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10 głównych trendów analizy 
biznesowej w 2017 roku.
W ostatnich latach dane stały się siłą napędową każdej 

organizacji. Kto zdołał ujarzmić potencjał danych,  

oddając część kontroli nad nimi użytkownikom biznesowym,  

uzyskał przewagę nad konkurencją i mógł szybciej 

wprowadzać innowacje. W wyniku tej zmiany w organizacjach 

doszło do konfrontacji starych metod analizy biznesowej  

z nowoczesnym podejściem: zderzyły się z jednej strony idee 

kontroli i nadzoru, a z drugiej elastyczności i samodzielności. 

Specjaliści IT i użytkownicy biznesowi zaczęli łączyć siły  

w celu jak najlepszego wykorzystania danych.
Jaki będzie dalszy  

rozwój sytuacji?  

Zebraliśmy opinie i spostrzeżenia 

naszych ekspertów, którzy świadczą 

usługi setkom tysięcy klientów na 

całym świecie. Oto nasze prognozy.



Upowszechnienie się nowoczesnej analizy 
biznesowej jako standardu. 
W 2016 roku organizacje zaczęły coraz szerzej stosować nowoczesne podejście 

do analizy biznesowej, przekazując zadania analityczne z rąk wąskiej grupy osób 

większemu gronu użytkowników. Według raportu firmy Gartner 2016 Business 

Intelligence Magic Quadrant (Magiczny kwadrat Business Intelligence na rok 2016) 

przekroczyliśmy już „punkt krytyczny mającego potrwać około 10–11 lat przejścia od 

platform raportowania skoncentrowanych wokół działów IT do nowoczesnych platform 

analizy biznesowej”. Dzięki zaufanym platformom, które można dostosować do skali 

organizacji, nawet osoby bez kwalifikacji analitycznych mogą uzyskać dostęp do 

danych i wspólnie analizować wyniki. W 2017 roku nowoczesna analiza biznesowa  

stanie się priorytetem wszystkich firm, od przedsiębiorstw globalnych  

po początkujące start-upy.

WIĘCEJ: 
Modernizacja z użyciem analizy biznesowej i magicznego kwadratu analitycznego 
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http://blogs.gartner.com/rita-sallam/2016/07/22/modernize-usin-bi-analytics-magic-quadrant
http://blogs.gartner.com/rita-sallam/2016/07/22/modernize-usin-bi-analytics-magic-quadrant
http://blogs.gartner.com/rita-sallam/2016/07/22/modernize-using-bi-analytics-magic-quadrant/


Współpraca analityków przechodzi 
z marginesu do głównego nurtu. 
Jak głosi znane przysłowie, co dwie głowy to nie jedna. Ta prawda dotyczy również 

analizy biznesowej. W 2017 r. dzięki większej dostępności danych i ułatwionej 

wymianie informacji za pośrednictwem technologii chmury w centrum uwagi znajdą 

się możliwości wspólnej ich analizy. Zwiastuje to początek końca epoki, w której 

informacje płynęły tylko w jednym kierunku. Do historii przechodzą czasy statycznych 

pdf-ów i prezentacji PowerPoint. W procesie podejmowania decyzji biznesowych liczyć 

się będą dostępne w czasie rzeczywistym, interaktywne arkusze robocze i źródła 

danych. Użytkownicy będą wzajemnie korzystać z wyników swojej pracy i wykonywać 

kolejne analizy w celu uzyskania odpowiedzi na stawiane pytania. Możliwości chmury 

i innych narzędzi komunikacji, jak powiadomienia e-mail czy prenumeraty, zapewnią 

łatwy kontakt, a umieszczenie własnych pulpitów w oprogramowaniu firmowym ułatwi 

dotarcie do innych osób. Niezależnie od swojego stanowiska każdy pracownik będzie 

mógł wykonywać szereg czynności, od przeglądania danych za pośrednictwem pulpitu 

po wykonywanie własnych analiz ad-hoc i udostępnianie ich wyników. 

WIĘCEJ: 
Techniczna „demokratyzacja” napędza boom analityczny
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https://www.datanami.com/2016/02/04/tech-democratization-seen-fueling-analytics-boom


Wszystkie dane są równe.
W 2017 r. wartość informacji przestanie zależeć od ich 

rangi czy rozmiaru. Zarówno w przypadku wielkiego zbioru 

danych, jak i prostego arkusza Excel, liczyć się będzie 

przede wszystkim szybki i łatwy dostęp do informacji, 

możliwość ich analizy oraz porównania w celu uzyskania 

odpowiedzi na pytania i lepszych efektów biznesowych. 

