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IT, si celkovými náklady na provoz
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Manažerské nástroje
Business Intelligence (BI) se i letos opakovaně nachází
na seznamu deseti strategických technologií zpracovaném
každoročně analytiky společnosti Gartner.
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N
a rozdíl od loňského roku, kdy
analytici tuto oblast označili jako
BI, hovoří letos o pokročilých ana-
lytických nástrojích a modelech
optimalizace a simulace podniko-

vých procesů a podkladů pro strategické roz-
hodování, včetně výstupní komparace mož-
ných alternativ a scénářů (Advanced Analy-
tics). Momentálně již nejde jenom o informa-
ce, ale zejména o jejich další vytěžování for-
mou simulací, predikcí a optimalizaci v každém
místě rozhodovacího procesu. Podnik se tím-
to – přes náhledy, co vše se může stát anebo
se stane –, dívá směrem dopředu a to i mimo

svou vlastní organizaci.

Data všude kolem nás
Známý výrok Billa Jensena, autora

knihy Simplicity, o tom, že „množství
informací se zdvojnásobuje po každých
1 100 dnech, tedy zhruba po třech le-
tech, nicméně čas, který nám zůstává
ke zpracování těchto narůstajících in-
formací, je stále stejný – 1 440 mi-
nut denně“, platí dnes už jen z jeho
druhé poloviny. Množství dat se
v současnosti v organizacích
zdvojnásobuje již za polovinu
uváděného času. Že by Moorův
zákon platil i v této oblasti?

S tím, jak současné infor-
mační technologie zasahují
do všech lidských činností
a jsou neoddělitelnou sou-
částí každé životní situa-
ce, přirozeně narůstá
i množství generova-
ných dat. Společnost
IDC před dvěma lety

odhadla, že na každého
obyvatele planety jich připadá 45 GB. To je
celkově 281 miliard gigabajtů. Z toho pět
procent dat sedí na podnikových serverech.
Tento počet však vykazuje roční nárůst 60 %.
V příštím roce budeme, podle IDC, konfron-
továni s bezprecedentními 11 exabajty pod-
nikových dat (EB představuje 1018 bajtů
neboli jednu miliardu GB).
Studie analytiků vypovídají, že kolem

85 % všech dostupných dat není uloženo
v databázích. Nicméně osmdesát procent
podnikatelských aktivit závisí právě na nich.
Jedná se o tzv. nestrukturovaná data valící
se na nás z prostředí internetu – webových
stránek, diskusních fór sociálních sítí, ale
i z e-mailů, z telefonních hovorů kontaktních
center, z televizních pořadů nebo bezpeč-
nostních kamer. A aby toho nebylo málo –
každým dnem vzniká na Zemi sedm milionů
nových webových stránek.

Vlivem informačních technologií tedy vý-
razně narůstá objem dostupných informací.
Schopnost člověka absorbovat nové infor-
mace rozhodně neroste v takové míře, v jaké
se zvětšuje jejich dostupnost. Otázkou je, jak
vše dopadne, až tato disproporce dosáhne
kritické hranice. Stihneme včas vyvinout ta-
kové metody a techniky zpracování informa-
cí, které se dokážou vyrovnat s jejich neustá-
le explodujícím objemem? Odpovědi na tyto
otázky může přinést Business Intelligence,
odvětví informatiky, které se zabývá řešením
tohoto úkolu zejména v podnikové sféře.

Co v současnosti hýbe světem BI?
Dnes již pomalu odeznívá první velká vlna
akvizicí, kdy největší softwaroví giganti do-
končili převzetí předních firem z oblasti BI
nakupovaných v posledních letech – IBM/Co-
gnos a SPSS, SAP/Business Objects, Orac-
le/Hyperion, Microsoft/ProClarity a Fast. Ne
všem se z ní podařilo vyjít vítězně. Nejvíc šrá-
mů zřejmě utrpěla IBM, které je vytýkána ne-
koncepčnost řady BI produktů. Ve své nabíd-
ce má například tři rozdílné OLAP nástroje:
IBM Cognos PowerCube, IBM Cognos TM1
a IBM InfoSphere Warehouse Cubing Servi-
ces, a naopak ve svém produktovém portfo-
liu neustále postrádá dostatečně silné ERP
řešení. Mnoho zákazníků ze středně velkých
firem má zase problémy s nabídkou produk-
tů Business Objects od SAP, která nedosta-
tečně rychle zareagovala na tento segment
trhu a přichází v něm o tradiční klienty BO.

