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O průvodci 
Účelem tohoto průvodce je pomoct IT organizacím s posouzením a správným výběrem 

moderní platformy pro business intelligence a analýzu, která bude vhodná pro široké 

celopodnikové nasazení.  

Přechod na self-service moderní model business intelligence vyžaduje, aby IT odvětví zavedlo 

způsob spolupráce, ve kterém je prodej součástí všech aspektů globálního programu (přečtěte 

si článek Nová role IT ve světě moderní business intelligence). Tento průvodce se zaměřuje na 

evaluaci platforem a aspekty výběru moderního programu business intelligence. Je určen pro IT 

komunitu společně s podnikovými uživateli a analytiky. Každý z nich se zapojuje do evaluace 

způsobů, jakými platforma přistupuje k moderní práci s analýzou a řešení různorodých potřeb 

uživatelů organizace. 
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Moderní pracovní analytický proces je cyklus vzájemně propojených funkcí znázorněných níže. 

Skládá se z pěti hlavních oblastí, z kterých tento průvodce vychází: 

Obrázek 1: Moderní pracovní analytický proces.

IT pracovníci zajišťují fungování moderního pracovního analytického procesu. Řídí ho ale 

především podnikoví uživatelé a analytici organizace. Úspěšná implementace proto vyžaduje 

spolupráci a zapojení všech rolí. Pří výběru moderní platformy business intelligence a analýzy, 

kterou si lze osvojit a plošně nasadit, by organizace měly při procesu posuzování zvážit 

následující sadu základních hlavních vlastností, které se podrobně rozebírají níže v části  

„Hlavní vlastnosti platformy, které je třeba zvážit“:

• Integrace a přístupnost platformy

• Jednoduchost použití

• Podpora uživatelů

• Flexibilita při nasazení

• Cena a balení
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Cílové publikum 
V tomto průvodci se očekává, že se posuzování zúčastní a v odpovídajících fázích se do něj 

zapojí tyto hlavní role:

• Odborník na IT / business intelligence – provádí všechny činnosti spojené s úvodním 

nastavením, jako je instalace softwaru, nastavení přístupových práv a dohled nad řízením  

a také některé úkoly související s vývojem (zdroje obsahu a dat).

• Tvůrce obsahu – provádí většinu činností spojených s tvorbou obsahu, jako je příprava 

dat, volný průzkum, propagace obsahu a ověření dat.

• Konzument informací – především přistupuje ke spravovanému obsahu a důvěryhodným 

zdrojům dat a pracuje s nimi.

V celém průvodci se u každé fáze pracovního analytického procesu uvádí, která role je v něm primární. 

Ta role, která je v dané části evaluace rozhodující. Přesto je ale důležité zmínit, že v každé fázi 

evaluace figurují a zapojují se do ní všechny výše uvedené role. Tím se zajistí, že se při procesu 

zmíní všechny potřeby a pochybnosti.  

Je také vhodné dodat, že v některých organizacích může mít jedna osoba víc rolí. Proto není 

neobvyklé, když jeden člověk platformu hodnotí z několika perspektiv. Moderní přístup 

k obchodní analýze ve výsledku dosáhne stavu, kdy už v rámci organizace nebude možné  

(nebo nutné) rozlišovat mezi zprostředkovatelem, tvůrcem a konzumentem.
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Předpoklady pro posuzování
Aby bylo možné provést ucelenou evaluaci moderní platformy analýzy, před zahájením 

samotné evaluace je potřeba zajistit:   

• Softwarové licence pro počítače/servery/cloud potřebné pro evaluaci 

• Zapojení partnera pro odborné služby / implementaci (v odpovídajících případech)

• Identifikace rolí a úloh při posuzování:

• Odborník na IT / business intelligence

• Tvůrce obsahu

• Konzument informací

• Přístup ke zdrojům dat v cloudu a lokálním zdrojům dat

• Úvodní nastavení prostředí

• Úvodní zřízení uživatelů a nastavení zabezpečení

• Potvrzení dostupnosti mobilních zařízení (iOS, Android atd.), telefonů a tabletů
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Posouzení moderní platformy pro 
business intelligence a analýzu 

Hlavní vlastnosti platformy, které je třeba zvážit

Tento průvodce se zaměřuje především na posuzování konkrétních vzájemně propojených 

funkcí, které jsou důležité při výběru moderní platformy business intelligence a analýzy. Přesto je 

nezbytné, aby evaluační tým vzal v úvahu i následující netechnické základní vlastnosti, které 

mají při úspěšném nasazení a spuštění moderního pracovního analytického proces v organizaci 

zásadní roli. Tyto vlastnosti by se měly významně promítnout do výsledného rozhodnutí. 

Společně totiž fungují jako pojivo a základ pro jednotlivé funkce pracovního toku. 

Integrace a přístupnost platformy

• Dají se všechny kroky moderního pracovního analytického procesu na platformě provést bez 

problémů a nutnosti přecházet nesouvisle mezi moduly/produkty?