W ciągu najbliższego roku analiza biznesowa będzie 

stopniowo przyjmować kształt środowiska dającego 

użytkownikom możliwość przeglądania danych wszelkiego 

typu, formatu i wielkości oraz dzielenia się wnioskami 

istotnymi dla procesów decyzyjnych. Nie zaprzątając  

sobie głowy tym, czy dane są zapisane w Hadoop,  

Redshif czy arkuszu Excel, każdy będzie mógł wykorzystać 

ich potencjał niezależnie od różnorodności źródeł.

WIĘCEJ: 
W świecie danych wielkość to już nie wszystko: liczy się szybkość
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https://www.entrepreneur.com/article/273561


Samodzielna analityka  
zyskuje nowy wymiar: 
przygotowanie danych. 

Samodzielne wyszukiwanie danych stało się już standardem, 

ale ich przygotowanie do analizy nadal pozostaje domeną 

informatyków i ekspertów. W 2017 r. ulegnie to zmianie. 

Według firmy Gartner „coraz większy nacisk na łatwość 

użycia i elastyczność, który zrewolucjonizował rynki analizy 

biznesowej, jest również widoczny w dziedzinie integracji 

danych”. Najczęściej stosowane metody przygotowywania 

danych, jak przetwarzanie, import z plików JSON i HTML czy 

konwersja, nie będą już wyłącznie zadaniem specjalistów. 

W bliskiej przyszłości każdy wykona takie czynności sam 

w ramach realizowanych przez siebie zadań analitycznych. 

Spowoduje to konieczność rozwiązania nowych problemów 

dotyczących opieki nad danymi, ale czołowe grupy IT mierzą 

się już z tym wyzwaniem. Sterując procesem przejścia na 

system samodzielnego przygotowywania danych, IT może 

wypracować rozwiązania zapewniające bezpieczny dostęp 

do danych w całej organizacji. 

WIĘCEJ: 
Samodzielne przygotowywanie danych jako kolejny kamień milowy analizy 
biznesowej
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http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/feature/Embedded-BI-tools-need-to-be-put-in-their-proper-place
http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/feature/Embedded-BI-tools-need-to-be-put-in-their-proper-place


Analityka jest zawsze blisko dzięki 
wbudowanym narzędziom. 
Analityka funkcjonuje najlepiej wtedy, gdy jest naturalnym elementem procesu pracy. 

Firmy będą coraz częściej umieszczać narzędzia analityczne blisko pracownika,  

na przykład łącząc je z innym oprogramowaniem biznesowym (jak Salesforce) 

zamiast udostępniać w postaci osobnej aplikacji. W 2017 r. analityka stanie się 

wszechobecna i rynek będzie oczekiwał jej udziału w każdym procesie biznesowym.  

W wyniku tego będą się nią często zajmować osoby, które nigdy wcześniej nie wykonywały 

analizy danych: sprzedawcy sklepowi, pracownicy biur obsługi czy kierowcy ciężarówek. 

Dzięki wbudowanym narzędziom analityka biznesowa tak dalece wniknie w nasze 

życie, że stanie się wręcz niezauważalna — podobnie jak ma to miejsce w przypadku 

systemów rekomendacji filmów w Netfliksie i muzyki w Pandorze, które wykorzystują 

analitykę prognostyczną.

WIĘCEJ: 
Wbudowane narzędzia analizy biznesowej muszą znaleźć się we właściwym miejscu  
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http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/feature/Embedded-BI-tools-need-to-be-put-in-their-proper-place


IT przekazuje pałeczkę  
w sztafecie danych. 
Przez długie lata informatycy realizowali niekończące się 

zamówienia  dotyczące tworzenia raportów dla działów 

biznesowych stale spragnionych nowych danych.  

Teraz nareszcie mają oni szansę wyrwać się z zamkniętego 

kręgu i awansować z roli producentów do roli dostawców 

możliwości. IT jest główną siłą napędową szeroko zakrojonego 

procesu przejścia na samodzielną analitykę. Według firmy 

Gartner w osiągających najlepsze wyniki organizacjach 

zespoły analityczne „pełnią rolę zaufanego partnera działów 

biznesowych”. IT zapewnia elastyczność i sprawność 

konieczne do uzyskania innowacyjności przy jednoczesnym 

zachowaniu równowagi w zakresie zarządzania, 

bezpieczeństwa danych i zgodności. Dając pracownikom 

organizacji możliwość podejmowania bieżących decyzji  

na podstawie danych, IT przekazuje pałeczkę w sztafecie,  

która podąża w kierunku przyszłości biznesu. 

