
WIEDZA I INFORMACJA

Wiedza i informacja są w branży finansowej jednym z naj

ważniejszych aktywów przedsiębiorstwa. Wyzwaniem jest 

odpowiednie zebranie, przygotowanie, interpretacja oraz 

wykorzystanie tych danych. W dobie coraz szerzej i szyb

ciej postępującej informatyzacji procesów w instytucjach 

finansowych, rosnących wymagań ze strony klientów oraz 

coraz bardziej rygorystycznych przepisów ustawodawczych, 

niezbędne jest ciągłe pozyskiwanie wiedzy, koniecznej do 

podejmowania decyzji biznesowych na każdym poziomie. Do 

otrzymania danych warunkujących prawidłowość tych de

cyzji niezbędne jest zautomatyzowane przetwarzania i inte

gracja informacji z różnych źródeł a następnie udostępnienie 

czytelnych wyników użytkownikom biznesowym.

Problem ten może efektywnie rozwiązać platforma Comarch 

Business Intelligence

WIĘCEJ O COMARCH BUSINESS 

INTELLIGENCE

Platforma Comarch BI to narzędzie służące do integracji 

i analizy informacji. 

Za pomocą zaawansowanych narzędzi do zbie

rania, integracji, mapowania i procesu zasilania 

mecha nizmu raportującego może ona zbierać 

informacje nie mal z każdego rodzaju źródła 

danych i integrować je w ramach jednego ujed

noliconego modelu biznesowe go charaktery

stycznego dla danej firmy finansowej. Platforma 

Business Intelligence może wesprzeć zarówno 

zarządzających przy podejmowaniu kluczo

wych decyzji strategicznych, jak i pracowników 

różnych szczebli w codziennych decyzjach 

operacyjnych. 

Dzięki udostępnieniu całości potrzebnych infor

macji w efektywny i przejrzysty sposób, skróce

niu ulega łańcuch obiegu danych a szereg 

procesów biznesowych znacznemu przyśpie

szeniu i uproszczeniu.

COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE

DLA SEKTORA FINANSOWEGO
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GŁÓWNE POTRZEBY INSTYTUCJI 

FINANSOWYCH A NARZĘDZIA BI

•  Syntetyczna ocena stanu instytucji finansowej w oparciu 

o szczegółowe i całościowe dane 

•  Dokładniejsza analiza relacji ilościowych i jakościowych 

klientprodukt, klientusługa 

•  Użycie danych klienta do podejmowania spersonalizowa

nych decyzji biznesowych 

•  Charakterystyki grup klientów i ich preferencji (wybór istot

nych danych oraz analiza klastrów) 

•  Uproszczenie i przyśpieszenie procesów, a jednoczesne 

zwiększenie jakości działania firmy 

•  Ograniczenie kosztów i złożoności IT

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW 

ZAPEWNIANE PRZEZ 

COMARCH  BI

• Raporty rutynowe i adhoc na potrzeby zarządu, kluczowe 

do planowania strategicznego (dostosowanie do potrzeb 

przetwarzań, raportowanie mobilne) 

• •  Raporty sprawozdawcze dla akcjonariatu 

• Indywidualne raporty dla klientów (efektywny silnik rapor

towy, wydajne generowanie dużych wolumenów nawet 

bardzo złożonych raportów) 

• Integracja i walidacja danych z wielu źródeł rozproszonych 

(mechanizmy walidacyjne dbają o poprawność, spójność 

i kompletność analizowanych danych w celu uzyskania po

prawnych wyników oraz ograniczenia kosztów złożonych 

procesów analizy danych) 

• Segmentacja klientów w oparciu o dane transakcyjne, 

demograficzne, profile klientów, historię relacji, migrację 

miedzy sektorowa, analizy stabilności sektora, zmiany jego 

struktury 

• Wsparcie zarządzania kapitałem, określania kosztów 

i przychodów poszczególnych procesów, wpływ produk

tów, usług czy klientów na uzyskaną efektywność. 

• Określanie trendów sprzedażowych, potrzeb klientów dla 

działań marketingowych i operacyjnych (wykorzystanie 

metod szeregów czasowych w Microsoft ARTXP i Microsoft 

ARIMA). Modelowanie predyktywne ukierunkowania klien

tów na produkty, usługi, segmenty czy też ścieżki rozwoju 

potrzeb. 

• Wspomaganie zarządzania i wyceny funduszy, wyceny 

instrumentów finansowych, zarządzania i alokacji kapitału 

• Wsparcie dla zarządzania ryzykiem finansowym, dla wy

magań w zakresie wyznaczania kapitałów 

• Wspomaganie zarządzania ryzykiem operacyjnym, pomiar 

i kontrola ryzyka opecyjnego 

• Financial management, poprawność procesów planowa

nia, prognozowania, budżetowania, raportowania. Analizy 

adhoc, aktualne, przekrojowe i dokładne informacje fi

http://www.bi.comarch.com


nansowe. Poprawia terminowość realizowanych planów, 

budżetów, usprawnia procesy dystrybucji informacji 

i raportowania. 

