Oeconomia 9 (3) 2010, 241–253

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE WE WSPIERANIU
POLITYKI FINANSOWEJ PRZEDSIBIORSTW MP
Katarzyna Rostek
Politechnika Warszawska
Streszczenie. Przedsibiorstwa rynku MP coraz czciej interesuj si narzdziami wspomagajcymi analityk biznesow, w tym równie moliwoci wspierania zarzdzania
nansami rmy. Technologia Business Intelligence jest jedn z propozycji rozwiza informatycznych, które mog z powodzeniem by wykorzystane w tym zakresie. Moliwo
integracji posiadanych danych, realizacja dowolnych analiz nansowych, automatyzacja
sprawozdawczoci i raportowania nansowego oraz interakcyjna wizualizacja uzyskanych
wyników s niezbdnymi elementami efektywnego zarzdzania polityk nansow rmy.
W czci teoretycznej artyku u zaprezentowano rozwizania Business Intelligence
oraz zakres ich zastosowanie w obszarze zarzdzania polityk nansow przedsibiorstwa.
W czci badawczej przedstawiono analiz porównawcz wybranych narzdzi Business Intelligence pod ktem moliwoci ich wykorzystania do wspierania analizy nansowej oraz
dostpnoci dla rm MP. Rozpatrywane by y narzdzia: wiodcych dostawców rynku BI,
którzy posiadaj w ofercie take wersje oprogramowania dedykowane MP (grupa I – liderzy rynku BI), dostawców, którzy pojawili si na rynku BI z nowoczesnymi i nowatorskimi
rozwizaniami (grupa II – wizjonerzy rynku BI) oraz dostawców oprogramowania open
source BI (grupa III – OSBI). Produkty oceniane by y pod wzgldem ich: dostpnoci dla
rm MP, moliwoci integracji z istniejcym rodowiskiem informatycznym, zakresem
wsparcia dla polityki nansowej przedsibiorstwa oraz nowoczesnoci rozwizania.
Uzyskane podczas analizy wyniki pozwalaj stwierdzi , e dobór najlepszego rozwizania BI, wspierajcego zarzdzanie polityk nansow rmy MP, musi by poprzedzony
starann analiz potrzeb i moliwoci przedsibiorstwa w odniesieniu do funkcjonalnoci
i ceny dostpnych na rynku produktów.
Sowa kluczowe. Business Intelligence, rmy MP, analiza nansowa, wspieranie polityki
nansowej, dostawcy narzdzi Business Intelligence
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Producenci systemów informatycznych uwaaj, e dziki wystpujcemu spowolnieniu ekonomicznemu rmy chtniej kupuj oprogramowanie, przy uyciu którego
mog precyzyjniej kontrolowa swoje wydatki [Janikowski 2008]. Dlatego systemy nansowo-ksigowe coraz czciej s wyposaane w dodatkowe modu y, majce zwikszy ich atrakcyjno rynkow, a jednoczenie rozszerzy ich funkcjonalno . Czci
nowoczesnego oprogramowania nansowo-ksigowego staj si systemy kontrolingowe,
rozwizania do wspó pracy z pracownikami mobilnymi oraz modu y Business Intelligence (BI).
Prezentowany artyku w czci teoretycznej koncentruje si na rozwizaniach klasy
Business Intelligence, a w szczególnoci na tych aspektach ich funkcjonowania, które
wspieraj zarzdzanie polityk nansow przedsibiorstwa. W czci badawczej artyku u
zosta a przedstawiona analiza porównawcza wybranych narzdzi Business Intelligence
pod ktem moliwoci ich wykorzystania do wspierania analizy nansowej oraz dostpnoci dla rm MP.