• Dají se všechny kroky moderního pracovního analytického procesu provést i bez pomoci IT 

pracovníků nebo odborných schopností?

Jednoduchost použití

• Je instalace, konfigurace a správa platformy business intelligence snadná?

• Je pro tvůrce obsahu snadné připravit data a spravovat zdroje dat bez předchozí nebo 

soustavné pomoci IT pracovníků?

• Je pro tvůrce obsahu snadné vytvořit obsah a přistupovat k analytickým funkcím platformy 

bez předchozí nebo soustavné pomoci IT pracovníků?

• Je pro konzumenty obsahu bez technických znalostí snadné najít a prohlížet dostupný 

analytický obsah a pracovat s ním?

• Je pro konzumenty obsahu bez technických znalostí snadné samostatně klást hlubší otázky 

a přizpůsobit stávající publikovaný obsah svým potřebám?

Podpora uživatelů

• Je školení pro konkrétní role dostupné a k dispozici všem uživatelům?

• Mají uživatelé přístup ke kurzům a/nebo online webinářům, které se dají absolvovat 

vlastním tempem?

• Je pro uživatele snadné hledat a najít odpovědi na otázky ke konkrétním produktům?

• Je k dispozici rozsáhlá a aktivní uživatelská komunita, ve které se dají sdílet a naučit  

osvědčené postupy, tipy, triky atd.?



77

• Jakou má dodavatel platformy reputaci, co se týká řešení případů technické podpory?

• Jsou snadno k dispozici odborné služby (prostřednictvím dodavatele nebo partnerů)?

• Jakou má dodavatel platformy reputaci, co se týká zajištění úspěchu zákazníků a soustavné 

spolupráce se zákazníky?

Flexibilita při nasazení

• Nabízí platforma flexibilní možnosti nasazení (např. software jako služba, veřejné/soukromé 

nasazení v cloudu, místně atd.)?

• Nabízí platforma flexibilní možnosti uložení dat (např. uložení v databázi oproti uložení 

v úložišti (paměti) platformy)?

• Podporuje platforma hybridní možnosti připojení zdrojů dat místně a v cloudu?

• Dá se platformu škálovat a přizpůsobit pozdějšímu nárůstu objemu dat a nových uživatelů?

• Dá se platformu snadno vertikálně a horizontálně škálovat podle potřeb organizace?

Cena a balení

• Je jasné, co je obsahem balení produktu?

• Jsou nabízené licenční podmínky přehledné a transparentní?

• Je cenový model platformy jasný?

• Je cenový model platformy flexibilní a škálovatelný?
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Přístup a prohlížení
Primární role při posuzování:

• Konzument informací (konzumace)

• Odborník na IT / business intelligence (správa)

Když organizace přechází z tradičního přístupu top-down, který se řídí informačními 

technologiemi, na self-service přístup, často pomůže, když IT pracovníci (nebo centralizovaný 

tým business intelligence) vyvinou úvodní sadu důvěryhodných zdrojů dat a analytického 

obsahu. Podnikoví uživatelé pak k takovému obsahu získají přístup a využívají ho jako výchozí 

bod své analýzy. S postupem času se uživatelům doporučuje pokládat a zodpovídat vlastní 

otázky. Tato činnost je součástí moderního pracovního analytického procesu a okruh dostupného 

důvěryhodného obsahu se tím organicky rozrůstá. Uživatelé získají při self-service práci  

přístup k širší škále analytického obsahu. V této části nebudeme rozebírat původ obsahu,  

který mají koncoví uživatelé k dispozici. Kritéria posuzování související s přechodem  

do řízeného stavu se uvádějí v části Propagace a řízení.  

Kritéria posuzování se v této části zmíní v první řadě z hlediska odborníka na IT / business 

intelligence. Ten je ve výsledku zodpovědný za správu centralizovaného prostředí, ve kterém 

se analytický obsah ukládá a udržuje a kde se zdroje dat spravují a monitorují.

Kritéria posuzování:

Odborník na IT / business intelligence by měl být schopný:

• Definovat a aktualizovat obnovení podkladových dat a stav monitorování.

• Vybrat, kam se mají podkladová data pro analýzu ukládat a jak se k nim má přistupovat. 

• Rozšířit platformu, aby mohla využít funkce, které poskytují partneři.

• Sledovat a auditovat využívání dostupného obsahu a provádět analýzu dopadů.

• Diagnostikovat a řešit problémy související s výkonem.
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Kritéria evaluace:

££ Dá se harmonogram obnovení nezávisle nastavit a spravovat u každé z položek, které jsou 

centrálně uložené v úložišti analytického obsahu?

££ Dá se nastavit, aby konkrétnímu člověku nebo roli přišlo upozornění, pokud při procesu 

obnovení dat dojde k problémům/selhání?

££ Dá se dotazy z analytické platformy předat do podkladové databáze, ve které jsou  

umístěna data?

££ Dají se data pojmout do paměťového/sloupcového úložiště analytické platformy,  

aby se optimalizoval výkon?

££ Dá se k místně uloženým datům přistupovat v reálném čase z analytické platformy,  

pokud je nasazená v cloudu?