Corporate Search – vytěžování
podnikových informací
Stále většího významu nabývají dodavatelé
nástrojů z oblasti dolování textů, která je
rovněž nazývána Corporate Search. Tato ře-
šení umožňují rozvoj znalostních bází firem –
Knowledge Managementu. Přímo to souvisí
s již zmiňovanou explozí nestrukturovaných
dat a jejich významu pro strategické řízení.
Zde dominují společnosti Autonomy, Micro-
soft s řešením Fast, ZyLAB, Endeca. V těs-
ném závěsu za nimi jsou Google a Oracle.
Vyhledávání informací jde proti trendu

centralizace a unifikace platforem BI. Vyhle-
dávače od Information Builders, Cognos
(IBM) nebo Business Object či OpenText
(obě SAP) fungují pouze pro vyhledávání
v rámci vlastní platformy. Search enginy
IDOL od Autonomy nebo balíky od Endeca
a Fast Search (Microsoft) pracují nezávisle
nad heterogenními zdroji dat.

Virtualizace, integrace dat
S nárůstem počtu dat se v organizacích
zvyšují rizika a snižuje doba reakce. Navíc

jenom něco kolem 20 procent všech dat je
exaktně organizováno v databázích. Zby-
tek tvoří nestrukturovaná data, která se
k nám dostávají z internetu, sociálních sítí,
e-mailů, různých audio- a videozáznamů.
Proto virtualizace, integrace a kvalita dat
vůbec se budou stále víc prolínat se sprá-
vou a řízením dat – Master Data Manage-
mentem – pro vytvoření jednotné platfor-
my strukturovaných a nestrukturovaných
dat. Dodavatelé jako SAP Business Ob-
jects, SAS, Informatica nebo Talend (OSS)
nabízejí tato řešení do jisté úrovně. Jiní, ja-
ko Composite Software, nabízejí virtualiza-
ci podnikových dat.

MS Excel – BI fenomén
Ať už se to někomu líbí anebo ne, Excel ze
stáje MS Office je zcela výjimečným fenomé-
nem na poli nástrojů Business Intelligence.
Nejenom proto, že kontingenční tabulka
snese v mnoha směrech srovnání s OLAP
kostkou. Excel dominuje na trhu již dvě de-
kády let a zájem o něj nepolevuje, o čemž
svědčí stovky milionů zákazníků po celém
světě. Navíc Excel 2010 přichází s výrazně
posílenou grafickou knihovnou a serverově
orientovanou komponentou BI webových
služeb Excel Services, které jsou pevnou
součástí Microsoft Office SharePoint Serve-
ru 2007. Největším přínosem ovšem jistě
bude PowerPivot – extrémně výkonný
a rychlý analytický procesor, nacházející se
přímo v paměti RAM, který může pracovat
s miliony řádků dat bez jakýchkoliv omezení
a v reálném čase.

Pokročilá vizualizace
Firmy jako například QlikTech, Tableau,
Spotfire (dnes TIBCO), které nepatří výhrad-
ně jenom do světa oblasti BI, posunuly vizu-
ální hranice daleko za obzor standardních
sloupcových nebo koláčových grafů běžně
používaných dodavateli z této branže. Nové
dimenze prezentace významně rozšiřují
a usnadňují možnosti rozhodovacího proce-
su. S posledním dramatickým vývojem uži-
vatelských rozhraní typu SilverLight od Mic-
rosoftu, Flex od Adobe Systems či AJAX, za
použití infrastruktury WebToolkit od Googlu
lze očekávat příchod revoluce v oblasti pre-
zentace dat. Toto vše vychází z technologií
Web 2.0 pro tvorbu graficky bohatých inter-
netových aplikací, RIA (Rich Internet Appli-
cations).
Reporty dostupné přes web jsou dyna-

mické, tzv. tancující grafy, se kterými mohou
běžní uživatelé snadno pracovat bez toho,
aniž by museli čekat na výstupy od vytíže-
ných specialistů nebo analytiků.

pro rozhodování
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Něco málo k cenám BI řešení
Poměrně charakteristickým rysem BI řeše-
ní jsou stále vysoké náklady spojené s ce-
nou licencí a dlouhou dobou implementa-
ce. Ty jsou ještě stále brzdou pro širší na-
sazení zejména v sektoru středních a men-
ších firem. Celosvětově tíživá ekonomická
situace nahrává v současnosti minimálně
dvěma alternativám: využití BI Open Sour-
ce řešení a formě Software as a Service –
pronájmu softwarové služby.

