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O tym przewodniku 
Niniejszy przewodnik dotyczący oceny ma ułatwić działom IT ocenę i wybór nowoczesnej 

platformy analitycznej i BI w celu jej powszechnego wdrożenia w całym przedsiębiorstwie.  

Przejście na nowoczesny, oparty na samoobsłudze, model BI wymaga od działu IT przyjęcia podejścia 

opartego na współpracy i dotyczącego działalności firmy we wszystkich aspektach programu (patrz 

Ponowne definiowanie roli działu IT we współczesnym świecie BI). Niniejszy przewodnik dotyczy 

głównie oceny i wyboru platformy, co stanowi jeden z aspektów nowoczesnego programu BI. Jest 

on przeznaczony dla pracowników działu IT, użytkowników biznesowych i  analityków, którzy 

dokonują oceny poszczególnych platform pod kątem możliwości dokonywania nowoczesnej analizy 

i spełniania zróżnicowanych potrzeb użytkowników w organizacji. 
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Nowoczesny proces analityczny jest cyklem wzajemnie powiązanych funkcji, które zostały 
zilustrowane poniżej. Składa się na niego pięć kluczowych obszarów stanowiących jednocześnie 
podstawę niniejszego przewodnika: 

Rysunek 1: Nowoczesny proces analityczny

Dział IT umożliwia przeprowadzenie nowoczesnego procesu analitycznego, jednak to 
użytkownicy biznesowi i analitycy w całej organizacji zajmują się jego realizacją. Skuteczne 
wykonanie wymaga współpracy i uczestnictwa wszystkich zainteresowanych stron. Aby dokonać 
wyboru nowoczesnej platformy analitycznej i BI do powszechnego wykorzystania, podczas oceny 
organizacje powinny wziąć pod uwagę następujący zestaw podstawowych i zarazem kluczowych 
atrybutów, które zostały szczegółowo omówione poniżej w sekcji „Kluczowe atrybuty platformy, 
o których nie można zapomnieć”:

• Integracja platformy i jej dostępność

• Łatwość użycia

• Wsparcie dla użytkowników

• Elastyczność wdrożenia

• Ceny i pakiety
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Odbiorcy 
W niniejszym przewodniku zakłada się udział następujących kluczowych ról, które będą 
reprezentowane w poszczególnych aspektach oceny:

• Specjalista IT/BI — wykonuje wszystkie zadania związane z początkową konfiguracją, takie 
jak instalacja oprogramowania, tworzenie kont użytkowników, przyznanie praw dostępu, 
nadzór nad zarządzaniem. Do jego obowiązków należy także część zadań rozwojowych 
(źródła treści i danych).

• Twórca treści — wykonuje większość zadań związanych z tworzeniem treści, takich jak 
przygotowanie danych, swobodna eksploracja, promocja treści i zatwierdzanie danych.

• Konsument informacji — przede wszystkim uzyskuje dostęp do wyselekcjonowanych treści 
i zaufanych źródeł danych oraz możliwość interakcji z nimi.

Na każdym opisywanym w przewodniku etapie procesu analizy zostanie wskazana podstawowa 
rola, uważana za kluczową w danej fazie oceny. Niemniej na każdym etapie oceny należy zadbać 
o udział i wkład wszystkich powyżej wymienionych ról, aby można było zająć się wszystkimi 
potrzebami i obawami pojawiającymi się w toku procesu.  

Warto także pamiętać, że w przypadku niektórych działów jedna osoba może sprawować wiele 
funkcji, więc naturalnym będzie fakt oceniania platformy przez jedną osobę pod różnymi kątami. 
Ostatecznie nowoczesne podejście do analizy biznesowej osiągnie punkt, w którym nie będzie 
możliwości (lub konieczności) stosowania, w ramach jednego działu, rozróżnienia na osobę 
umożliwiającą dokonanie analizy, jej producenta czy konsumenta.
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Wymagania wstępne dotyczące oceny
W celu dokonania kompleksowej oceny nowoczesnej platformy analitycznej należy wcześniej 
wykonać wskazane poniżej czynności.  

• Nabycie licencji na oprogramowanie komputerowe/serwerowe/w chmurze potrzebne do oceny 

• Skorzystanie z profesjonalnych usług/współpraca z partnerem (jeśli dotyczy)

• Identyfikacja ról i zadania związane z oceną:

• Specjalista IT/BI

• Twórca treści

• Konsument informacji

• Dostęp do źródeł danych w chmurze oraz danych lokalnych

• Początkowa konfiguracja środowiska

• Wstępne tworzenie kont użytkowników i zabezpieczeń

• Potwierdzenie dostępności urządzeń mobilnych (iOS, Android i in.), telefonów i tabletów
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Ocena nowoczesnej platformy analitycznej i BI 

Kluczowe atrybuty platformy, o których nie można zapomnieć

Niniejszy przewodnik skupia się na ocenie określonych powiązanych ze sobą funkcji, które 
mają istotne znaczenie przy wyborze nowoczesnej platformy analitycznej i BI. Jednak zespół 
dokonujący oceny powinien wziąć pod uwagę poniższą listę podstawowych nietechnicznych 
atrybutów, kluczowych dla skutecznego wdrażania i wykonywania nowoczesnej analizy w 
organizacji. Atrybuty te powinny znacząco wpłynąć na ostateczną decyzję, ponieważ wspólnie 
stanowią spoiwo łączące poszczególne funkcje przepływu pracy i mają fundamentalny charakter. 