££ Dá se rozhraní API / sada SDK platformy rozšířit tak, aby poskytovala i doplňkové 

analytické funkce, které platforma ve výchozím stavu nenabízí?

££ Může správce sledovat a auditovat využívání konkrétních zdrojů dat a dostupného 

analytického obsahu?

££ Může správce provádět analýzu dopadů, aby určil rozsah a náročnost navrhované změny 

v podřízeném obsahu a procesech?

££ Nabízí platforma nástroje, pomocí kterých může správce identifikovat, diagnostikovat  

a vyřešit problémy s výkonem?

Druhým úhlem pohledu, který tato část bere v potaz, je hledisko konzumenta informací.  

Ten určuje konkrétní požadavky na používání a parametry, které musí odborník na IT / 

business intelligence úspěšně zajistit.

Kritéria posuzování:

Konzument informací by měl být schopný:

• Vyhledávat v úložišti stávající obsah podle klíčového slova nebo tématu.

• Definovat předvolby výstrah a upozornění, které se zobrazí v případě, že metrika nebo 

klíčový ukazatel výkonnosti překročí limit nebo nastane konkrétní situace.

• Odebírat relevantní obsah a nastavovat předvolby aktualizací/upozornění.

• Přistupovat k analytickému obsahu v libovolném formátu a prohlížet ho.
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Kritéria evaluace:

££ Může uživatel vyhledáním zobrazit dostupný obsah, který už vytvořil jiný uživatel a který 

mu může pomoct s odpovědí na otázku prodeje?

££ Může uživatel jednoduše určit, jestli je analytický obsah a/nebo zdroj dat ověřený a jestli se  

dá považovat za důvěryhodný?

££ Může uživatel přistupovat k metadatům na úrovni polí a prohlížet je, aby porozuměl 

souvisejícím podrobnostem určitého datového prvku?

££ Může uživatel určit statické nebo daty řízené prahy, které rozhodnou, kdy dojde 

k upozornění?

££ Může uživatel rozhodnout, jak a kde se odpovídající výstrahy a upozornění zobrazí?

££ Může uživatel odebírat zvolený obsah a nastavit předvolby upozornění po aktualizacích 

nebo jiných událostech, které mají na odebírání obsahu vliv?

££ Může uživatel vyhledat analytický obsah a přistupovat k němu na libovolném zařízení 

(telefon, tablet, notebook atd.)?

££ Může uživatel přistupovat k analytickému obsahu a stáhnout si ho do mobilního zařízení, 

aby ho mohl prohlížet offline?
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Interakce
Primární role při posuzování:

• Konzument informací

Fáze interakce je rozšířením úvodní fáze přístupu k pracovnímu analytického procesu a jeho 

prohlížení. Zajišťuje informace, které konzumenti potřebují, aby mohli provádět vedenou 

analýzu dostupného obsahu v rámci předem určených pevných hranic nastavených 

vydavatelem obsahu. Jádrem posuzování by v této části měla být následující kritéria  

vnímaná z hlediska konzumenta informací:

Kritéria posuzování:

Konzument informací by měl být schopný:

• Měnit rozsah analýzy přímou interakcí v grafickém uživatelském rozhraní.

• Využít ovládací prvky od autora obsahu k prohloubení analýzy.

• Použít funkce vyhledávání k práci s dostupným obsahem.

• Pracovat s obsahem v libovolné formě.

Kritéria evaluace:

££ Může uživatel interaktivně ovládat rozsah analýzy pomocí nativních funkcí platformy? 

Následující otázky pomůžou určit, do jaké míry se to řeší přímo z pracovního toku 

v grafickém uživatelském rozhraní:

££ Může uživatel přecházet k souhrnným datům a k podrobnostem prostřednictvím 

předem definovaných nebo přizpůsobených hierarchií?

££ Může uživatel analýzu zaměřit na konkrétní datový bod nebo sadu datových bodů 

určených při procesu vizuální interakce?

££ Může uživatel vyloučit konkrétní datový bod nebo sadu datových bodů určených při 

procesu vizuální interakce?

££ Může uživatel pracovat s parametry, aby změnil analytické zobrazení nebo provedl 

citlivostní analýzu / modelování scénáře?
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££ Může uživatel pracovat se zobrazenými ovládacími prvky filtru, aby změnil rozsah 

analýzy? 

££ Může uživatel vyhledávat klíčová slova, aby řídil filtry a měnil rozsah analýzy?

££ Může uživatel s dostupným analytickým obsahem pracovat pomocí dotazů  

v přirozeném jazyce?