• Przygotowanie danych do sprawozdawczości obowiązko

wej, dane do raportów COREP, FINREP, bilansu płatniczego, 

raporting dla BFG i UFG oraz publikacji w standardzie XML. 

Integracja danych z rozproszonych źródeł, jednolity model 

danych, parametryzacja systemu poprzez słowniki.

NA CO ZWRACAMY UWAGĘ?

Platforma Comarch Business Intelligence to rozwiązania 

sprawdzone na rynku, efektywnie wspierające zarówno pol

skich jak i zagranicznych klientów. 

We wdrożeniach z naszym udziałem, zwracamy szczególną 

uwagę na:

Dbałość o bezpieczeństwo danych

Automatyczne backupy danych, walidacje oraz alarmowa

nie o wszelkiej ingerencji w jakość danych odzwierciedlane 

są w postaci raportów przyczyn takich działań w celu ich 

eliminacji.

Usprawnienie procesów decyzyjnych

Czytelne i przekrojowe dane na temat funkcjonowania organi

zacji, pomaga w podejmowaniu odpowiednich decyzji w ce

lach realizacji zamierzonych planów biznesowych.

Prognozowanie dla sektora finansowego

Przewidywanie zachowań klientów i trendów rynkowych sta

nowi ogromną przewagę na rynkach silnej konkurencji gdzie 

wskaźnikiem konkurencyjności nie jest już cena a wiedza na 

temat przyszłej informacji.

Oszczędność czasu i zasobów

Dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty 

będą zawsze dostarczane na czas, a dzięki wykorzystaniu 

alertów, gdy dochodzi do niepokojących zdarzeń, samoczyn

nie rozsyła niezbędne informacje pozwalające na zdiagnozo

wanie problemu i podjęcie niezbędnych działań.

Okiem klienta
JIM SUMPTER SENIOR

CIMA®, BUSINESS 
DEVELOPMENT STRATEGY 
OFFICER SKAGEN AS.

„Było to ambitne przedsięwzięcie, a Comarch wy-
wiązał się ze wszystkich postawionych przed nimi 
zadań. Projekt był profesjonalnie zarządzany, bez 
czego nie można byłoby go skończyć na czas w ra-
mach przewidziane go budżetu. Odnieśliśmy też 
duże korzyści z elastycznego podejścia Comarch, 
jakiego wymagał ten projekt. Mówiąc krótko, jeste-
śmy bardzo zadowoleni z rezultatów i liczymy na 
dalszą współpracę w nadchodzących latach.”
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Wysoka dostępność

Analizy i raporty dostępne są w każdym miejscu za pomocą 

przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnych. Dzięki wyko

rzystaniu technologii inmemory proste analizy mogą być 

wykonywane bez pomocy silnika serwera.

Weryfikacja realizacji strategii

W jednym sprawozdaniu można odczytać stopień zrealizo

wanej strategii i prześledzić trendy dla każdego z kluczowych 

wskaźników efektywności.

Obniżone koszty analiz

Dzięki zastosowaniu intuicyjnych obszarów biznesowych 

i efektywnych narzędzi, budowanie nawet skomplikowanych 

sprawozdań i zestawień sprow adza się do prostej metody 

przeciągnij i upuść.

Automatyczna walidacja danych

Stosując narzędzia Data Warehouse Data Quality (DWDQ) 

posiada się gwarancję jakości i kompletności danych, dzięki 

czemu każdy użytkownik systemu otrzymuje spójne i prawi

dłowe dane do analiz.

DOŚWIADCZENIE

Comarch Business Intelligence to przede wszystkim do

świadczony zespół analityków i programistów, wypracowana 

przez lata metodyka prowadzenia projektów zgodna z aktu

alnymi standardami ISO oraz PMBOK, doświadczeniami zdo

bytymi w projektach wdrożeń na rynkach europejskich wraz 

z wykorzystaniem najnowszych technologii budowy hurtow

ni danych i narzędziami Business Intelligence. 

Wszystko to, stanowi gwarancję udanej realizacji projektu dla 

niezwykle wymagającego klienta branży finansowej.

Zespół Comarch Business Intelligence w swojej praktyce 

wdrożeniowej realizował projekty dla klientów m.in. sektora 

finan sowego, w tym projekty zawierające raporty indywidual

ne dla klientów i instytucji, sprawozdania finansowe, raporty 

opera cyjne i wiele innych. 

W sumie zrealizował już ponad 100 projektów.

Więcej o Comarch 
Business Intelligence
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Okiem klienta
KONRAD JUSZCZUK, 

KIEROWNIK ZESPOŁU 
INFORMACJI ZARZĄDCZEJ 
W DEPARTAMENCIE ROZWOJU 
W DNB NORD POLSKA SA.

„Zostałem uważnie wysłuchany i zrozumiany 
przez specjalistów w dziedzinie inżynierii 
systemów analitycznych. To zrozumienie 
dla niuansów, a także skłonności do pójścia 
nieszablonowym torem myślenia, uważam za 
wielką zaletę współpracy z Comarchem.”
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