DEFINICJA I ARCHITEKTURA SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE
Terminu Business Intelligence po raz pierwszy uy H.P. Luhn w 1958 roku ([Luhn
1958, str. 314] w odniesieniu do moliwoci przedstawienia wzajemnych powiza pomidzy analizowanymi faktami w taki sposób, aby u atwi decydentowi osignicie zamierzonego celu. Pojcie to upowszechni H. Dresner1 w 1989 roku [Power 2007], deniujc
Business Intelligence jako zbiór koncepcji i metod u atwiajcych podejmowanie decyzji
biznesowych, wykorzystywanych przez narzdzia wspomagajce analiz faktów. Gartner
Group okrela Business Intelligence jako zorientowany na uytkownika proces zbierania,
eksploracji, interpretacji i analizy danych, prowadzcy do usprawniania i racjonalizowania
procesu podejmowania decyzji [Surma 2009, str. 13]. Podsumowujc, jest to system informatyczny, którego dzia anie opiera si na zintegrowanym rodowisku danych, a g ównym
zadaniem jest udostpnienie narzdzi wielowymiarowego przetwarzania danych, odpowiednich dla typu realizowanych zapyta analitycznych uytkownika.
Architektur funkcjonaln systemu BI prezentuje rysunek 1. Systemy te wspó dzia aj przy wyznaczaniu celów strategicznych i operacyjnych przedsibiorstwa, a nastpnie
wspieraj monitorowanie ich realizacji. Wyniki realizacji procesów poddawane s analizom nansowym oraz analizom efektywnociowym, które równie mona realizowa
przy pomocy narzdzi BI. Wyniki tych analiz s podstaw do korekty aktualnych i planowania przysz ych celów przedsibiorstwa. W ten sposób systemy BI aktywnie uczestnicz w zarzdzaniu procesami i nansami przedsibiorstwa.
W klasycznym (wsadowym) rozwizaniu BI analizie poddawane s dane, które
z pewnym opó nieniem sp ywaj z systemów transakcyjnych przedsibiorstwa. Istniej
take operacyjne systemy BI (rys. 1), które pobieraj dane transakcyjne w czasie rzeczywistym, s uc nie tylko analizie procesów ju zrealizowanych, ale przede wszystkim
1

Howard Dresner jest wiceprezydentem Gartner Research w Gartner Group.
Acta Sci. Pol.

Systemy Business Intelligence we wspieraniu polityki nansowej przedsibiorstw MP

Rys. 1.
Fig. 1.
ród o:
Source:
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Architektura funkcjonalna systemu Business Intelligence
Functional architecture of Business Intelligence system
Opracowanie w asne.
Self study.

biecemu monitorowaniu i nadzorowaniu ich aktualnej realizacji. Operacyjny BI pe ni
rol kontrolera procesu, który rozsy a komunikaty informacyjno-ostrzegawcze, a czasem
posiada take wbudowany modu automatycznej korekty parametrów procesu.
Funkcjonowanie systemu BI jest realizowane za porednictwem architektury technologicznej, która gwarantuje prawid ow i sprawn realizacj powyszych celów (rys. 2).

Rys. 2.
Fig. 2.
ród o:
Source:

Architektura technologiczna systemu Business Intelligence
Technology architecture of Business Intelligence system
Opracowanie w asne
Self study