££ Má uživatel stejné možnosti práce na různých zařízeních bez ohledu na formu?
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Analýza a objevování
Primární role při posuzování:

• Konzument informací (důvěryhodné zdroje dat)

• Tvůrce obsahu (nové zdroje dat)

Do této fáze moderního pracovního analytického procesu spadá široké spektrum uživatelských  

potřeb. Proto je nezbytné, aby platforma tyto potřeby bezproblémově řešila. V pracovním toku 

je tato fáze tolik důležitá i proto, že odlišuje nástroje vizualizace dat používané k vytváření 

grafů od bohatých nástrojů vizuální analýzy, které používají vizualizace jako základní 

metaforu pro analýzu. Při práci v dashboardech a vytváření nových dotazů se uživatelé 

nemohou vyhnout mantinelům a překážkám, na které narazí, když překročí limity vedeného 

prostředí, které stávající dashboardy poskytují. Až k tomu dojde, uživatelé budou k pokládání  

a zodpovídání nově vzniklých dotazů potřebovat samostatně řízený autonomní rámec.  

Uživatelé všech úrovní dovednosti musí být schopní během analýzy vytvářet vizualizace  

a přistupovat k analytickým funkcím platformy v průběhu analytického procesu a bez nutnosti 

přecházet do jiného modulu nebo produktu sady. Koncepty integrace platformy a snadného 

používání podrobně rozebírá část „Hlavní vlastnosti“ na konci tohoto průvodce. I tady je ale jejich 

zvážení velmi důležité. Přechod z fáze interakce do fáze analýzy a objevování je často momentem,  

kdy dojde k narušení pracovního analytického procesu, protože chybí návaznost mezi součástmi 

platformy, které jsou potřeba k pokládání další úrovně otázek.

První scénář ke zvážení vychází z pohledu konzumenta informací. Ten vytvořil nové otázky,  

které nejde zodpovědět v žádném z dostupných dashboardů. Středem pozornosti by u posuzování 

tohoto scénáře měla být následující kritéria:

Kritéria posuzování:

Konzument informací by měl být schopný:

• Přistupovat k důvěryhodnému zdroji dat, který slouží jako zdroj dashboardu, aby mohl 

autonomně spouštět hlubší kontextuální analýzu.

• Prohledávat úložiště důvěryhodných zdrojů dat, aby mohl identifikovat spravované sady 

dat dostupné pro rozšíření analýzy.

• Posílit datový model důvěryhodných zdrojů, aby ho mohl přizpůsobit svým  

specifickým potřebám.
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Kritéria evaluace:

££ Může uživatel z výrobního dashboardu spustit novou analýzu s využitím sad dat,  

ze kterých zdroje dashboardu čerpají? To by mělo umožnit self-service průzkum a analýzu 

všech datových prvků, které zdroj dat obsahuje, aniž by bylo nutné použít samostatný 

produkt nebo modul platformy.

££ Může uživatel procházet nebo prohledávat úložiště dostupných zdrojů výrobních dat,  

které jsou dostupné k analýze, a z vybraného zdroje dat spustit novou analýzu? Toto 

kritérium úspěchu je stejné jako předchozí krok. Jediný rozdíl je, že analýza začíná  

u zdroje dat, ne u stávajícího dashboardu.  

££ Může uživatel po připojení k důvěryhodnému zdroji dat upravovat a rozšiřovat stávající 

datový model přímo v analytickém procesu a procesu tvorby obsahu? To by se mělo 

provádět v kontextu analýzy, ne v rámci odděleného produktu nebo modulu platformy. 

Navíc by se měla zodpovědět každá z následujících otázek:

££ Může uživatel obohatit stávající datový model a vytvořit tak nové dimenze a míry 

potřebné pro analýzu?

££ Může uživatel spojit skupinu souvisejících datových bodů do nového pole v datovém 

modelu, aby se analýza zjednodušila?

££ Může uživatel izolovat konkrétní datové body zájmu a dynamicky ukládat v rámci 

datového modelu pro účely další analýzy?

££ Může uživatel upravit datový model a vytvořit vlastní cesty procházení a hierarchie, 

které budou odpovídat jeho analytickým potřebám?

££ Může uživatel interaktivně opravovat problémy s daty, které se při procesu analýzy 

objeví? Sem spadá zpracování hodnoty NULL a globální přejmenování/nahrazení 

hodnot kvůli konzistenci.

££ V odpovídajících případech posuďte šířku a hloubku pomocných analytických funkcí,  

které produkt nabízí k rozšíření pracovního analytického procesu, prostřednictvím 

následujících otázek:

££ Jsou uživateli během procesu objevování nabídnuty nejvhodnější vizualizace na základě 

vybrané cesty analýzy?

££ Má uživatel k dispozici pokročilé analytické funkce k obohacení analýzy bez nutnosti mít 

nebo chápat přístup k podkladovým modelům nebo algoritmům, které produkt používá?

££ Má uživatel přístup k podrobným podkladovým statistickým údajům, které se používají 

pro pokročilou analýzu, pokud je potřeba sdílet je s pokročilejšími uživateli, kteří si je 

můžou vyžádat pro další analýzu a ověření?

££ Jsou metadata přístupná na úrovni polí během procesu analýzy a může je uživatel podle 

potřeby aktualizovat a rozšířit?  
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Druhý scénář ke zvážení je z pohledu tvůrce obsahu. Ten má nové otázky, které nejde zodpovědět 

pomocí žádného z dostupných dashboardů nebo důvěryhodných zdrojů dat v rámci prostředí. 

