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ARBES BI BUSINESS INTELLIGENCE
Většina firem dnes již ví, jak důležité je mít relevatní informace ve správný okamžik jako nástroj podpory rozhodování.
Přetrvávajícím problémem je, jakým způsobem dané informace z vnitropodnikových systémů získat, jak je správně
interpretovat a předložit v adekvátním čase.
Řešení ARBES BI představuje sadu moderních nástrojů, technologií, procesů a především know-how, jejichž kombinací
je dosažena podpora a optimalizace podnikového řízení. Podstatou řešení je identifikace klíčových výkonnostních
ukazatelů podniku, které jsou vyhodnocovány v prostředí intuitivního reportingového a analytického nástroje. Vstupem
pro naplnění těchto ukazatelů jsou zpravidla data provozních informačních systémů podniku, ale také data externích
systémů a dalších různorodých souborů. Data jsou zpracována automatizovaně prostřednictvím pravidelného
spouštění tzv. ETL procesů. V prostředí reportingového a analytického nástroje jsou následně aplikovány vybrané
business procesy, jako např. plánování, rozpočtovaní, sledování profitability, costing, cross/up-selling, segmentace
apod.
Předností řešení ARBES BI je jeho rychlá implementace, atraktivní cena, modulární architektura (umožňuje výběr
modulů dle potřeb zákazníka), technologická nezávislost a plná automatizace. Řešení je určeno pro všechny typy
podniků bez ohledu na jejich segment či velikost.

VÝHODY ŘEŠENÍ ARBES BI
• Krátká doba implementace, atraktivní cena
• Technologická nezávislost
• Snadné a intuitivní ovládání s minimálními nároky na školení
koncových uživatelů
• Automatizace datového zpracování
• Online dostupnost informací v prostředí reportingového nástroje
• Rozsáhlé možnosti prezentace informací (desítky druhů grafických zobrazení) a distribuce dat
• 100% webové rozhraní, bez instalace na uživatelském PC
• Možnost využívání nadstandardních funkcionalit, jako je notifikační systém, integrace s mobilním zařízením či mapová vizualizace
• Snadná integrace nových systémů
• Minimalizace budoucích investic do řešení

• Úspora času, nákladů i lidských zdrojů při přípravě reportingových
výstupů
• Snadná tvorba reportingových výstupů (reportů, analýz
a dashboardů) bez znalosti programování
• Maximální redukce manuálního zpracování dat = zajištění plné automatizace a předcházení chybám
• Online přístup k reportingovým výstupům / datům
• Sjednocení názvosloví a tzv. „jedna verze pravdy“ (jednotný datový slovník)
• Datová integrace různorodých datových zdrojů / systémů
• Rozšíření datové báze o nové pohledy / dimenze
• Sdílení reportingových výstupů a zabezpečení přístupu k datům
• Aplikace pokročilých analytických funkcí (statistická analýza) a procesů (profitabilita, costing, forecasting, cross/up-selling, segmentace apod.)

ARBES BI ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ A ZDROJOVÉ SYSTÉMY
ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ
Řešení ARBES BI je postaveno na datové integraci různorodých systémů do úrovně centralizovaného datového úložiště
(datového skladu), nad kterým je vybudována reportingová a analytická vrstva klientem vybrané technologické platformy.

ZDROJOVÉ SYSTÉMY
Integrace dat je prvotním předpokladem pro vytváření složených pohledů na data z vícero zdrojových systémů.
Pro vytváření poměrových ukazatelů napříč datovými oblastmi je nezbytná centralizace využívaných číselníků.
Všechna potřebná data poskytují podnikové informační systémy (např. ekonomický, personální, provozní systém
a další), strukturované a nestrukturované soubory (např. XLS, CSV apod.), ze kterých jsou prostřednictvím datových
přenosů (taktéž nazývány ETL procesy) extrahována data do konsolidovaného datového úložiště (datového
skladu). Nad úrovní primárních systémů budou definována datová rozhraní, na která se fyzicky napojí úroveň
centralizovaného datového úložiště.