Integracja platformy i jej dostępność

• Czy wszystkie etapy nowoczesnego procesu analitycznego przebiegają bez problemów 
w  ramach platformy i nie ma potrzeby korzystania z niepołączonych ze sobą modułów 
lub produktów?

• Czy wszystkie etapy nowoczesnego procesu analitycznego można wykonać bez angażowania 
specjalistów IT lub odwoływania się do wyspecjalizowanych umiejętności?

Łatwość użycia

• Czy administratorzy platformy BI mogą bez przeszkód zainstalować i skonfigurować 
platformę, a następnie nią zarządzać?

• Czy twórcy treści mogą z łatwością przygotować dane i wyselekcjonować źródła danych bez 
odgórnej lub ciągłej pomocy działu IT?

• Czy twórcy treści mogą z łatwością opracowywać materiały i korzystać z funkcji analitycznych 
platformy bez odgórnej lub ciągłej pomocy działu IT?

• Czy konsumenci treści, niedysponujący umiejętnościami technicznymi, mogą z łatwością 
odszukiwać i wyświetlać dostępne treści analityczne, a następnie wchodzić w interakcję z 
nimi?

• Czy konsumenci treści, niedysponujący umiejętnościami technicznymi, mogą łatwo i 
samodzielnie zadawać głębsze pytania, a także dostosowywać opublikowane już materiały 
do własnych potrzeb?

Wsparcie dla użytkowników

• Czy wszyscy użytkownicy mają dostęp do szkoleń dopasowanych do pełnionych przez nich ról?

• Czy użytkownicy mogą skorzystać z samouczków i/lub webinariów internetowych?

• Czy użytkownicy mogą z łatwością znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące produktów?

• Czy można dołączyć do rozbudowanej i aktywnej społeczności użytkowników w celu wymiany 
lub poznania najlepszych praktyk, porad i wskazówek?
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• Jaka jest reputacja dostawcy platformy, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów 
technicznych?

• Czy profesjonalne usługi (za pośrednictwem dostawcy lub partnerów) są łatwo dostępne?

• Jaka jest reputacja dostawcy platformy, jeśli chodzi o dbałość o sukces klienta i stałe 
angażowanie się w świadczenie mu pomocy?

Elastyczność wdrożenia

• Czy platforma umożliwia elastyczne wdrożenie (np. SaaS, wdrożenie w publicznej lub 
prywatnej chmurze, instalacja lokalna itd.)?

• Czy platforma oferuje elastyczność przechowywania danych (np. przechowywanie w bazie 
danych lub na platformie, tj. w pamięci)?

• Czy platforma obsługuje łączność hybrydową lokalnych źródeł danych i tych w chmurze?

• Czy platforma dopuszcza skalowalność, aby umożliwić przechowywanie rosnącej z czasem 
ilości danych i obsługę nowych użytkowników?

• Czy, w zależności od potrzeb organizacji, można z łatwością rozbudować platformę?

Ceny i pakiety

• Czy klasyfikacja pakietów produktów jest zrozumiała?

• Czy dostępne opcje licencjonowania są zrozumiałe i przejrzyste?

• Czy model wyceny platformy jest łatwy do zrozumienia?

• Czy model wyceny platformy jest elastyczny i skalowalny?
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Dostęp i widok
Podstawowa rola podczas oceny:

• Konsument informacji (konsumpcja)

• Specjalista IT/BI (administracja)

Gdy organizacje rozpoczynają procedurę przejścia z tradycyjnego podejścia odgórnego, 
kierowanego przez dział IT, na podejście oparte na samoobsłudze, dział IT (lub scentralizowany 
zespół BI) nierzadko może skorzystać na opracowaniu początkowego zestawu zaufanych źródeł 
danych oraz treści analitycznych. Następnie użytkownicy biznesowi mogą uzyskać dostęp do 
tych treści i użyć ich jako punktu początkowego analizy. Z biegiem czasu, gdy użytkownicy będą 
chętnie zadawać pytania i udzielać odpowiedzi w ramach nowoczesnego procesu analitycznego, 
zakres dostępnych zaufanych treści będzie rósł organicznie. Użytkownicy będą mieli dostęp do 
większej ilości treści analitycznych do samodzielnego wykorzystania. Na potrzeby niniejszej 
sekcji pochodzenie treści dostępnych dla użytkowników końcowych zostanie pominięte, 
natomiast z uwagi na to, że zagadnienie to dotyczy przejścia w stan uregulowany, kryteria oceny 
zostaną omówione w sekcji „Promocja i zarządzanie”.  

Kryteria oceny w tej sekcji zostaną najpierw omówione z perspektywy specjalisty IT/BI, który jest 
ostatecznie odpowiedzialny za administrowanie scentralizowanym środowiskiem, w którym są 
przechowywane oraz utrzymywane treści analityczne i w którym zarządza się źródłami danych 
oraz je monitoruje.

Kryteria oceny:

Specjaliści IT/BI powinni być w stanie:

• Określić i zaktualizować podstawowe dane oraz monitorować status.

• Zdecydować o miejscu przechowywania podstawowych danych używanych do analizy oraz 
określić sposób dostępu do nich. 

• Rozszerzyć platformę o funkcje dostarczone przez partnerów.

• Monitorować i sprawdzać wykorzystanie dostępnych treści, a także analizować ich wpływ.