Středem pozornosti by u posuzování tohoto scénáře měla být následující kritéria:

Kritéria posuzování:

Tvůrce obsahu by měl být schopný:

• Zpracovat a modelovat data, která zatím nejsou v důvěryhodném stavu, a procházet  

a objevovat tím nové poznatky.

• Kombinovat důvěryhodná a nedůvěryhodná data a vytvářet tak nové zdroje dat pro analýzu.

• Použít stávající a nově vytvořené zdroje dat k vytvoření nového analytického obsahu  

ke sdílení a propagaci.

• Upravovat stávající analytický obsah podle nových zjištění, která vzejdou z objevování  

a procházení.

• Vytvářet prostředí vedené analýzy, které konzumentům informací usnadní jejich  

širší využívání.

Kritéria evaluace:

££ Může se uživatel připojit ke zdrojům dat, které zatím nejsou centrálně řízené?

££ Poskytuje platforma široké možnosti připojení, aby se do zpracování a analýzy mohly 

zahrnout strukturované i nestrukturované zdroje dat?

££ Může tvůrce obsahu provádět všechny úkoly související s analýzou a objevováním uvedené 

v části konzumenta informací s novými, nedůvěryhodnými zdroji dat?

££ Může uživatel virtuálně rozšířit důvěryhodný zdroj dat bez nutnosti upravovat 

podkladovou strukturu dat nebo proces načítání?

££ Může uživatel vytvořit nový analytický obsah pomocí nového zdroje dat nebo takový,  

který bude hybridem důvěryhodných a nedůvěryhodných dat?

££ Může uživatel vytvářet alternativní verze spravovaného obsahu ke sdílení a sledování 

postupu změn v průběhu času?

££ Může uživatel přesměrovat připojení podkladových dat řízeného analytického obsahu,  

aby mohl použít nově vytvořený nebo vylepšený zdroj bez vlivu na podřízený obsah?

££ Může uživatel do analytického obsahu zabudovat programové řídicí prvky, aby širší 

skupině konzumentů informací zjednodušil interakce a nabídl vedené prostředí?

££ Může uživatel vytvořit a ukládat šablony stylů nebo témat vzhledu, které se dají použít při 

tvorbě jiného obsahu?
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Sdílení
Primární role při posuzování:

• Tvůrce obsahu

• Odborník na IT / business intelligence

Přístup ke sdílení obsahu se změnil. Sdílení u tradičních platforem business intelligence 

znamenalo doručení statických vytištěných nebo exportovaných zpráv do schránky nebo na stůl 

uživatele. U moderního přístupu k analýze sdílení zahrnuje i spolupráci a prvky mezilidského 

kontaktu, na které jsme si zvykli u všech našich podnikových nástrojů. Tento přechod se řídí 

jednoduchou myšlenkou: informace jsou zastaralé hned, když se zpráva vytiskne nebo exportuje. 

To se neslučuje s potřebami dnešního konzumenta, který touží po aktuálních datech. Určité aspekty 

sdílení obsahu zahrnují široké zpřístupnění informací uživatelům, zatímco u jiných aspektů 

je spolupráce nedílnou součástí procesu analýzy. Oba scénáře jsou součástí kritérií posuzování 

v této části.

Nejdřív zmíníme model doručení bez vyžádání, který informace zpřístupňuje široké škále 

uživatelů. Ten je podobnější tradičnímu přístupu. Moderní platformy by ale také měly 

organizacím umožnit široce zpřístupnit informace velké skupině interních a externích uživatelů. 

Mnoho z těchto úkolů spadá do domény odborníka na IT / business intelligence a z jeho 

hlediska by se měla následující kritéria zvážit.

Kritéria posuzování:

Odborník na IT / business intelligence by měl být schopný:

• Poskytnout obsah v libovolné formě, která se v organizaci používá.

• Začlenit analytický obsah tak, aby byl široce přístupný a dal se využít kontextuálně.

• Stanovit externí přístup a konzumaci.

Kritéria evaluace:

££ Dá se analytický obsah při přístupu k prostředí nabídnout v libovolné z forem, které se 

mohou v organizaci používat? Sem patří tablety, telefony, notebooky, velké displeje atd.

££ Dá se analytický obsah začlenit do webových portálů a aplikací organizace, ke kterým 

uživatelé přistupují v rámci svých běžných firemních procesů?

££ Dá se analytický obsah sdílet s externími konzumenty, kteří jsou za podnikovou  

bránou firewall?
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Konzument 
informací
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Druhý scénář je o opravdové spolupráci. Důvěryhodný i nedůvěryhodný obsah se v něm 

probírá, hodnotí a ověřuje na úrovni kolegů, pracovních skupin nebo celého podniku. Taková 

spolupráce by měla být nedílným krokem procesu odvozování nových poznatků a přispěním do 

procesu řízení. Hlavním zúčastněným je v tomto scénáři tvůrce obsahu. Z jeho perspektivy by 

se měla posuzovat následující kritéria.