Warstwa integracji danych (rys. 2) jest odpowiedzialna za pozyskiwanie danych
z zasobów ród owych, którymi mog by dane ustrukturalizowane i nieustrukturalizowane, pochodzce z dostpnych systemów, aplikacji, plików czy dokumentów. Dane
te s transportowane do warstwy gromadzenia danych za porednictwem procesu ETL
(ang. Extraction-Transformation-Load, rys. 2), czyli sekwencji operacji przygotowujcych dane transakcyjne do umieszczenia ich w bazie analitycznej (hurtowni lub sk adnicy
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danych). Sk adowymi procesu ETL s: ekstrakcja wybranych danych z zasobów ród owych, transformacja2 do postaci sk adowania w strukturach hurtowni oraz adowanie
danych do struktur hurtowni.
W warstwie gromadzenia danych (rys. 2) wystpuje repozytorium analityczne, którym najczciej jest hurtownia danych lub sk adnica danych. Rol repozytorium analitycznego jest udostpnianie danych warstwie analitycznej, w celu umoliwienia realizacji
analiz i raportów zamawianych i oczekiwanych przez uytkownika systemu.
Warstwa analizy danych (rys. 2) jest odpowiedzialna za przygotowanie analiz standardowych, na sta e zdeniowanych w systemie BI oraz zapewnienie realizacji analiz ad-hoc, bdcych indywidualnym projektem uytkownika. Istotne jest, aby pakiet narzdzi
analitycznych udostpnianych w tej warstwie, przewidywa moliwo wielowymiarowego przetwarzania danych w zakresie analizy: statystyczno-opisowej, wizualno-gracznej, wielowymiarowego OLAP, eksploracji danych strukturalnych i tekstowych, a take
prognozowania i predykcji. Operacyjne BI musz dodatkowo dysponowa w tej warstwie
modu em komunikacyjno-informacyjnym, umoliwiajcym biece informowanie uytkowników o stanie realizacji monitorowanego procesu.
Warstwa prezentacji wyników (rys. 2) jest odpowiedzialna za organizacj wyników
analiz w taki sposób, jaki jest odpowiedni ze wzgldu na funkcjonalno systemu BI
oraz wymagania uytkowników. Najczciej wykorzystywan form s raporty dostpne
w obszarze aplikacji uytkownika lub publikowane bezporednio w portalu informacyjnym
przedsibiorstwa. Raporty mog mie charakter standardowy (prezentuj wyniki analiz
standardowo zaimplementowanych w systemie) lub by zamawiane na indywidualne zlecenie uytkownika (prezentuj wyniki analiz ad-hoc). Dla najbardziej zaawansowanych uytkowników dostpna powinna by take aplikacja analityczna, przy pomocy której moliwe
by oby tworzenie nowych analiz i raportów oraz aktualizacja ju istniejcych.
ROLA SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZDZANIU
FINANSAMI PRZEDSIBIORSTWA
Centrum kadego systemu BI stanowi warstwa analizy danych, której zadaniem jest
zaspokojenie potrzeb analityczno-decyzyjnych uytkownika. Wynikiem dzia ania tej
warstwy jest seria wska ników oraz podsumowa, które zilustrowane odpowiednimi tabelami, wykresami i mapami, stanowi narzdzie wspomagajce podejmowanie decyzji
zarzdczych. W zakresie nansowych zastosowa systemów BI wspierane s (rys. 3):
analiza, planowanie i raportowanie nansowe.
Analiza nansowa (rys. 3) obejmuje analiz rentownoci, kosztów oraz wartoci
w obszarze ca ej dzia alnoci przedsibiorstwa. Powinna umoliwia zarówno analiz
wewntrzn, opart na kontroli realizacji procesów wewntrznych, jak i analiz porównawcz, która pozwala na odniesienie uzyskanych wyników do analogicznych wyników
osiganych przez przedsibiorstwa konkurencyjne.
2
Transformacja obejmuje takie etapy jak: ocen jakoci i identykacj problemów wystpujcych
w danych, eliminacj lub uzupe nianie braków i b dów w danych, standaryzacj i integracj danych, przekszta canie danych do postaci sk adowanej w hurtowni danych (np. wyznaczanie roku
z daty, zliczanie czstoci wizyt w sklepie itp.).
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Obszary funkcjonalnoci nansowego systemu Business Intelligence
Functional areas of Financial Business Intelligence system
Opracowanie w asne na podstawie [Balogh 2003].
Self study based on [Balogh 2003].

Planowanie nansowe (rys. 3) powinno obejmowa ca y proces – poczwszy od
zdeniowania celów, poprzez przygotowanie planów, a do generowania sprawozda
z osignitych wyników. Systemy BI aktywnie wspieraj poszczególne etapy planowania
w zakresie sporzdzania prognoz, opracowywania planów d ugoterminowych czy sporzdzania budetu.
Raportowanie nansowe (rys. 3) umoliwia automatyzacj obowizkowej sprawozdawczoci i rozlicze nansowych. Integracja danych oraz rygorystyczne przestrzeganie
wysokiej jakoci danych w hurtowniach danych, gwarantuj odpowiedni szybko , elastyczno , kompletno i poprawno generowanych raportów i sprawozda. Istotn rol
systemów BI jest take udostpnianie raportów oraz umoliwienie interakcyjnego drenie ich wyników. Budowa kokpitów menederskich i portali informacyjnych oferujcych
dostp do zrównowaonej karty wyników czy sprawozda nansowych przedsibiorstwa,
daje moliwo sprawnego podejmowania decyzji nansowych. Wyniki pochodzce
z nansowego systemu BI mog równie stanowi ród o zasilajce inteligentne systemy
doradcze, wspierajce decyzje nansowe i inwestycyjne w przedsibiorstwie.
ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH NARZDZI BUSINESS
INTELLIGENCE
Przeprowadzone w 2009 r. przez rm DiS3 badania rynku BI w Polsce, doprowadziy do zewidencjonowania 113 tytu ów oferowanych przez oko o 80 producentów [DiS