• Diagnozować i rozwiązywać problemy związane z wydajnością.
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Uwagi dotyczące oceny:

££ Czy można ustawić harmonogram odświeżania i zarządzać nim osobno dla każdego elementu 
przechowywanego centralnie w repozytorium treści analitycznych?

££ Czy dana osoba lub rola może otrzymywać powiadomienia o problemach/błędach w procesie 
odświeżania danych?

££ Czy zapytania pochodzące z platformy analitycznej można przenieść do podstawowej bazy 
danych, w której znajdują się dane?

££ Czy można umieścić dane w pamięci operacyjnej lub zorientowanej kolumnowo w platformie 
analitycznej w celu optymalizacji wydajności?

££ Czy można uzyskać dostęp na żywo do danych lokalnych z poziomu platformy analitycznej 
po wdrożeniu jej w chmurze?

££ Czy można rozszerzyć platformę za pośrednictwem interfejsów API lub SDK w celu 
uwzględnienia dodatkowych funkcji analitycznych, które nie wchodzą w pierwotny skład 
platformy?

££ Czy administrator może śledzić i kontrolować wykorzystanie określonych źródeł danych 
i dostępnych treści analitycznych?

££ Czy administrator może wykonać analizę wpływu, aby ustalić zakres i powagę proponowanej 
zmiany w kolejnych treściach i procesach?

££ Czy platforma udostępnia administratorowi narzędzia umożliwiające identyfikowanie, 
diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością?

Drugim elementem branym pod uwagę w tej sekcji jest perspektywa konsumenta informacji, 
który wpływa na określone wymagania i parametry związane z wykorzystaniem — ich spełnienie 
jest obowiązkiem specjalisty IT/BI.

Kryteria oceny:

Konsumenci informacji powinni być w stanie:

• Przeszukać treści istniejące w repozytorium na podstawie słowa kluczowego lub tematu.

• Zdefiniować preferencje dotyczące alertów i powiadomień w przypadku, gdy wskaźnik lub 
KPI przekroczy próg lub zostanie wywołany przez określony warunek.

• Subskrybować odpowiednie treści i skonfigurować preferencje dotyczące aktualizacji 
lub powiadomień.

• Uzyskać dostęp do treści analitycznych i wyświetlić je w wybranej przez siebie formie.
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Uwagi dotyczące oceny:

££ Czy użytkownik może przeprowadzić wyszukiwanie w celu odnalezienia i wyświetlenia 
dostępnych treści, które zostały utworzone przez innego użytkownika i które mogą okazać 
się pomocne w udzieleniu odpowiedzi na pytanie związane z przedsiębiorstwem?

££ Czy użytkownik może z łatwością ustalić, czy treści analityczne i/lub źródła danych otrzymały 
certyfikat i są uznawane za godne zaufania?

££ Czy użytkownik może uzyskać dostęp do metadanych na poziomie terenowym i je wyświetlić, 
aby poznać podstawowe szczegóły konkretnego elementu danych?

££ Czy użytkownik może ustalić progi statyczne lub oparte na danych, aby określić czas 
uruchomienia powiadomienia?

££ Czy użytkownik może określić sposób i miejsce dostarczania odpowiednich alertów oraz 
powiadomień?

££ Czy użytkownik może subskrybować określone treści i ustawić preferencje dotyczące 
powiadomień po aktualizacji lub w następstwie innych zdarzeń oddziałujących na subskrypcję 
treści?

££ Czy użytkownik może wyszukać treści analityczne i uzyskać do nich dostęp na dowolnym 
urządzeniu (np. telefonie, tablecie, laptopie)?

££ Czy użytkownik może uzyskać dostęp do treści analitycznych i pobrać je za pośrednictwem 
urządzenia mobilnego w celu przejrzenia ich w trybie offline?
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Interakcja
Podstawowa rola podczas oceny:

• Konsument informacji

Faza interakcji stanowi przedłużenie początkowej fazy dostępu i wglądu w procesie analitycznym. 
Umożliwia konsumentom zdobycie informacji, których potrzebują w celu przeprowadzenia 
wspomaganej analizy dostępnych treści w zakresie wstępnie ustalonym przez wydawcę treści. 
Podczas omawianej w tej sekcji oceny z perspektywy konsumenta informacji należy wziąć pod 
uwagę następujące kwestie:

Kryteria oceny:

Konsumenci informacji powinni być w stanie:

• Zmienić zakres analizy poprzez bezpośrednią interakcję z interfejsem graficznym.

• Wykorzystać elementy sterowania dostarczone przez autora treści w celu pogłębienia analizy.

• Wykorzystać funkcje wyszukiwania do interakcji z dostępnymi treściami.

• Wejść w interakcję z treściami w wybranej przez siebie formie.

Uwagi dotyczące oceny:

££ Czy użytkownik może kontrolować zakres analizy w sposób interaktywny przy pomocy 
natywnych funkcji platformy? Aby ustalić zakres możliwości, jakie daje interakcja wizualna, 
należy poddać ocenie następujące pytania:

££ Czy użytkownik może zwiększać lub zmniejszać stopień szczegółowości przy pomocy 
wstępnie zdefiniowanych lub niestandardowych hierarchii?

££ Czy użytkownik może skoncentrować swoją analizę na określonym punkcie danych lub 
zbiorze punktów danych wytyczonych w procesie interakcji wizualnej?

££ Czy użytkownik może wykluczyć określony punkt danych lub zbiór punktów danych 
wytyczonych w procesie interakcji wizualnej?

££ Czy użytkownik może wejść w interakcję z parametrami, aby zmienić widok analityczny 
lub przeprowadzić analizę wielowariantową bądź modelowanie scenariuszy?

