych. RównoczeÊnie system a póêniej do serwera Hurtowni Danych
Hurtowni Danych jest dost´pny zdalnie i bezpoÊrednio ze sklepów „komputeprzez odpowiednio skonfigurowany rowych” do serwera. CTM obs∏uguje ka(zastosowano has∏a dost´pu i autoryza- sy Delta przez specjalny modem kasocji do zasobów), dowolny komputer na wy, transmisja z pozosta∏ych sklepów
Êwiecie z dost´pem do Internetu. Roz- odbywa si´ przez Internet z us∏ugà FTP.

Dodatkowo codziennie generowany
jest raport o ewentualnych b∏´dach lub
braku transmisji ze wszystkich placówek. Pojawia si´ on w formie wiadomoÊci e-mail. JeÊli wystàpià b∏´dy, system
b´dzie próbowa∏ Êciàgnàç dane w trakcie kolejnego cyklu transmisyjnego.
Ka˝da placówka ma przydzielony w∏asny numer w strukturze Hurtowni Danych gdzie gromadzone sà informacje
w celu osiàgni´cia wi´kszej przejrzystoÊci dla administrowania danymi.

Agregacja danych
Wszystkie dane zebrane z placówek
detalicznych przechowywane sà na dyskach twardych serwera Hurtowni Danych. Sà zabezpieczone przed dost´pem osób niepowo∏anych przez system
hase∏. G∏ównym indeksem s∏u˝àcym do
rozpoznania towaru jest identyfikator
globalny EAN.UCC – GTIN: numery
EAN/UCC-13 i EAN/UCC-8 (z symbolik
kodów kreskowych EAN-13 i EAN-8), jak
równie˝ wewn´trzny kod krótki 6-cio
cyfrowy. Wszystkie towary podzielone
sà na tzw. grupy g∏ówne (48) i w obr´bie swojej grupy – na podgrupy szczegó∏owe. Szkielet i podzia∏ towarów dokonano przy wspó∏pracy z jednostkami
bran˝owymi Spó∏dzielni. Ka˝dy nowy
towar sprzedawany w sieci musi byç
przydzielony do odpowiedniej grupy
g∏ównej i podgrupy. Dodatkowo symbolowi przypisywana jest nazwa towaru, stawka VAT, symbol PKWiU i cena
detaliczna. Poza danymi o sprzeda˝y
towarów system równie˝ zbiera informacje o iloÊci klientów ka˝dego dnia
i dla sklepów „komputerowych” o przychodach na placówk´. Dane te sà zapisywane w tablicach, co pozwala na
szybkie ich przeglàdanie.

Zasady funkcjonowania
interface’u u˝ytkownika
Dost´p do zasobów Hurtowni Danych jest mo˝liwy przez odpowiednio
skonfigurowany terminal, pod∏àczony
do sieci LAN w biurowcu firmy z zainstalowanym systemem Windows i przeglàdarkà internetowà (standardowo wyst´puje w ka˝dej wersji instalacyjnej
systemu Windows 98). Poruszanie si´
po planszach odbywa si´ przy u˝yciu
myszki i zatwierdzaniu lewym przyciskiem. Hurtownia Danych pozwala na
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Schemat po∏àczeƒ logicznych i infrastruktura informatyczna
Terminale sieciowe pod∏àczone do sieci SDH Zenit i wyposa˝one w system Windows
i przeglàdark´ internetowà (odpowiednia konfiguracja TCP/IP)

Wydzielona
sieç CTM
z dost´pem
do zasobów
Serwera
sieciowego

¸àcznoÊç przez sieç
telefonicznà ISDN

¸àcznoÊç przez Internet
z us∏ugà FTP

branej placówce o np. najwy˝szej
sprzeda˝y lub najwy˝szej rotacji.
• Analiza grup – dotyczy zestawiania
grup towarowych w zadanych kryteriach i placówkach. Okres podstawowy 1 miesiàc. Podobnie jak w analizie
towarów i tu mo˝na zadawaç ró˝ne
kryteria zestawiania tabel.
• Analiza dnia – zestawienie pokazujàce iloÊç klientów, wartoÊç sprzeda˝y
i Êrednià wartoÊç koszyka. Zestawienie wyst´puje w formie wykresu s∏upkowego i tabeli z danymi. Analiz´
mo˝na wykonaç dla wybranej placówki lub wszystkich placówek ∏àcznie.
• Zarzàdzanie towarami – w tej opcji
znajduje si´ indeks wszystkich towarów sprzedawanych w sieci, w przyporzàdkowaniu do odpowiedniej
podgrupy i grupy g∏ównej.
• Rabaty – zestawienie transakcji rabatowych realizowanych we wszystkich
placówkach Spó∏dzielni.
Wszystkie zestawienia majà mo˝liwoÊç generowania kolejnych tabel
z dotychczas wyÊwietlanych. Poruszanie si´ po planszach jest proste i intuicyjne, wymagajàce tylko podstawowej
wiedzy z zakresu informatyki.

Podsumowanie

Placówki detaliczne wyposa˝one w kasy
fiskalne Delta i pod∏àczone do modemów

Placówki detaliczne wyposa˝one
w systemy POS pod∏àczone
do sieci lokalnych i modemów

sporzàdzenie analiz wed∏ug ustalonych
czonych do systemu, suma ogólna
i udzia∏y procentowe. Jest równie˝
schematów:
• Analiza sprzeda˝y – ogólne zestapodawana iloÊç transakcji i Êrednia
wartoÊç koszyka.
wienie sprzeda˝y dla poszczególnych sklepów w cyklu narastajàcym, • Analiza towarów – tabela zestawia
gdzie podstawowym okresem jest
sprzeda˝ towarów po wybraniu odpowiedniego kryterium i iloÊci wymiesiàc. Analiz´ t´ mo˝na wykonaç
Êwietlanych pozycji. Okres podstawow dowolnym okresie podajàc zakres
wy 1 miesiàc. Istnieje tu mo˝liwoÊç
miesi´cy i lat. Znajdujà si´ tu dane
pokazania sprzeda˝y towarów w wywszystkich sklepów obecnie do∏à-

System Hurtownia Danych jest niezwykle szybkim i pomocnym narz´dziem w analizowaniu podstawowych
wskaêników ekonomicznych (sprzeda˝,
iloÊç klientów, rotacja, itp.). Jest prosty
w u˝yciu i w obrazowy sposób prezentuje dane (wykresy i tabele).
Do tego jednak, ˝eby móg∏ funkcjonowaç, potrzebna jest zaawansowana
infrastruktura informatyczna i transmisyjna. Du˝a moc obliczeniowa serwera
zapewnia sprawne dzia∏anie systemu
i jego niezawodnoÊç. Tak du˝a iloÊç informacji, jaka jest zbierana codziennie
z placówek sklepowych, nie jest do
ogarni´cia przy zastosowaniu tradycyjnych metod analitycznych.
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