3

DiS – biuro badawczo-analityczne zajmujce si analizami rynku informatycznego w Polsce.
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2010, str. 16–26]. Jednoczenie rma IDC4 zaobserwowa a wyra ny wzrost zainteresowania systemami analitycznymi wród rm MP. Dla tej klasy przedsibiorstw bardzo
istotna jest kwestia kosztów wdroenia i utrzymania rozwiza informatycznych. Dlatego analitycy rmy IDC prognozuj znaczcy rozwój rozwiza klasy BI oferowanych
w modelu SaaS5 (ang. Software as a Service) oraz open source6 [Waszczuk 2010].
Wed ug Gartner Group7 w 2009 roku nastpi o wyra ne za amanie si dyktatury najwikszych dostawców tradycyjnych rozwiza BI (IBM, SAP, Oracle, SAS, Microsoft)
na rzecz nowatorskich technologii oferowanych przez mniejszych producentów ([Sallam,
Hostmann, Richardson, Bitterer 2010, str. 1–2]. Przede wszystkim zauwaa si rosnc
popularno systemów klasy BI in-memory8, które dziki rezygnacji z budowy trwa ej
hurtowni danych, skracaj czas wdroenia z kilku miesicy do kilku tygodni [Raport IDC,
2009b] oraz znaczco obniaj koszty uytkowania systemu (rednio o oko o 47% mniej
w stosunku do rozwizania klasycznego [Raport IDC, 2009a]). Przewidywania Gartner
Group wskazuj take na ewaluowanie technologii BI w kierunku tanich i szybkich we
wdroeniu rozwiza, które bd w stanie integrowa i przetwarza dane ekstrahowane
z dowolnych zakresów organizacyjnych, funkcjonalnych i strukturalnych.
Badanie przeprowadzone w listopadzie 2009 na grupie 150 przychodni medycznych9,
zlokalizowanych w 10 duych miastach Polski, prowadzcych dzia alno stomatologiczn i zaliczajcych si do rm MP wykaza y, e osoby zarzdzajce nie posiadaj wiadomoci i wiedzy dotyczcej tego, jakimi aplikacjami informatycznymi mona
wspomaga podejmowanie decyzji zarzdczych, w tym równie decyzji nansowych.
Ponad po owa badanych (53% populacji) podejmuje 75%–100% decyzji jedynie na podstawie w asnych dowiadcze i intuicji. Taka sama grupa badanych (53% populacji) wykorzystuje analizy i raporty zaledwie przy podejmowaniu 0%–25% decyzji zarzdczych.
Wród stosowanych przy podejmowaniu decyzji metod analitycznych, ankietowani najczciej wskazywali analizy statystyczne realizowane w arkuszu Ms Excel.
Kolejny etap tego badania, polegajcy na eksperymentalnej realizacji analiz porównawczych dla grupy 10 przychodni medycznych z Warszawy i Gdaska, wykaza brak
znajomoci podstawowych poj analizy nansowej takich jak: rentowno sprzeday
czy nawet warto rodków trwa ych. Zarzdzajcy przyznali równie, e nigdy wczeniej nie uwzgldniali analizy tych wielkoci podczas podejmowania decyzji nanso4