££ Czy użytkownik może przełączać filtry, aby zmienić zakres analizy? 

££ Czy użytkownik może przeszukiwać słowa kluczowe w celu zastosowania filtrów 
i zmienienia zakresu analizy?
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££ Czy użytkownik może wejść w interakcję z dostępnymi treściami analitycznymi przy 
pomocy zapytania w języku naturalnym?

££ Czy użytkownik ma możliwość interakcji na takim samym poziomie 
na dowolnym urządzeniu?
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Analiza i poznanie
Podstawowa rola podczas oceny:

• Konsument informacji (zaufane źródła danych)

• Twórca treści (nowe źródła danych)

Ta faza nowoczesnego procesu analitycznego obejmuje szerokie spektrum potrzeb użytkowników. 
Ważne jest, aby platforma bez problemu zaspokajała te potrzeby. Faza ta ma szczególne znaczenie 
dla przepływu pracy, ponieważ rozróżnia narzędzia do wizualizacji danych wykorzystywane 
do tworzenia wykresów od rozbudowanych narzędzi do analizy wizualnej, które posługują 
się wizualizacją jako podstawową formą przedstawiania analizy. Korzystając z pulpitów i 
generując nowe pytania, użytkownicy nieuchronnie napotkają bariery i przeszkody wynikające 
z ograniczonych możliwości dotychczasowych pulpitów. W takim przypadku użytkownicy 
potrzebują samodzielnego, autonomicznego systemu zadawania nowych pytań i udzielania 
odpowiedzi. Bez względu na poziom zaawansowania użytkownicy muszą mieć możliwość 
dokonania wizualizacji podczas analizy, a ponadto muszą być w stanie uzyskać dostęp do funkcji 
analitycznych platformy w trakcie analizy bez konieczności przełączania się do innego modułu 
lub produktu pakietu. Zagadnienia dotyczące integracji platformy i łatwości korzystania z niej 
zostały omówione bardziej szczegółowo w sekcji poświęconej kluczowym atrybutom na końcu 
niniejszego przewodnika, niemniej są one niezwykle istotne także w tym miejscu. Przejście od 
fazy „interakcji” do „analizy i poznania” często stanowi etap, na którym dochodzi do zakłócenia 
procesu analizy ze względu na brak ogólnej ciągłości komponentów platformy wymaganych do 
zadawania pytań wyższego poziomu.

Pierwszy scenariusz, który należy wziąć pod uwagę, dotyczy perspektywy konsumenta informacji, 
który wygenerował nowe pytania, których nie można obsłużyć z żadnego dostępnego pulpitu. 
Podczas oceny tego scenariusza należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Kryteria oceny:

Konsumenci informacji powinni być w stanie:

• Uzyskać dostęp do zaufanego źródła danych będącego źródłem pulpitu w celu samodzielnego 
przeprowadzenia głębszej analizy kontekstowej.

• Przeszukać repozytorium zaufanych źródeł danych w celu określenia wyselekcjonowanych 
zbiorów danych umożliwiających pogłębienie analizy.

• Udoskonalić model danych zaufanych źródeł w celu dostosowania go do własnych potrzeb.

Specjalista 
IT/BI

Konsument 
informacji

Twórca treści

Dostęp
i widok

Promocja i 
zarządzanie

Interakcja

Analiza i 
poznanieUdostępnianie
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Uwagi dotyczące oceny:

££ Czy użytkownik może z poziomu pulpitu produkcyjnego uruchomić nową analizę przy użyciu 
zbiorów danych, z których czerpie pulpit? To powinno umożliwić samodzielną eksplorację 
i analizę wszystkich elementów danych zawartych w źródle danych bez konieczności 
korzystania z oddzielnego produktu lub modułu platformy.

££ Czy użytkownik może przeglądać lub przeszukiwać repozytorium źródeł danych produkcyjnych 
dostępnych w celu analizy i uruchomić nową analizę z wybranego źródła danych? Kryteria 
powodzenia są takie same jak w poprzednim kroku, z tą różnicą, że analiza rozpoczyna się od 
źródła danych, nie od istniejącego pulpitu.  

££ Czy po połączeniu się z zaufanym źródłem danych użytkownik może modyfikować i udoskonalać 
istniejący model danych w czasie analizy i tworzenia treści? To powinno następować w kontekście 
analizy, a nie w odrębnym produkcie lub module platformy. Należy odpowiedzieć na 
następujące pytania:

££ Czy użytkownik może wzbogacić istniejący model danych, aby utworzyć nowe wymiary 
i mierniki niezbędne do analizy?

££ Czy użytkownik może połączyć i pogrupować powiązane punkty danych, tworząc nowe 
pole w modelu danych, aby uprościć analizę?

££ Czy użytkownik może odizolować określone punkty danych i zapisać je dynamicznie 
w modelu danych w celu ich późniejszej analizy?

££ Czy użytkownik może zmodyfikować model danych i utworzyć niestandardowe poziomy 
szczegółowości i hierarchie według własnych potrzeb analitycznych?

££ Czy użytkownik może, w sposób interaktywny, poprawić błędy związane z danymi, które 
pojawią się w trakcie analizy? Dotyczyłoby to rozwiązywania problemu z wartością zerową 
oraz całościowym przemianowywaniem/zastępowaniem wartości w celu zapewnienia 
spójności.