WIĘCEJ:  
Gartner ogłasza początek epoki samodzielności  
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https://upside.tdwi.org/Articles/2016/02/17/Age-of-Self-Service.aspx?Page=1


Zaczynamy pracować z danymi 
w bardziej naturalny sposób.
Wirtualne okno, przez które spoglądamy na dane, 

przeszło ogromną przemianę. W konsekwencji postępu 

technicznego miejsce języka skryptowego i tabeli 

przestawnej zajęły intuicyjne interfejsy z funkcją 

przeciągania i upuszczania. W 2017 r. nasz kontakt z 

danymi stanie się jeszcze naturalniejszy dzięki rozwojowi 

takich dziedzin, jak przetwarzanie i generowanie języka 

naturalnego. Interfejs w języku naturalnym to nowy 

element narzędzi analizy biznesowej, ułatwiający 

użytkownikom interakcję z danymi, wykresami i pulpitami 

przez użycie pisanego oraz mówionego tekstu w języku  

naturalnym. Jest to według firmy Gartner „kolejny etap  

ewolucji od raportowania standardowego do narracyjnego”. 

 Do tej nowej dziedziny wciąż podchodzi się ze sporą 

dawką sceptycyzmu, ale obserwowanie kierunku jej 

rozwoju będzie z pewnością fascynujące.

WIĘCEJ: 
Generowanie języka naturalnego: rewolucja w analizie biznesowej
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http://www.dataversity.net/natural-language-generation-revolution-business-insight/


Przejście do chmury nabiera tempa.
Wraz z przenoszeniem przez organizacje danych do chmury powszechna staje się 

świadomość, że za informacjami powinna podążyć również analityka. W 2017 r.  

firmy będą zmuszone umieścić narzędzia analityczne tam, gdzie znajduje się główny 

ciężar danych. Hurtownie danych w chmurze, jak Amazon Redshift, pozostaną 

ogromnie popularne, co doprowadzi do upowszechnienia się analityki w chmurze. 

Chociaż wiele organizacji nie zrezygnuje z hybrydowej metody przechowywania 

danych (chmura i rozwiązania lokalne), analityka w chmurze będzie stosowana coraz 

częściej z uwagi na szybkość oraz łatwość dostosowania do skali działalności firmy.

WIĘCEJ: 
Ciężar danych przyciąga do chmury
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https://www.datanami.com/2016/05/16/data-gravity-pulls-cloud/


Zaawansowana analiza jest 
bardziej dostępna. 
Użytkownicy biznesowi coraz bieglej posługują się danymi, 

a zaawansowana analiza staje się przystępniejsza.  

W 2017 r. dojdzie do połączenia tych dwóch zjawisk wraz 

z upowszechnieniem się zaawansowanej analityki wśród 

użytkowników biznesowych. Zaawansowana analiza 

przestanie być domeną jedynie naukowców i specjalistów. 

Użytkownicy biznesowi już korzystają z dających wielkie 

możliwości funkcji analitycznych, jak prognozowanie  

i klastrowanie k-średnich, a w 2017 r. jeszcze rozwiną  

swoje kompetencje analityczne. 

WIĘCEJ: 
Badanie 2016 Advanced and Predictive Analytics Market Study

9

http://www.marketwired.com/press-release/dresner-advisory-services-publishes-2016-advanced-predictive-analytics-market-study-2154253.htm


Umiejętność korzystania 
z danych jako jedna z 
podstawowych umiejętności 
pracowniczych przyszłości.
W 2016 r. serwis LinkedIn umieścił analizę biznesową 

wśród umiejętności dających największe szanse 

znalezienia pracodawcy. W 2017 r. znajomość analizy 

danych będzie jedną z głównych umiejętności 

pracowniczych wymaganych we wszystkich branżach, 

podobnie jak obecnie biegła obsługa programów Word, 

Excel i PowerPoint. W odpowiedzi na zapotrzebowanie 

rynku analiza i obsługa danych staną się elementem 

programów edukacji wyższej, średniej i podstawowej.  

Z kolei pracownicy będą oczekiwać intuicyjnych platform 

analizy biznesowej, ułatwiających podejmowanie decyzji 

na każdym poziomie.

WIĘCEJ: 
Wielkie zbiory danych: myślenie analityczne w miejsce umiejętności kodowania
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http://www.idgconnect.com/blog-abstract/18083/step-aside-coding-time-analytical-thinking-big-data


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. 

lTABLEAU.COM/TRIAL

http://www.tableau.com/products/trial