IDC – jedna z najwikszych rm zajmujcych si badaniem rynku teleinformatycznego, twórca
wielu analiz sektorowych, a take strategiczny doradca w wielu projektach. G ównym zadaniem
rmy jest dostarczanie analiz na temat przysz ych trendów rozwojowych poszczególnych sektorów
rynku.
5
SaaS – oprogramowanie jako us uga to model dystrybucji oprogramowania, gdzie aplikacja jest
przechowywana i udostpniana przez producenta uytkownikom za porednictwem sieci internetowej.
6
Open Source – oprogramowanie otwartego ród a, udostpniane uytkownikom nieodp atnie.
7
Gartner Group – midzynarodowa rma o wiatowej renomie zajmujca si analiz i doradztwem
w zakresie technologii informacyjnych.
8
Business Intellignece In-memory – alternatywa dla tradycyjnej architektury systemu Business Intelligence, w której nie zostaje pominita kosztowna i czasoch onna hurtownia danych, natomiast
dane s integrowane i przetwarzane bezporednio w pamici operacyjnej serwera analitycznego.
9
Praca naukowa nansowana ze rodków na nauk w latach 2009–2011 jako projekt badawczy.
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wych. Jednak realizowane w okresie pierwszego pó rocza 2010 analizy porównawcze
spotka y si z duym zainteresowaniem przychodni uczestniczcych w eksperymencie.
Wersja testowa systemu zosta a wykonana w technologii SAS Institute, która ze wzgldu
na zakres oferowanych funkcjonalnoci i wynikajc z nich cen, nie jest dostpna, ani
dedykowana rynkowi MP. Pojawi si zatem problem doboru technologii, która mog aby by wykorzystana do implementacji nansowego Business Intelligence w rmach
rynku MP.
Konieczna okaza a si analiza porównawcza produktów klasy Business Intelligence
dedykowanych przedsibiorstwom rynku MP. Podczas analizy uwzgldniono rozwizania dostarczane przez wybranych przedstawicieli trzech grup rm:
– liderzy BI – wiodcy dostawcy rynku BI, którzy oferuj wersje oprogramowania
dedykowanego rmom rynku MP: Oracle (produkt Business Intelligence Standard
Edition One), SAP (produkt Business Objects Edge Solutions), Microsoft (produkt
SQL Server),
– wizjonerzy BI – dostawcy rynku BI, którzy dziki zastosowaniu technologii in-memory oraz interakcyjnej wizualizacji danych stali si bardzo atrakcyjni i jednoczenie
nansowo osigalni dla rm MP: QlikTech (produkt QlikView), Tibco Software
(produkt Spotre), Tableau Software (produkt Tableau),
– OSBI (ang. Open Source Business Intelligence) – dostawcy oprogramowania open
source BI: Pentaho (produkt Pentaho Community Edition), Jaspersoft (produkt Jaspersoft Community Edition), SpagoWorld (product SpagoBI).
Produkty by y oceniane w czterech kategoriach cech, istotnych ze wzgldu na dostpno oprogramowania dla rm MP oraz nansowy charakter systemu BI:
1) dostpno dla rm MP – cena i warunki licencjonowania, wystpowanie wersji
darmowej, wystpowanie wersji testowej, wsparcie techniczne oraz rozwój produktu,
2) integracja ze rodowiskiem informatycznym – wspierane systemy operacyjne, wspierane formaty danych ród owych, wspierane formaty danych wynikowych, moliwo integracji ze rodowiskiem Ms Ofce,
3) wsparcie dla analizy nansowej – planowanie i budetowanie, analiza nansowa,
prognozowanie, zrównowaona karta wyników, konsolidacja i sprawozdawczo nansowa.
4) nowoczesno rozwizania – technologia in-memory, wsparcie dla chmury obliczeniowej (ang. cloud computing), wsparcie dla mobilnoci.
W tabelach 1, 2, 3 i 4 przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy. Dla kadej
pozycji po lewej stronie komórki znajduje si warto czynnika (zwyk a czcionka), a po
prawej zosta a umieszczona jego ocena (czcionka pogrubiona). Symbol  w komórce
oznacza, e okrelony czynnik wystpuje dla ocenianego produktu, natomiast symbol 
oznacza brak tego czynnika. Kady czynnik jest oceniany w skali od 0 pkt. (najgorszy)
do 2 pkt. (najlepszy). Dla kadego produktu oraz kadej z trzech grup rm wyznaczona
zosta a sumaryczna ocena punktowa.
Cenowo produkty grupy I (liderzy BI) i grupy II (wizjonerzy BI) s zblione (tab. 1).
Naley jednak uwzgldni fakt, e koszty utrzymania systemu wykonanego w technologii oferowanej przez grup I bd wysze od technologii dostarczanej przez grup II
(z powodu braku trwa ej hurtowni danych w przypadku grupy II). Dodatkowo prezentoOeconomia 9 (3) 2010
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Tabela 1. Analiza dostpnoci produktu BI dla rmy rynku MP
Table 1. Availability analysis of BI product for the SMEs company market
Nazwa Grupy

Liderzy BI

Nazwa rmy

Min cena
produktu
[$/osoba]

Wersja
testowa
[liczba dni]

Wersja
darmowa

Wsparcie
techniczne
i rozwój

Oracle

1000

1

30

1

–

0



2

4

SAP

960

1

30

1

–

0



2

4

Microsoft

360

2

180

2



1



2

7

Ocena grupy Liderzy BI:
Wizjonerzy
BI

15

QlikTech

1500

1

15

0

–

0



1

Tibco Software

1000

1

30

1

–

0



1

3

Tableau Software

1600

1

30

1



1



1

4

Ocena grupy Wizjonerzy BI:
OSBI

Ocena

2

9

Pentaho

–

1

–

1



1



1

4

Jaspersoft

–

1

–

1



1



1

4

1



2



1

6
14

SpagoWorld

–
2
–
Ocena grupy OSBI:

ród o: Opracowanie w asne.
Source: Self study.