Kritéria posuzování:

Tvůrce obsahu by měl být schopný:

• Spolupracovat s ostatními na vývoji a ověřování analytického obsahu.

• Komentovat a rozebírat zjištění při konverzaci ve stylu sociálních médií.

• Sledovat konkrétní typy obsahu nebo autory obsahu.

• Poskytovat evaluace kvality pro konkrétní analytický obsah.

• Vytvářet scénáře ke sdílení zjištění a poznatků.

• Připojit popisné vyprávění, které rozšíří a umocní vizuální obsah.

Kritéria evaluace:

££ Můžou uživatelé v celé organizaci společně pracovat na sdíleném obsahu v reálném čase, 

rozebírat ho a rozvádět svá zjištění?

££ Můžou uživatelé připojovat popisky a komentáře přímo do obsahu bez ohledu na  

použitou formu?

££ Můžou uživatelé sledovat konverzaci na časové ose, aby si udrželi přehled o jejím postupu,  

a prohlédnout si snímek probíraného obsahu z doby, kdy se k němu komentář připojil?

££ Můžou uživatelé sledovat konkrétní uživatele v organizaci a získávat aktualizace a 

upozornění o jejich aktivitě?

££ Můžou uživatelé sledovat konkrétní témata nebo typy obsahu a získávat aktualizace  

a upozornění o publikaci nového obsahu, který splňuje kritéria?

££ Můžou uživatelé hodnotit obsah buď prostřednictvím systému evaluace, nebo funkcí  

„líbí se mi“ ve stylu sociálních médií?

££ Můžou uživatelé vytvářet příběhy, které budou symbolizovat logickou posloupnost zjištění, 

aby mohli jiného uživatele provést postupem analýzy?

££ Můžou uživatelé integrovat popisné příběhy, které rozšíří vizuální obsah v analýze,  

buď ručně, anebo automaticky prostřednictvím funkcí platformy?
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Propagace a řízení
Primární role při posuzování:

• Odborník na IT / business intelligence (správa)

• Tvůrce obsahu (propagace)

Existují různé přístupy k managementu informačních technologií. V každé organizaci navíc bude 

v jiném bodě spektra přecházejícího od prostředí, které je vedené informačními technologiemi 

a důsledně řízené, až po takové, ve kterém řídicí prvky nejsou nebo jsou jen minimální.  

Mnoho organizací je v tomto spektru někde uprostřed. Požadavky řízení se můžou často  

i v rámci jedné organizace lišit podle uživatelských potřeb v dané oblasti, stejně jako podle 

samotných dat. 

Při výběru moderní platformy analýzy je důležité kritérium flexibility. Různorodé potřeby 

obchodu je totiž nutné naplnit a zajistit, že potřeby řízení můžete měnit spolu se škálováním. 

Organizace se může rozhodnout, že přechod z tradičního přístupu na moderní usnadní tím, 

že bude moderní platformu z počátku používat v tradičním stylu. Nabídku funkcí, které jsou 

uživatelům dostupné jako self-service služby, pak bude rozšiřovat postupně. Stejně tak důležité 

je vzít v úvahu jedinečné funkce platformy v samostatných, ale souvisejících oblastech řízení 

dat a řízení analýzy (na obrázku níže). Tím se v rámci platformy zajistí odpovídající flexibilita 

při nasazování nejvhodnějšího modelu řízení a jeho pozdějších nutných úpravách.
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Obrázek 2: Přehled rámce, který kombinuje řízení dat a analýzy.

Ve většině případů použití moderní analýzy bude výsledkem organického a self-service přístupu 

k řízení širší přijetí, hlubší poznatky a lepší obchodní výstupy. Takový přístup by se měl brát 

v potaz především pro účely tohoto posouzení. Dílčí sada tvůrců obsahu (v tomto průvodci se 

označují jako datoví stevardi) je u tohoto přístupu primárně zodpovědná za definování globálního 

procesu řízení a pohyb v něm. V následující části zvážíme aspekty řízení dat a řízení analýzy 

z hlediska tvůrců obsahu, ale i odborníka na IT / business intelligence.
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Správa dat 
Definování zásad v řídicí struktuře organizace a zajištění jejich dodržování je základní 

odpovědností tvůrce obsahu. Z jeho úhlu pohledu by se měla zvážit následující kritéria 

související s řízením dat:

Kritéria posuzování:

Tvůrce obsahu by měl být schopný:

• Definovat, spravovat a aktualizovat datové modely používané k analýze (správa zdrojů dat).

• Autonomně definovat, aktualizovat a odhalovat metadata na úrovni polí uživatelům  

(správa metadat).

• Centrálně zachycovat a odhalovat pravidla čištění dat a obohacování, která platí 

u publikovaných datových modelů (obohacování dat a kvalita dat).

• Monitorovat a sledovat metriky využití centrálně definovaných datových modelů 

(monitorování a správa).

Kritéria evaluace:

££ Může informační stevard publikovat datový model do prostředí systému záznamů,  

aby se dal široce využívat napříč organizací?