CENTRALIZOVANÉ DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ
Zajištění plně automatizovaného datového přenosu ze
zdrojových systémů přináší koncovým uživatelům čas
a prostor pro hlubší analýzu dat (odhalování kritických
míst v řízení podniku), zvyšuje dostupnost a aktuálnost
reportovaných dat. Díky automatizaci datového přenosu
lze identifikovat a odstranit chyby přicházející ze zdrojových
systémů a výrazně tak přispět ke zvýšení datové kvality, což
přispěje k možnosti efektivního rozhodování managementu.
Úroveň datového skladu umožňuje vytvářet i ty nejsložitější
transformace dat a pokročilé kalkulace, které zdrojové
systémy neposkytují. Velkou výhodou je přenesení zátěže
ze zdrojových systémů na sekundární databázi.

Tuto úroveň tvoří konsolidované datové úložiště (datový
sklad), které integruje vybrané datové zdroje. Datový sklad
je členěn do několika logických úrovní:
• úroveň dočasného úložiště dat (vrstva L0),
• úroveň transformační a agregační (vrstva L1 až Ln-1),
• úroveň koncových datových tržišť, tzv. data marts 		
(vrstva Ln).
Uvedená architektura je flexibilní a umožňuje snadné
rozšiřování o další datové oblasti. Datový sklad také slouží
jako prostředek pro archivaci a historizaci dat, který slouží
pro možnosti sledování trendů, zákaznického chování
a odhadování budoucího stavu.

OLAP VRSTVA
Tuto úroveň tvoří OLAP server, ve kterém jsou umístěny
definice dimenzionálních modelů (OLAP schémat
s definicemi kostek, dimenzí a ukazatelů). Účelem této
úrovně je zjednodušení přístupu k fyzickým datům
datového skladu a to na základě vytvoření metavrstvy,

která obsahuje předdefinované pohledy na sledované
metriky a dimenze. Výhodou této vrstvy je možnost
definice pokročilých přístupových oprávnění k obsahu
OLAP kostek. Na tuto úroveň se můžou napojit jednotlivé
reportingové a analytické komponenty.

REPORTINGOVÁ A ANALYTICKÁ PLATFORMA
Součástí standardního řešení je vždy přehledné a intuitivní uživatelské prostředí, zahrnující nejnovější trendy, metody
a funkcionality nezbytné pro strategické i operativní řízení podniku. Společnost ARBES Technologies nabízí BI řešení
postavené na 3 technologických platformách:
ARBES Reporting – představuje univerzální reportingovou analýz, publikovatelných sestav, interaktivních dashboardů,
a analytickou platformu, která je určena pro podniky scorecardů, KPI, segmentačních stromů a dalších. Výhodou
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Bezpečnost systémů je jednou z hlavních priorit společnosti ARBES Technologies. Zabezpečení systémů proto
vychází ze standardů bezpečnosti ISO 27 001. Bezpečnostní politika řešení ARBES BI je rozdělena do několika úrovní:
Úroveň datového skladu – bezpečnost dat je zajištěna
zvolenou databází, která neautorizovaným uživatelům
přístup k datům neumožňuje. Přenosy dat mimo lokální síť
jsou zabezpečeny protokolem SSL. Data jsou zálohována
průběžně (formou archivovaných rollback segmentů)
a formou denní zálohy na externí zálohovací zařízení.

Úroveň aplikace – přístup k aplikaci je zajištěn centrální
evidencí uživatelů a hesel. Každý uživatel může být zařazen
do více uživatelských rolí. Přístupová oprávnění je možné
nadefinovat pro každý objekt (např. report) v prostředí
report katalogu a zpřístupnit ho rolím, skupině uživatelů
nebo uživateli zvlášť.

Úroveň komunikačního kanálu – komunikační kanál
mezi analytickým serverem a webovým rozhraním je
možné zabezpečit prostřednictvím SSL (využitím HTTPS
protokolu).

Ukázka dashboardů platformy ARBES Reporting

Reference

ARBES BI

UniCredit Leasing
Pioneer investiční společnost
Factoring KB
Impuls Leasing Austria
Krajský úřad Středočeského kraje
Oblastní nemocnice Kladno
Oblastní nemocnice Příbram
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Oblastní nemocnice Kolín
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Nemocnice na Bulovce
Masarykův onkologický ústav
Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje
AMOS Service
ARBES Technologies
Expandia
Raiffeisen Leasing
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