wane w tab. 1 ceny dotycz pe nej funkcjonalnoci produktów grupy II, ale tylko ograniczonej funkcjonalnoci produktów grupy I (nie dotyczy produktu rmy Microsoft).
Wersje oprogramowania Oracle i SAP (grupa I) dedykowanego rmom MP maj
ograniczon funkcjonalno w stosunku do wersji przeznaczonych dla duych przedsibiorstw. Podobnie jest z darmowymi produktami Pentaho i Jaspersoft (grupa III – OSBI),
które dopiero w wersji p atnej (tzw. Enterprise Edition) oferuj pe n funkcjonalno
produktu oraz wsparcie techniczne. Dlatego za najlepsz ofert cenow naley uzna rozwizania rm Microsoft (prezentowana cena jest cen pe nej funkcjonalnoci narzdzia,
tab. 1) oraz SpagoWorld (brak wersji komercyjnej, tab. 1).
Naley równie uwzgldni fakt, e tylko rmy grupy I posiadaj przedstawicielstwa
w Polsce. Pozosta e grupy oferuj us ugi placówek w Niemczech, Rosji, Irlandii lub W oszech. Firma Microsoft, naleca do dostawców grupy I, zapewnia dodatkowo najd usz
ofert uytkowania testowego swojego produktu p atnego (180 dni, tab. 1).
Podsumowujc wyniki uzyskane przez poszczególnych dostawców w kategorii oceny
dostpnoci produktu BI dla rmy rynku MP (tab. 1) zdecydowanie najs abiej wypad a
grupa II, natomiast oferty grup I i III zosta y ocenione jako równorzdne. Indywidualnie
najwyej zosta y ocenione produkty rm Microsoft oraz SpagoWorld.
Pod wzgldem kryterium integralnoci rozwizania BI z istniejcym rodowiskiem informatycznym najlepiej wypadaj produkty grupy I (tab. 2). Przyczynia si do tego g ównie liczba obs ugiwanych typów formatów danych ród owych i danych wynikowych
oraz oferowana integracja ze rodowiskiem Ms Ofce. Naley jednak zwróci uwag na
to, e najbardziej elastyczne pod wzgldem liczby wspieranych systemów operacyjnych
s rozwizania grupy III (tab. 2). W przypadku tej kategorii ocen (tab. 2) równie grupa
I i III znacznie wyprzedzaj grup II. Indywidualnie najwysze oceny uzyska y produkty
rm Oracle oraz SAP.
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Tabela 2. Integracja systemu BI ze rodowiskiem informatycznym
Table 2. BI integration with the IT environment
Nazwa Grupy

Systemy
operacyjne
[liczba]
1
0

Nazwa rmy
Oracle

Liderzy BI

SAP
Microsoft
SQL Server

Formaty
danych WE
[liczba]
>5
2

Formaty
danych WY
[liczba]
>5
2

Integracja z
MS Ofce


2

6

2

1

>5

2

>5

2



2

7

1

0

>5

2

>5

2



2

6

Ocena grupy Liderzy BI:
Wizjonerzy BI

19

QlikTech

1

0

>5

2

5

1

–

0

3

Tibco Software

2

1

>5

2

5

1

–

0

4

Tableau Software

1

0

5

1

5

1

–

0

2

Ocena grupy Wizjonerzy BI:
OSBI

Ocena

9

Pentaho

>2

2

5

1

5

1

–

0

4

Jaspersoft

>2

2

5

1

5

1

–

2

6

SpagoWorld

>2

2

5

1

5

1

–

0

Ocena grupy OSBI:

4
14

ród o: Opracowanie w asne.
Source: Self study.