££ Dá se publikovaný datový model rozšířit pomocí ověřených uživatelsky definovaných polí 

během procesu propagace?

££ Může informační stevard fyzicky označit důvěryhodné datové modely vodoznakem?

££ Dá se publikovaný datový model virtuálně rozšířit o další zdroje / datové prvky,  

aniž by do ovlivnilo podřízený obsah a/nebo uživatele?

££ Dá se před nasazením změn datových modelů provést odhad dopadu?

££ Může tvůrce obsahu přidávat a aktualizovat popisná metadata pro dimenze a míry 

v publikovaném datovém modelu?

££ Dají se obchodní pravidla a transformace dat, které se použily k vytvoření a naplnění 

publikovaných datových modelů, odhalit koncovým uživatelům? 

££ Dá se změny datového modelu sledovat, auditovat a v případě potřeby vrátit zpět?

££ Má informační stevard přístup ke statistickým údajům o využití platformy a jejím funkcím, 

aby u atributů datových modelů dokázal určit redundanci, nekonzistenci, nevyužívání atd.?
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Za správu a podporu celého procesu řízení má do velké míry odpovědnost odborník na IT / 

business intelligence. Z jeho úhlu pohledu by se měla zvážit následující kritéria související 

s řízením dat:

Kritéria posuzování:

Odborník na IT / business intelligence by měl být schopný:

• Definovat parametry zabezpečení a ovládací prvky přístupu u publikovaných datových 

modelů (zabezpečení dat).

• Monitorovat a auditovat využívání, aby se zajistilo dodržování pravidel a používání 

datových prostředků odpovídajícím způsobem (monitorování a správa).

• Vytvářet podle potřeby nové datové modely, aby se zajistila konzistence mezi odděleními  

a informačními stevardy (správa zdrojů dat).

• Dodržovat zastřešující datovou strategii organizace (správa zdrojů dat).

Kritéria evaluace:

££ Dá se v odpovídajících případech převzít zabezpečení ze zdrojových systémů?

££ Může správce povolit/zakázat přístup na úrovni uživatele/skupiny u každého zdroje dat?

££ Dají se přístupová práva definovat na úrovni řádků, aby se uživateli umožnil přístup k dílčí 

sadě dat u každého zdroje dat?

££ Může správce definovat konkrétní role a oprávnění pro každého uživatele v systému,  

aby mohl řídit, kdo může vytvářet, upravovat a propagovat sdílené zdroje dat?

££ Může správce sledovat a analyzovat využívání celého systému?

££ Má správce přístup k celosystémovému přehledu prostředí, aby mohl určit redundance  

a nekonzistence v datových modelech, které spravují jednotliví informační stevardi?

££ Může správce vytvořit nový zdroj dat a bez problémů do něj přesunout podřízené uživatele  

a analytický obsah, aby se ho dalo používat místo stávajícího zdroje?

££ Může správce určit nevhodnější strategii úložiště pro data, které platforma analýzy 

vyžaduje, podle referenční architektury organizace?
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Správa analýzy 
Definování zásad v řídicí struktuře organizace a zajištění jejich dodržování je základní 

odpovědností tvůrce obsahu. Z jeho úhlu pohledu by se měla zvážit následující kritéria 

související s řízením analýzy:

Kritéria posuzování:

Tvůrce obsahu by měl být schopný:

• Přistupovat k funkcím platformy, aby mohl pomoct při ověřování a potvrzování přesnosti 

analytického obsahu vytvářeného uživateli (ověření obsahu).

• Propagovat ověřený analytický obsah do centralizovaného důvěryhodného prostředí tak,  

jak to určuje proces řízení (propagace obsahu).

• Certifikovat obsah jako důvěryhodný a oddělit ho od nedůvěryhodného obsahu ve stejném 

prostředí (certifikace obsahu).

• Monitorovat a auditovat využívání publikovaného obsahu a sledovat využívání 

nedůvěryhodného obsahu (monitorování využívání obsahu). 

Kritéria evaluace:

££ Může informační stevard přistupovat k datům srovnávacích testů uloženým v platformě  

a odkazovat na ně, aby mohl ověřit přesnost obsahu posuzovaného pro propagaci?

££ Dá se obsah vytvořený uživateli propagovat do sdíleného prostředí, aby se rozšířila  

jeho konzumace?

££ Dají se podkladové zdroje dat přesměrovat, aby při procesu propagace odkazovaly na 

důvěryhodné datové modely, které už jsou publikované?

££ Dá se publikovaný analytický obsah označit vodoznakem, aby se ukázalo, že je ověřený  

a důvěryhodný?

££ Může informační stevard přistupovat k metrikám využívání důvěryhodného i 

nedůvěryhodného publikovaného obsahu a analyzovat je, aby se zajistilo, že se využívají 

odpovídajícím způsobem?
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Za administraci a podporu celého procesu řízení má do velké míry odpovědnost odborník na 

IT / business intelligence. Z jeho úhlu pohledu by se měla zvážit následující kritéria související 

s řízením analýzy:

Kritéria posuzování:

Odborník na IT / business intelligence by měl být schopný:

• Vytvořit a udržovat prostředí pro ukládání a třídění publikovaného obsahu (správa obsahu).