BI as a Service: Půjčovna
Business Intelligence
Na první pohled by se mohlo zdát, že je vše
stále v samotném počátku, nicméně loňský
rok přinesl v tomto směru mnoho pozitiv-
ních překvapení. Významní hráči v tzv.
mráčku BI nástrojů (BI Tools Cloud) se vý-
znamně přiblížili renomovaným dodavate-
lům. Jejich nabídka služeb je již vyzrálá
a cenově velmi zajímavá.
Naproti tomu tzv. On Demand nabídky

služeb, těch největších výrobců BI softwaru

stále nejsou myšleny zcela vážně. Ono zřej-
mě nebude vůbec snadné přejít na dvouko-
lejnou cenovou politiku – nabídnout soft-
ware formou služby a zároveň standardním
prodejem licencí. Začít nabízet software ja-
ko službu s sebou přináší celou řadu vý-
znamných konsekvencí: redesign architek-
tury dodávaných řešení, definici nových
přístupů k trhu, modifikaci cenové politiky,
změnu vztahů s partnery apod. To vše
mnohem lépe zvládají ti, kdo začali podni-
kat rovnou na tomto poli bez jakékoli histo-
rické zátěže. Pionýrem v tomto směru je
LucidEra (analytika firemních procesů), ná-
sledovaná firmami Birst a PivotLink (obě
dashboardy, reporting, analytika), Oco
(performance management, KPIs), Good
Data (analytika obchodu a marketingu), In-
dicee (reporting) a samozřejmě BlinkLogic
pro oblast manažerských řídicích panelů,
vizualizací a reportingu.
Pokud organizace nechce utrácet příliš

mnoho času a přemíru peníze budováním
datového skladu nebo návrhem OLAP kos-
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Co vlastně BI řešení umí,
s čím vám pomůže a s čím
naopak už ne?

Moderní BI technolo-
gie poskytují platfor-
mu či řekněme nástroj,
který vás oprostí od
většiny čistě technic-
kých aspektů celého
řešení reportingu, jako
je např. připojení
k různým datovým
zdrojům, forma a prezentace výstupních dat
apod. Co za vás ale už nevymyslí, jsou para-
metry a indikátory, jaké byste měli sledovat.
Naštěstí dnes existují dodavatelé, kteří mají
část BI řešení předpřipravenou a již s instalací
dodávají řadu poměrně kvalitních reportů.

Pavel Jiruše
ředitel divize podnikových IS, Arbes Technologies

Úkolem BI je vytěžit
správná data pro strate-
gické rozhodování. Nej-
častěji jsou analyzována
data obchodní – údaje
o prodejích, provozní,
realizační a ekonomické
ukazatele a podobně
i další informace. S BI

souvisí data mining, díky němuž lze pracovat
s daty historickými. Dalšími procesy v BI jsou
i extrakce a transformace dat a samozřejmě
možnost pohledu na data pomocí OLAP kos-
tek. Ovšem ani nejlepší IT nástroj nedokáže
nahradit kvalitu lidí a produktu.

Jakub Platil
vedoucí obchodního týmu Helios Green, Asseco Solutions

Pokud BI chápeme
pouze jako reporting
a odpovídající analýzy,
pak existují dva hlavní
přínosy: Data mohou
být k dispozici všem,
tedy nejen manaže-
rům. Data jsou také
k dispozici dříve, ve
vyšší kvalitě a nedochází k problémům s jejich
jednoznačnou interpretací. Uživatelé neztrá-
cejí čas sběrem dat a jejich úpravou, ale mo-
hou se zaměřit na analýzy. BI tedy neřeší au-
tomaticky problémy firmy, ale pouze pomáhá
využít bohatství, jež je ve firemních datech.

Ondřej Bothe
Information Management, Business Analytics & Process

Optimization Technical Professional, IBM Česká republika

Přehled vybraných BI řešení

Název společnosti Název BI řešení Řešení pro malou/ Počet
střední/ instalací

velkou firmu v ČR

Adastra Adastra BI.360 ne/ano/ano stovky

Altec/IFS Apis – Altec Productive ano/ano/ano jednotky
Intelligence System

Arbes Oracle Business Intelligence ano/ano/ano desítky
Technologies

Asseco Solutions Helios Intelligence (součástí ano/ano/ne desítky
Helios Orange)

Asseco Solutions Helios Green Business ne/ano/ano jednotky
Intelligence

Epicor Software Epicor BI tools (součástí ano/ano/ano desítky
Czech Epicor 9, Epicor iScala)

IBM IBM Cognos 8 Business ano/ano/ano stovky
Intelligence

Infor Infor PM ano/ano/ano desítky

J.K.R. Byznys BI (součástí ERP ano/ano/ano stovky
třídy Byznys)

Materna BMC Remedy Call Centre, ne/částečně/ano jednotky
Information BMC Remedy Service Desk
Systems

Microsoft SQL Server, SharePoint ano/ano/ano stovky
Server, Office
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tek, má význam uvažovat o této funkciona-
litě prostřednictvím modelu SaaS.