££ Zakres i głębię wspomagających funkcji analitycznych dostępnych w produkcie w  celu 
udoskonalenia procesu analizy w stosownych przypadkach należy poddać ocenie, 
odpowiadając na poniższe pytania:

££ Czy, w zależności od wybranej ścieżki analizy, użytkownik otrzymuje rekomendowane, 
najbardziej pasujące wizualizacje podczas całego procesu poznawania?

££ Czy zaawansowane funkcje analityczne są dostępne dla użytkownika w celu pogłębienia 
analizy bez konieczności poznawania podstawowych modeli lub algorytmów 
wykorzystywanych w produkcie i korzystania z nich?

££ Czy użytkownik może uzyskać dostęp do podstawowych szczegółów statystycznych 
wykorzystywanych w zaawansowanej analizie, aby udostępnić je w razie konieczności 
bardziej zaawansowanym użytkownikom, którzy mogą ich potrzebować do dalszej 
analizy i weryfikacji?

££ Czy dane na poziomie terenowym są dostępne podczas procesu analizy i czy w razie 
potrzeby użytkownik może dokonać ich aktualizacji?  
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Drugi scenariusz, który należy wziąć pod uwagę, dotyczy perspektywy twórcy treści, który 
ma nowe pytania, których nie można obsłużyć z żadnego dostępnego pulpitu ani z poziomu 
zaufanych źródeł danych w środowisku. Podczas oceny tego scenariusza należy wziąć pod uwagę 
następujące kwestie:

Kryteria oceny:

Twórcy treści powinni być w stanie:

• Przyswajać i modelować dane nieznajdujące się jeszcze w zaufanym stanie w celu zbadania 
i poznania nowych informacji.

• Łączyć zaufane i niezaufane dane w celu utworzenia nowych źródeł danych do analizy.

• Korzystać z istniejących i nowo utworzonych źródeł danych w celu utworzenia nowych treści 
analitycznych, które następnie można udostępnić i promować.

• Modyfikować istniejące treści analityczne na podstawie nowych ustaleń wynikających 
z poszukiwania i poznawania nowych informacji.

• Umożliwić wspomaganą analizę w celu ułatwienia szerszego wykorzystania jej przez 
konsumentów informacji.

Uwagi dotyczące oceny:

££ Czy użytkownik może połączyć się ze źródłami danych, które obecnie nie są objęte 
zarządzaniem centralnym?

££ Czy platforma oferuje szeroki wachlarz opcji łączności, aby umożliwić przyjmowanie 
i analizowanie strukturalnych i niestrukturalnych źródeł danych?

££ Czy twórca treści może wykonywać wszystkie zadania związane z analizą i poznaniem, 
uwzględnione w sekcji dotyczącej konsumenta informacji, w zestawieniu z nowymi, 
niezaufanymi źródłami danych?

££ Czy użytkownik może wirtualnie zwiększyć zaufane źródło danych bez modyfikowania 
podstawowej struktury danych lub procesu wczytywania?

££ Czy użytkownik może utworzyć nowe treści analityczne z wykorzystaniem nowego źródła 
danych lub takiego, które stanowi połączenie zaufanych i niezaufanych danych?

££ Czy użytkownik może utworzyć alternatywne wersje regulowanych treści w celu udostępnienia 
ich i monitorowania historii zmian w czasie?

££ Czy użytkownik może przekierować podstawowe połączenie danych regulowanych treści 
analitycznych w celu wykorzystania nowo utworzonego lub rozszerzonego źródła bez 
żadnych negatywnych skutków?

££ Czy użytkownik może umieścić w treściach analitycznych programistyczne elementy sterujące, 
aby usprawnić interakcję i zaoferować ułatwienia licznemu gronu konsumentów informacji?

££ Czy użytkownik może tworzyć i zapisywać arkusze lub projektować motywy do wykorzystania 
podczas tworzenia innych treści?
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Udostępnianie
Podstawowa rola podczas oceny:

• Twórca treści

• Specjalista IT/BI

Podejście do udostępniania treści uległo zmianie. W przypadku tradycyjnych platform BI 
udostępnianie oznaczało dostarczanie statycznych papierowych lub wyeksportowanych raportów 
do skrzynki odbiorczej lub na biurko użytkownika. W nowoczesnym podejściu do analizy udostępnianie 
uwzględnia współpracę oraz aspekty interakcji społecznych, do których przywykliśmy za sprawą 
wszystkich naszych narzędzi biznesowych. Zmiana ta wynika z prostego faktu, że informacja 
traci na aktualności natychmiast po wydrukowaniu bądź wyeksportowaniu raportu. Taki stan 
rzeczy kłóci się z potrzebami współczesnego konsumenta, który wymaga najnowszych informacji. 
Niektóre aspekty udostępniania treści wiążą się z udzielaniem użytkownikom powszechnego 
dostępu do informacji, podczas gdy inne traktują współpracę jako kluczowy element procesu analizy. 
Obydwa scenariusze zostaną uwzględnione w kryteriach oceny w niniejszej sekcji.

Najpierw zostanie omówiony model udostępniania informacji szerokiemu gronu użytkowników. 
W pewnym sensie przypomina on podejście tradycyjne, jednak nowoczesne platformy powinny 
dawać organizacjom możliwość powszechnego udostępniania informacji licznemu gronu 
wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników. Wiele z tych zadań mieści się w obszarze specjalisty 
IT/BI i z tej właśnie perspektywy należy poddać ocenie poniższe kryteria.