• Zabezpečit analytický obsah a udělovat uživatelům odpovídající úrovně přístupu podle  

typu obsahu, jeho citlivosti, obchodních potřeb atd. (řízení zabezpečení, oprávnění a přístupu).

• Monitorovat široké vzorce využívání mezi organizačními obchodními jednotkami 

(monitorování využívání obsahu).

Kritéria evaluace:

££ Dá se prostředí přizpůsobit, aby odpovídalo potřebám a preferencím organizace 

v souvislosti s tříděním obsahu a globální správou?

££ Může odborník na IT / business intelligence povolit přístup k obsahu platformy 

prostřednictvím portálů organizace, aby se využily stávající investice do správy obsahu?

££ Dají se podrobně nastavit prvky zabezpečení, aby se uživatelům umožnil/zakázal přístup  

ke konkrétnímu analytickému obsahu?

££ Dá se zabezpečení definované na úrovni datového modelu automaticky vynutit u veškerého 

podřízeného analytického obsahu?

££ Dají se vzorce využívání a preference konzumace sledovat a analyzovat, aby správce získal 

souhrnnou evaluaci prostředí a poznal způsob, jakým se využívá?

Přechod z tradičních platforem business intelligence na moderní platformy analýzy je nezbytný, 

pokud se má naplno pochopit vliv, který můžou data na organizaci mít. Moderní platformy 

analýzy v sobě spojují samoobsluhu a řízení. Celá organizace tak může využít sílu důvěryhodných 

dat k získání obchodních poznatků. Tyto platformy by se měly posuzovat z různých úhlů pohledu, 

nejen proto, že fungují jinak než tradiční platformy business intelligence řízené informačními 

technologiemi. 

Společnost Tableau je špičkou na poli moderní analýzy a umožňuje organizacím prozkoumat 

důvěryhodná data v bezpečném a škálovatelném prostředí. Dává lidem přístup k intuitivní vizuální 

analýze, interaktivním dashboardům a neomezeným jednorázovým analýzám, které odhalují 

skryté příležitosti a můžou přinést nejedno překvapivé zjištění. Kromě toho společnost přináší 

také zabezpečení, řízení a správu, které jsou nezbytné, abyste mohli produkty Tableau bez obav 

začlenit do svého podnikání – ať už lokálně, nebo v cloudu. Nabízí vám sílu opravdové self-service 

analýzy v rozsahu, který potřebujete.

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


Tableau a Tableau Software jsou ochrannými známkami společnosti Tableau Software, Inc. Ostatní názvy 
společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

O společnosti Tableau
Tableau pomáhá lidem data skutečně vizualizovat a rozumět jim. Zkoumejte pomocí neomezené vizuální 

analýzy. Vytvářejte dashboardy a provádějte komplexní a krásné vizuální analýzy, ke kterým stačí několik 

kliknutí. Sdílejte svou práci s ostatními a zapojte se do kreativního budování vaší firmy. Ať už jde o globální 

korporace nebo startupy, lidé ze všech oblastí používají nástroje společnosti Tableau, aby procházeli data  

a porozuměli jim.

Další zdroje
Stáhněte si bezplatné zkušební verze produktů Tableau

Průvodce pro správce produktu Tableau Server 

Magic Quadrant v roce 2016 pro platformy business intelligence a analýzy 

Související dokumenty „Whitepaper“
Nová role IT ve světě moderní business intelligence 

Tableau pro podniky: IT přehled 

Škálovatelnost produktu Tableau Server: Technický průvodce nasazením 

pro správce serverů 

Server 10.0 s vysokou dostupností: Poskytování analýzy důležité pro chod 

firmy v rozsahu, který potřebujete

Prohlédněte si další zdroje 
společnosti Tableau
· Předvedení produktů

· Školení a kurzy

· Komunita a podpora

· Příběhy zákazníků

· Řešení

http://www.tableau.com/products/trial
http://onlinehelp.tableau.com/current/server/en-us/admin.htm
https://www.tableau.com/asset/gartner-magic-quadrant-2016
https://www.tableau.com/asset/redefining-role-it-modern-bi-world
http://www.tableau.com/sites/default/files/media/whitepapertableauforenterprise_0.pdf
https://www.tableau.com/learn/whitepapers/tableau-server-scalability-technical-deployment-guide-server-administrators
https://www.tableau.com/learn/whitepapers/tableau-server-scalability-technical-deployment-guide-server-administrators
https://www.tableau.com/learn/whitepapers/tableau-server-high-availability-delivering-mission-critical-analytics-scale
https://www.tableau.com/learn/whitepapers/tableau-server-high-availability-delivering-mission-critical-analytics-scale
https://www.tableau.com/learn/whitepapers/tableau-server-high-availability-delivering-mission-critical-analytics-scale
http://www.tableau.com/learn/demos
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