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WSTĘP 

 

 

Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk, 

księgowy, nie posiadający platformy analitycznej Business Intelligence. Dokument sugeruje także, w jaki sposób 

Comarch Business Intelligence może pomóc wymienione problemy rozwiązać. W dokumencie pokazujemy 

konkretne przykłady komponentów platformy Comarch Business Intelligence i ich zastosowania. 
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JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE? 

 

BRAKUJE MI ŁATWEGO W UŻYCIU NARZĘDZIA DO ZBIERANIA I PREZENTOWANIA 

INFORMACJI ZARZĄDCZEJ. 

Dzięki zebraniu całości informacji w jednej bazie hurtowni danych Business Intelligence, za pomocą na przykład 

księgi raportów, w łatwy i przystępny sposób możemy prowadzić analizy i prezentować informację zarządczą na 

poziomie całej firmy 

OCZEKUJĘ ROZWIĄZANIA INTEGRUJĄCEGO DANE Z RÓŻNYCH, TAKŻE POD WZGLĘDEM 

STRUKTURY, ŹRÓDEŁ BAZODANOWYCH. 

Aplikacja Comarch Business Intelligence pozwalają na integrację danych z wielu zróżnicowanych, także pod 

względem struktury i technologii źródeł bazodanowych. Mogą to być pliki płaskie, arkusze xls, bazys SQL, Oracle 

lub inne. 

INFORMACJA ANALITYCZNA W MOJEJ FIRMIE, TO ZBIÓR RAPORTÓW I ARKUSZY XLS 

ROZSIANYCH PO WIELU UŻYTKOWNIKACH, CZĘSTO W RÓŻNYCH WERSJACH I 

NIEAKTUALNA. 

Comarch Business Intelligence, w każdej wersji wyposażane jest w repozytoria raportów, takie chociażby jak 

Księga Raportów, czy Reporting Services Microsoftu, które pozwala na sprawne zarządzanie, automatyczną 

aktualizację i utrzymanie porządku w informacji analitycznej. 

MAM PROBLEM Z POZYSKANIEM RAPORTÓW AD HOC O AKTUALNEJ SYTUACJI 

PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Proste i intuicyjne narzędzie użytkownika końcowego, a także współpraca z obszarami analitycznymi OLAP, 

pozwala na błyskawiczne pozyskanie pewnej i aktualnej informacji, przy wykorzystaniu naszej platformy. 

Analitycy i osoby zarządzające mogą w każdej chwili i szybko sporządzić interesujący ich raport. 

MAM DOŚĆ CYKLU ZAMÓW, SPRAWDŹ, POPRAW, ZATWIERDŹ, ZAMÓW MODYFIKACJĘ W 

POZYSKIWANIU NIEZBĘDNYCH INFORMACJI O SWOJEJ FIRMIE. 

Comarch Business Intelligence to niezawodne rozwiązanie, które od momentu wdrożenia, praktycznie nie 

wymaga żadnej ingerencji ze strony działu IT. Raz sprawdzona informacja zarządcza jest następnie 

wykorzystywana przez szereg kolejnych lat, gwarantując codzienne dostarczanie wiarygodnych danych. 
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CHCĘ, ABY W MOJEJ FIRMIE ANALITYCY BIZNESOWI WESZLI W POSIADANIE NARZĘDZIA, 

KTÓRE POZWOLI IM NA SAMODZIELNE POZYSKIWANIE POTRZEBNYCH INFORMACJI. 

Dzięki zastosowaniu intuicyjnych interfejsów takich jak księga raportów- analitycy biznesowi samodzielnie 

pozyskują informację ze zintegrowanej bazy hurtowni danych z wykorzystaniem prostej techniki drag&drop. 

Nie ma potrzeby angażowania dodatkowych zasobów do pozyskania informacji, które zostały zebrane w 

hurtowni danych. Nie ma także potrzeby angażowania w bieżące raportowanie działu IT. 

SZUKAM ZAAWANSOWANEJ I ELASTYCZNEJ PLATFORMY, KTÓRA POZWOLI ZAŁOŻYĆ CELE 

PLANISTYCZNE I BUDŻETOWE, NA POZIOMIE CAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, A NIE 

JEDYNIE W JEDNYM Z DOSTĘPNYCH SYSTEMÓW? 

W wielomodułowej aplikacji Comarch Business Intelligence, można tworzyć arkusze budżetowe i zakładać cele 

planistyczne przy wykorzystaniu aplikacji BDT- stworzonej specjalnie do tego celu. Dzięki BDT, cele planistyczne 

mogą być zakładane na poziomie całej organizacji, na poziomie zintegrowanej informacji, pochodzącej z 

różnych źródeł bazodanowych. Następnie możliwe jest obserwowanie wykonania budżetu bezpośrednio na 

raportach platformy analitycznej. 

POTRZEBUJĘ NARZĘDZIA, POZWALAJĄCEGO NA ANALIZĘ I MONITORING KLUCZOWYCH 

PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE ORAZ PREZENTACJĘ ICH NA RZETELNYM I 

CZYTELNYM SPRAWOZDANIU. 

Kolejnym modułem, należącym do platformy Comarch Business Intelligence jest moduł BSC, służący do budowy 

strategicznych i operacyjnych kart wyników. Pozwala on na prezentowanie całości informacji dotyczącej 

strategii firmy, wybranych procesów i związanych z nim zagadnień, na przejrzystym zestawieniu złożonym z 

kluczowych wskaźników efektywności. Możliwe jest także śledzenie statusu i trendu, za pomocą przejrzystych 

symboli. 

SZUKAM SYSTEMU INFORMACJI ZARZĄDCZEJ, KTÓRY POZWOLI MI NA STOSOWANIE 

ANALIZ DATA MININGOWYCH I POZYSKANIE INFORMACJI UKRYTEJ, NIE WYNIKAJĄCEJ 

BEZPOŚREDNIO Z PRZECHOWYWANYCH DANYCH.  

Platforma Comarch Business Intelligence, umożliwia tworzenie analiz data miningowych, dzięki którym możliwe 

jest odkrywanie zależności ukrytych na pierwszy rzut oka, a także prognozowanie wartości przyszłych na 

podstawie wartości historycznych. 

NIE POTRAFIĘ WYKORZYSTAC INFORMACJI ZGROMADZONEJ W MOIM SYSTEMIE ERP 

Integracja informacji zarządczej i zapewnienie do niej szybkiego dostępu, to jedno z najważniejszych zadań 

Comarch Business Intelligence. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i zoptymalizowanych wydajnościowo 

narzędzi, kierownictwo firmy może szybciej podejmować trafne decyzje i reagować na zmiany sytuacji 

rynkowej. Dotychczas niedostępna i trudna w pozyskaniu wiedza o przedsiębiorstwie, wreszcie znajduje się w 

zasięgu ręki. 
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ZAWSZE GDY COŚ SIĘ STANIE DOWIADUJĘ SIĘ ZA PÓŹNO. 

Comarch Business Intelligence, posiada mechanizmy umożliwiające  subskrypcję określonych raportów, a także 

wysyłanie alertów w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzeń, o których kluczowe osoby muszą zostać poinformowane. 

Dzięki wbudowaniu tego rodzaju zautomatyzowanego systemu dystrybucji informacji, niezbędna informacja 

zawsze trafia do właściwych osób we właściwym czasie. 