Kryteria oceny:

Specjaliści IT/BI powinni być w stanie:

• Dostarczać treści w dowolnej formie stosowanej w organizacji.

• Umożliwić szeroki dostęp do treści analitycznych i umiejscowić je w kontekście.

• Zapewnić dostępność i przydatność na zewnątrz.

Uwagi dotyczące oceny:

££ Czy treści analityczne można odzwierciedlić w dowolnej formie stosowanej w organizacji 
w celu uzyskania dostępu do środowiska? Wiąże się to z wykorzystaniem tabletów, telefonów, 
laptopów, dużych ekranów itd.

££ Czy treści analityczne można umieścić w portalach internetowych i aplikacjach 
organizacji dostępnych dla użytkowników w ramach wykonywanych przez nich zazwyczaj 
procedur biznesowych?

££ Czy treści analityczne można udostępnić konsumentom zewnętrznym znajdującym się poza 
zaporą ochronną korporacji?

Specjalista 
IT/BI

Konsument 
informacji

Twórca treści

Dostęp
i widok

Promocja i 
zarządzanie

Interakcja

Analiza i 
poznanieUdostępnianie
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Drugi scenariusz dotyczy prawdziwej współpracy, podczas której omawia się, analizuje i 
weryfikuje zarówno zaufane, jak i niezaufane treści — na poziomie współpracowników, grupy 
roboczej bądź przedsiębiorstwa. Tego typu współpraca powinna stanowić integralny etap procesu 
wyciągania nowych wniosków i powinna wnosić wkład w proces zarządzania. Podstawowym 
uczestnikiem w tym scenariuszu jest twórca treści, z którego perspektywy należy ocenić 
poniższe kryteria.

Kryteria oceny:

Twórcy treści powinni być w stanie:

• Współpracować z innymi nad opracowywaniem i weryfikowaniem treści analitycznych.

• Opisywać i omawiać wnioski podczas konwersacji przypominających rozmowy w serwisach 
społecznościowych.

• Obserwować treści określonego typu lub określonych autorów treści.

• Dokonywać oceny jakości określonych treści analitycznych.

• Tworzyć konspekty w celu udostępnienia wniosków i informacji.

• Dodawać opisy do treści graficznych w celu zwiększenia ich wartości.

Uwagi dotyczące oceny:

££ Czy użytkownicy w całej organizacji mogą współpracować nad udostępnionymi treściami 
w czasie rzeczywistym, aby omawiać wnioski?

££ Czy użytkownicy mogą w bezpośredni sposób objaśniać i komentować treści 
na dowolnych urządzeniach?

££ Czy użytkownicy mogą śledzić konwersację, aby mieć wgląd w jej przebieg, a także przeglądać 
fragmenty omawianych treści w pierwotnej postaci?

££ Czy użytkownicy mogą obserwować określonych użytkowników w organizacji oraz 
otrzymywać informacje i powiadomienia o ich aktywności?

££ Czy użytkownicy mogą obserwować i monitorować określone tematy lub rodzaje treści, a także 
otrzymywać informacje i powiadomienia o opublikowaniu nowych treści spełniających kryteria?

££ Czy użytkownicy mogą oceniać treści poprzez system oceny lub korzystając z opcji dodawania 
polubień, jak w serwisach społecznościowych?

££ Czy użytkownicy mogą tworzyć zdarzenia w celu oznaczenia logicznej sekwencji wniosków 
w celu omówienia analizy z innym użytkownikiem?

££ Czy użytkownicy mogą dodawać do analizy opisy, aby urozmaicić treści graficzne (ręcznie 
lub automatycznie przy pomocy funkcji dostępnych na platformie)?
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Promocja i zarządzanie
Podstawowa rola podczas oceny:

• Specjalista IT/BI (administracja)

• Twórca treści (promocja)

Istnieją różne podejścia do zarządzania. Każdą organizację można umiejscowić w innym 
punkcie spektrum — od środowiska o wysokim stopniu kontroli, nadzorowanego przez dział 
IT, po środowisko o niskim lub wręcz zerowym poziomie kontroli, przy czym wiele organizacji 
plasuje się pośrodku. Niejednokrotnie nawet w ramach jednej organizacji wymagania dotyczące 
zarządzania mogą być zróżnicowane, zależnie od potrzeb użytkowników w danym obszarze, a 
także od samych danych. 

Dokonując wyboru nowoczesnej platformy analitycznej, należy wziąć pod uwagę elastyczność, 
aby możliwe było zaspokojenie zróżnicowanych wymagań firmy, a także wprowadzanie — wraz 
z rozwojem przedsiębiorstwa — zmian potrzeb związanych z zarządzaniem. Organizacja może 
ułatwić sobie przejście na nowoczesność, początkowo korzystając z nowoczesnej platformy 
w tradycyjny sposób, aby stopniowo rozszerzać zakres funkcji dostępnych dla użytkowników 
do samodzielnego użytku. Równie ważne jest dokonanie oceny różnych funkcji platformy 
w odrębnych, lecz powiązanych ze sobą obszarach zarządzania danymi i analizą (zgodnie z 
poniższym schematem), aby zapewnić odpowiedni stopień elastyczności w ramach platformy 
oraz wdrożyć najbardziej stosowny model zarządzania i wraz z upływem czasu dokonywać jego 
ewentualnych poprawek.
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Rysunek 2: Ogólny system łączący zarządzanie danymi i analizą