W kategorii oceny wsparcia analiz nansowych przez technologi BI (tab. 3) najlepiej prezentuj si produkty dostawców grupy I, którzy wykorzystuj dowiadczenia
nabyte podczas produkcji i wdroe systemów wspierajcych róne obszary zarzdzania
w rónych branach przedsibiorstw. Produkty grupy II i III, pochodzce od producentów
skoncentrowanych g ównie na technologii BI, wypadaj w tej kategorii ocen nieco gorzej.
Indywidualnie najwysze oceny uzyska y produkty rm Oracle, SAP oraz QlikTech.
W kategorii oceny nowoczesnoci rozwizania BI (tab. 4) najwysz ocen uzyska y
produkty grupy I i II. Chocia technologia stosowana w grupie II wyprzedza klasyczn
technologi BI stosowan w grupie I, to jednak wiodcy producenci BI bardzo szybko
rozwijaj swoje produkty w kierunku, który wytyczany jest przez nowe potrzeby i trendy rynkowe. Wyra nie odstaj tutaj rozwizania grupy III, które skoncentrowane s na
dostarczeniu wymaganych przez uytkownika funkcjonalnoci BI za jak najnisz cen.
Indywidualnie w tej kategorii najlepszym okaza si by produkt rmy QlikTech.
Podsumowujc przeprowadzon analiz nalea oby stwierdzi , e trudno jest rozstrzygn dobór narzdzia BI jedynie na podstawie kryterium ceny. Co prawda grupa
liderów rynku BI oraz dostawcy oprogramowania open source wypadaj w tej kategorii
najlepiej, ale ich produkty posiadaj wiele ogranicze i czsto okazuje si, e w celu
osignicia pe nej funkcjonalnoci narzdzia trzeba ponosi dodatkowe koszty. Tymczasem produkty grupy wizjonerów rynku BI, cho drosze przy zakupie licencji, to jednak
gwarantuj w tej cenie pe n funkcjonalno i wysok nowoczesno narzdzia.
Bardzo wanym kryterium doboru w aciwej technologii BI dla przedsibiorstwa jest
moliwo integracji tego rozwizania z funkcjonujcym rodowiskiem informatycznym
w zakresie posiadanych zasobów danych oraz wykorzystywanych systemów informatycznych. W tym obszarze najlepiej prezentuj si rozwizania liderów rynku BI oraz
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Liderzy BI

Sprawozdawczo nansowa

Nazwa rmy

Zrównowaona
karta wyników

Analizy nansowe

Planowanie,
budetowanie

Nazwa Grupy

Prognozowanie

Tabela 3. Wsparcie analizy nansowej przez produkt BI
Table 3. Support the nancial analysis of the product BI

Oracle



2



2



2



2



2

10

SAP



2



2



2



2



2

10

Microsoft

–

0



2



2



2



2

Ocena grupy Liderzy BI:
QlikTech
Wizjonerzy BI Tibco Software
Tableau Software

8
28



2



2



2



2



2

10

–

0



2



2



2

–

0

6

–

0



2

–

0



2

–

0

Ocena grupy Wizjonerzy BI:
OSBI

Ocena

4
20

Pentaho

–

0



2



2



2

–

0

6

Jaspersoft

–

0



2

–

0



2

–

0

4

–

0



2



2



2

–

0

SpagoWorld

Ocena grupy OSBI:

6
16

ród o: Opracowanie w asne.
Source: Self study.

Tabela 4. Nowoczesno rozwizania BI
Table 4. Modernity of BI product
Nazwa Grupy

Technologia
in-memory
–
0

Nazwa rmy
Oracle

Liderzy BI

SAP
Microsoft

Wsparcie dla chmury
obliczeniowej

2

Wsparcie
mobilnoci

2

–

0



2



2

–

0



2

–

0

Ocena grupy Liderzy BI:
Wizjonerzy BI

4
4
2
10

QlikTech



2



2



2

6

Tibco Software



2

–

0

–

0

2

Tableau Software



2

–

0

–

0

Ocena grupy Wizjonerzy BI:
OSBI

Ocena

2
10

Pentaho

–

0



2



2

4

Jaspersoft

–

0

–

0



2

2

–

0

–

0

–

0

SpagoWorld

Ocena grupy OSBI:

0
6

ród o: Opracowanie w asne.
Source: Self study.
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dostawców oprogramowania open source. Ich produkty obs uguj najwicej typów formatów danych, wspieraj róne rodowiska systemów operacyjnych, a nawet s w stanie
komunikowa si z uytkownikiem za porednictwem ekranów MS Excel. Natomiast pod
wzgldem oferowanej funkcjonalnoci narzdzi analitycznych wspierajcych zarzdzanie
polityk nansow przedsibiorstwa oraz nowoczesnoci i wszechstronnoci dostarczanego oprogramowania najlepiej prezentuje si grupa liderów i wizjonerów rynku BI.
WNIOSKI
Przedsibiorstwa rynku MP coraz czciej interesuj si narzdziami wspomagajcymi analityk biznesow, w tym równie moliwoci wspierania zarzdzania nansami rmy. Technologia Business Intelligence jest jedn z propozycji rozwiza informatycznych,
które mog z powodzeniem by wykorzystane w tym zakresie. Moliwo integracji posiadanych danych, realizacja dowolnych analiz nansowych, automatyzacja sprawozdawczoci i raportowania nansowego oraz interakcyjna wizualizacja uzyskanych wyników s
elementami niezbdnymi efektywnego zarzdzania polityk nansow rmy.
Obecnie na rynku polskim dostpnych jest oko o 113 produktów klasy BI. Pojawia
si zatem problem doboru w aciwego narzdzia do potrzeb i moliwoci rmy MP.
W prezentowanym referacie przeprowadzono analiz porównawcz dziewiciu wybranych produktów BI w czterech rónych kategoriach ocen.
Rozpatrywane by y narzdzia: wiodcych dostawców rynku BI, którzy posiadaj
w ofercie take wersje oprogramowania dedykowane MP (grupa I – liderzy rynku BI),
dostawców, którzy pojawili si na rynku BI z nowoczesnymi i nowatorskimi rozwizaniami (grupa II – wizjonerzy rynku BI) oraz dostawców oprogramowania open source BI
(grupa III – OSBI). Produkty oceniane by y pod wzgldem ich: dostpnoci dla rm MP,
moliwoci integracji z istniejcym rodowiskiem informatycznym, zakresem wsparcia
dla polityki nansowej przedsibiorstwa oraz nowoczesnoci rozwizania.
Przeprowadzona analiza wykaza a, e narzdzia grupy liderów rynku BI (grupa I)
uzyskuj najwysze oceny w kadej z rozwaanych kategorii. S to produkty sprawdzone, systematycznie rozwijane i wspierane, o duych moliwociach funkcjonalnych
i adaptacyjnych. Rozwizania grupy II i III wyra nie podzieli y si obszarami swojej
dominacji. Pod wzgldem dostpnoci dla rm MP oraz moliwoci integracji ze rodowiskiem informatycznym wysze oceny uzyskuj produkty open source (grupa III).
Produkty wizjonerów rynku BI (grupa II) s liderami pod wzgldem nowoczesnoci oferowanych produktów oraz funkcjonalnoci narzdzi wspierajcych zarzdzanie polityk
nansow rmy.
Indywidualnie najlepszymi produktami pod wzgldem funkcjonalnoci, nowoczesnoci i elastycznoci rozwizania okaza y si Oracle Business Intelligence Standard Edition
One, SAP Business Objects Edge Solutions oraz QlikView rmy QlikTech. Gdyby jednak
wiodcym kryterium mia aby by cena licencji, to w tym przypadku najlepiej prezentuje
si Microsoft SQL Server.
Uzyskane wyniki pozwalaj stwierdzi , e dobór najlepszego rozwizania BI, wspierajcego zarzdzanie polityk nansow rmy, musi by poprzedzony starann analiz
potrzeb i moliwoci w odniesieniu do funkcjonalnoci i ceny dostpnych na rynku produktów.
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BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS IN SUPPORT OF CORPORATE
FINANCIAL POLICY FOR SMES
Abstract. SMEs are increasingly interested in tools supporting business analytics, including the ability to support of company’s nancial policy management. Business Intelligence technology is one of the solutions, that can successfully be used in this area. Ability to
integrate the available data, the realization of any nancial analysis, automation of nancial
reporting and interactive visualization the obtained results are an indispensable part of
effective company’s nancial policy management.
In the theoretical part the article focuses on Business Intelligence solutions, and in
particular on those aspects of their operation, which support the nancial policy management of a company. In the research part of the article is presented a comparative analysis of
selected Business Intelligence tools and possibility of their use to support nancial analysis
and the availability of SME companies. There were selected the tools of: BI market leading
suppliers, who have offered software dedicated to SMEs (group I – market leaders BI),
vendors modern and innovative solutions appeared on the BI market (group II – BI market
visionaries) and suppliers open source BI (group III – OSBI). The products were evaluated
in terms of: availability for SME businesses, opportunities for integration with existing
IT environment, the scope of support for the company’s nancial policy and modernity of
solutions.
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Obtained analyzing results allow to conclude that the selection of the best BI solution,
supporting the management’s nancial policies for SMEs, must be preceded by careful
analysis of needs and capacity of the enterprise with respect to functionality and price of BI
systems, available on the market.
Key words: Business Intelligence, SMEs, nancial analysis, supporting the nancial policy, Business Intelligence tools providers
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