W większości przypadków nowoczesnej analizy organiczne podejście do zarządzania, oparte 
na samoobsłudze, doprowadzi do wzrostu stopnia adopcji, pogłębienia wniosków i poprawy 
wyników biznesowych. Na potrzeby niniejszej analizy należy wziąć pod uwagę przede wszystkim 
tego typu podejście. Zgodnie z nim podzbiór twórców treści (określanych w tym przewodniku 
mianem zarządców informacji) odpowiada głównie za definiowanie i prowadzenie ogólnego 
procesu zarządzania. W sekcjach poniżej zostaną omówione aspekty zarówno zarządzania 
danymi, jak i analizą z perspektywy twórcy treści oraz specjalisty IT/BI.
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Zarządzanie danymi 
Zadanie polegające na zdefiniowaniu i zapewnieniu zgodności z systemem zarządzania 
stosowanym w organizacji jest kluczowym obowiązkiem twórcy treści, w związku z czym 
poniższe zagadnienia dotyczące zarządzania danymi należy rozpatrzeć z tej perspektywy:

Kryteria oceny:

Twórcy treści powinni być w stanie:

• Zdefiniować i aktualizować modele danych wykorzystywane do analizy oraz zarządzać nimi 
(zarządzanie źródłami danych).

• Samodzielnie definiować, aktualizować i prezentować użytkownikom metadane na poziomie 
terenowym (zarządzanie metadanymi).

• W scentralizowany sposób zdobywać i udostępniać reguły oczyszczania i uzupełniania danych 
mające zastosowanie do publikowanych modeli danych (uzupełnianie danych i ich jakość).

• Monitorować i śledzić wskaźniki wykorzystania centralnie zdefiniowanych modeli danych 
(monitorowanie i zarządzanie).

Uwagi dotyczące oceny:

££ Czy zarządca informacji może opublikować model danych w systemie zapisu do wykorzystania 
w całej organizacji?

££ Czy opublikowany model danych można rozbudować o dopuszczalne pola zdefiniowane przez 
użytkownika w procesie promocji?

££ Czy zarządca informacji może oznaczyć znakiem wodnym zaufane modele danych?

££ Czy opublikowany model danych można wirtualnie rozszerzyć o dodatkowe źródła/elementy 
danych bez wpływu na treści i/lub użytkowników?

££ Czy przed wprowadzeniem zmian w modelu danych można dokonać oceny ich skutków?

££ Czy twórca treści może dodawać i aktualizować opisowe metadane do wymiarów i mierników 
w opublikowanym modelu danych?

££ Czy reguły biznesowe i przekształcenia danych wykorzystane do utworzenia i wypełnienia 
opublikowanych modeli danych można przedstawić użytkownikowi końcowemu? 

££ Czy można śledzić, sprawdzać i ewentualnie cofnąć zmiany w modelu danych?

££ Czy zarządca informacji może uzyskać dostęp do statystyk dotyczących wykorzystania 
oraz do funkcji platformy w celu ustalenia np. zbędności, niespójności czy nieprzydatności 
atrybutów modelu danych?
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Umożliwienie realizacji całego procesu zarządzania oraz administrowanie nim w dużej mierze 
stanowi obowiązek specjalisty IT/BI, w związku z czym poniższe zagadnienia dotyczące zarządzania 
danymi należy rozpatrzeć z tej perspektywy:

Kryteria oceny:

Specjaliści IT/BI powinni być w stanie:

• Określić parametry bezpieczeństwa i elementy kontroli dostępu do opublikowanych modeli 
danych (bezpieczeństwo danych).

• Monitorować i sprawdzać sposób korzystania z danych, aby zapewnić zgodne z zasadami i 
właściwe wykorzystanie zasobów (monitorowanie i zarządzanie).

• Tworzyć nowe modele danych, aby wymusić spójność pomiędzy działami i zarządcami 
informacji (zarządzanie źródłami danych).

• Przestrzegać nadrzędnej strategii zarządzania danymi w organizacji (zarządzanie źródłami 
danych).

Uwagi dotyczące oceny:

££ Czy zabezpieczenia mogą być dziedziczone z systemów źródłowych?

££ Czy administrator może przyznać lub odebrać dostęp do źródeł danych na poziomie 
użytkownika lub grupy?

££ Czy prawa dostępu można ustalić na poziomie wierszy, aby zezwolić użytkownikowi na dostęp 
do podzbioru danych w poszczególnych źródłach danych?

££ Czy administrator może określić role i przywileje dla użytkowników w systemie, aby mieć 
kontrolę nad tworzeniem, edytowaniem i promowaniem udostępnianych źródeł danych?

££ Czy administrator może śledzić i analizować ogólne wykorzystanie systemu?

££ Czy administrator może uzyskać dostęp do systemowego widoku środowiska, aby 
zidentyfikować zbędne lub niespójne elementy w modelach danych, którymi zarządzają 
poszczególni zarządcy informacji?

££ Czy administrator może utworzyć nowe źródło danych i z łatwością przełączać użytkowników 
i treści analityczne w celu odniesienia się do niego w istniejącym źródle?

££ Czy administrator może podjąć decyzję o najbardziej odpowiedniej strategii przechowywania 
danych wymaganych przez platformę analityczną na podstawie architektury referencyjnej 
organizacji?
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Zarządzanie analizą 
Zadanie polegające na zdefiniowaniu i zapewnieniu zgodności z systemem zarządzania 
stosowanym w organizacji jest kluczowym obowiązkiem twórcy treści, w związku z czym 
poniższe zagadnienia dotyczące zarządzania analizą należy rozpatrzeć z tej perspektywy:

Kryteria oceny:

Twórcy treści powinni być w stanie:

• Uzyskać dostęp do funkcji platformy w celu udzielenia pomocy przy zatwierdzaniu i 
weryfikowaniu treści analitycznych wygenerowanych przez użytkownika (zatwierdzanie treści).

• Promować zweryfikowane treści analityczne w scentralizowanym i zaufanym środowisku 
zgodnie z zasadami procesu zarządzania (promowanie treści).

• Certyfikować treści jako zaufane i oddzielać je od niezaufanych treści w tym samym 
środowisku (certyfikowanie treści).

• Monitorować i sprawdzać sposób korzystania z opublikowanych treści i monitorować 

wykorzystanie niezaufanych treści (monitorowanie wykorzystania treści). 

Uwagi dotyczące oceny:

££ Czy zarządca informacji może uzyskać dostęp do danych porównawczych przechowywanych 
na platformie, aby zatwierdzić treści oceniane w celu promocji?

££ Czy treści opracowane przez użytkowników można promować we współdzielonym 
środowisku w celu szerszego ich wykorzystania?

££ Czy podczas promocji można przekierować podstawowe źródła danych w celu odwołania się 
do uprzednio opublikowanych i zaufanych modeli danych?

££ Czy opublikowane treści analityczne można zabezpieczyć znakami wodnymi, aby oznaczyć 
je jako certyfikowane i godne zaufania?

££ Czy zarządca informacji może uzyskać dostęp do wskaźników wykorzystania opublikowanych 
treści (zaufanych i niezaufanych) i je przeanalizować, aby zapewnić właściwy sposób 
ich wykorzystywania?
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Umożliwienie realizacji całego procesu zarządzania oraz administrowanie nim w dużej mierze 
stanowi obowiązek specjalisty IT/BI, w związku z czym poniższe zagadnienia dotyczące 
zarządzania analizą należy rozpatrzeć z tej perspektywy:

Kryteria oceny:

Specjaliści IT/BI powinni być w stanie:

• Utworzyć i utrzymać środowisko przechowywania i organizowania opublikowanych treści 
(zarządzanie treściami).

• Zabezpieczyć treści analityczne i przyznawać użytkownikom odpowiednie stopnie dostępu 
na  podstawie rodzaju treści, wrażliwości, potrzeb biznesowych itd. (ochrona i kontrola 
uprawnień dostępu).

• Monitorować ogólne wzorce wykorzystania w jednostkach biznesowych organizacji 
(monitorowanie wykorzystania treści).

Uwagi dotyczące oceny:

££ Czy można dostosować środowisko do potrzeb i preferencji organizacji związanych 
z organizacją treści i ogólnym zarządzaniem?

££ Czy specjalista IT/BI może przyznać dostęp do treści platformy za pośrednictwem portali 
organizacji w celu wykorzystania poczynionych inwestycji w zarządzanie treściami?

££ Czy można zastosować zabezpieczenia na poziomie indywidualnym, dając lub odbierając 
użytkownikom dostęp do określonych treści analitycznych?

££ Czy zabezpieczenia zdefiniowane na poziomie modelu danych można automatycznie 
zastosować do wszystkich dalszych treści analitycznych?

££ Czy wzorce wykorzystania oraz preferencje dotyczące użycia można monitorować i analizować, 
aby umożliwić administratorowi ogólną ocenę środowiska i sposobu korzystania z niego?

Przejście z tradycyjnej platformy BI na nowoczesną platformę analityczną jest niezbędne, aby 
naprawdę uświadomić sobie możliwy wpływ danych na organizację. Nowoczesne platformy 
analityczne łączą samoobsługę i zarządzanie, aby wyposażyć organizację w godne zaufania dane, 
które pozwolą wejrzeć w głąb przedsiębiorstwa. Tego typu platformy należy oceniać pod różnymi 
kątami, ponieważ nie dają się one ująć w ramy tradycyjnych platform BI, które nadzoruje dział IT. 

Tableau to sprawdzony lider w obszarze nowoczesnej analizy, który pomaga organizacjom 
w zgłębianiu zaufanych danych w bezpiecznym i rozwijającym się środowisku. Użytkownicy 
otrzymują do dyspozycji intuicyjne narzędzie do analizy wizualnej, interaktywne pulpity, a ponadto 
mogą wykonywać nieograniczone analizy ad-hoc, które pomagają dostrzec ukryte możliwości i 
prowadzą do znamiennych odkryć. Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie, pełnej kontroli i możliwości 
zarządzania, wdróż w firmie platformę Tableau — lokalnie lub w chmurze — i poznaj potęgę 
prawdziwej samodzielnej analizy na dużą skalę.

https://www.tableau.com/asset/gartner-magic-quadrant-2016


Tableau oraz Tableau Software są znakami towarowymi spółki Tableau Software, Inc.Wszystkie inne 
nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi firm, do których się odnoszą.

O Tableau
Tableau pomaga w przekształcaniu danych w wartościowe informacje. Przeglądaj dane, korzystając z 

nieograniczonych metod analizy wizualnej. Twórz pulpity i wykonuj analizy ad-hoc za pomocą kilku 

kliknięć. Udostępniaj efekty swojej pracy innym i przełóż to na rozwój swojej organizacji. Tableau pomaga 

użytkownikom biznesowym — od przedsiębiorstw globalnych po małe firmy i rozpoczynające działalność 

start-upy — pokazać i rozumieć dane.
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