Open Source BI software
Výrobci systému s otevřenými zdrojovými
kódy (Open Source Systems, OSS) se
v dnešní době významně dotahují na zave-
dené komerční výrobce, kteří si své kódy
pečlivě střeží pod zámkem. Dodavatelé, ja-
kými jsou JasperSoft nebo Pentaho, nabí-
zející kompletní sadu BI nástrojů – od re-
portingu přes analytiku a integraci dat až
k jejich dolování – rostou v současnosti
stejnou měrou jako celé BI odvětví. Přitom
se jejich ceny pohybují ve zlomcích cen od
standardní konkurence.
Řada dalších, úžeji specializovaných do-

davatelů BI OSS řešení nabízí zajímavá
a zcela spolehlivá parciální řešení. Namát-
kou lze uvést již zmiňovaný Talend pro ob-
last správy kvality dat a datové integrace,
EsperTech pro zpracování toků událostí
CEP (Complex Event Processing) progresiv-
ní architektury EDA (Event Driven Architec-

ture), produkt R firmy REvolution Compu-
ting pro vysoce náročné analytické výpoč-
ty, LucidDB pro Advanced Database Mana-
gement systém – relační databáze s pokro-
čilými analytickými funkcemi vhodnými pro
datové sklady, Palo a Mondrian pro OLAP
serverovou architekturu, JFreeChart pro
grafické knihovny a BIRT pro reporting.

Závěr
Pozice BI v podnicích není jednoduchá. Za-
tímco aplikace typu ERP nebo CRM jsou al-
fou a omegou firemního života, a tudíž zcela
povinné, kdy se organizace bez nich prak-
ticky neobejde, BI nástroje a aplikace jsou
víceméně dobrovolné. Výstupy z nich povin-
ně nevyžaduje ani finanční úřad ani obchod-
ní partner. Nicméně progresivní vedení spo-
lečnosti neboli osvícený management, který
se zajímá o dlouhodobě udržitelný rozvoj,
by se právě v této oblasti měl naplno anga-
žovat.

Petr Zavoral
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Řešení IFS/APIS, vy-
tvořené na Oracle BI
jako standardní rozší-
ření IFS Aplikace
umožňuje přehledně
sledovat výkonnost
firmy pomocí grafické
vizualizace klíčových
ukazatelů. Poskytuje
interaktivní panely a reporty pro oblast fi-
nancí, prodeje, skladů, výroby a personalisti-
ky a monitoruje údaje z různých technologií
nebo snímačů. Uživatelům nabízí modifikaci
i tvorbu výstupů dle vlastních preferencí a je
dostupné přes internet prakticky kdekoli.

Pavel Bláhovec
obchodní ředitel, IFS Czech

BI se používá k lepší-
mu pochopení sou-
vislostí v mnoha obo-
rech. Například
umožňuje zobrazit
vývoj stavu skladů,
eventuálně vývoj pro-
dejů či výroby s ná-
sledným lepším od-

hadem pro plánování (doplnění skladů,
plán nákupu zboží, plán výroby). Pomocí
takzvaných OLAP kostek si uživatel může
zobrazit data interaktivně, rychle a s libo-
volným filtrem – na rozdíl od předem při-
pravených, do určité míry nepružných re-
portů. A co neumí – neumí za nás myslet
a rozhodnout, interpretované výsledky musí
vždy někdo posoudit.

Lubomír Ježek
projektový manažer, J.K.R.

Využívání systémů
a dat k posílení pozi-
ce v podnikání má
stále větší význam.
Společnosti musejí
snižovat náklady, aniž
by ohrozily možnost
svého růstu v období
zotavení, pracovat
s nižšími rozpočty a vypořádat se s tržní ne-
stabilitou. Je důležité umět určit příležitosti
ke snížení nákladů, uvolnit hotovost z běž-
ného provozu a přitom zachovat jeho dyna-
miku, posilovat vztahy se zákazníky a nachá-
zet nové zdroje příjmů. A právě v tom může
BI řešení pomoci.

Michal Hroch
produktový manažer serverové divize, Microsoft

Reference Obrat celkem/ Webová adresa
za BI řešení

ČSOB Pojišťovna, Česká stovky milionů www.adastra.cz
pojišťovna, Generální ředitelství
cel, Vodafone

Austin Detonator, Farmet, statisíce www.altec.cz, www.ifs.cz
GZ Digital Media, Vaše Dedra,
ZPA Smart Energy

ČNB, MobilKom, Ministerstvo desítky milionů/statisíce www.arbes.com
zdravotnictví

Praha Music Center, Plastia, stovky milionů/desítky tisíc www.AssecoSolutions.cz
Polymed medical CZ

SMP CZ, Phoenix-Zeppelin stovky milionů / statisíce www.AssecoSolutions.cz

Jan Becher, Alu König Frankstahl, statisíce www.epicor.cz
Zeelandia, Bellinda, Apotex

neuvádí neuvádí www.ibm.cz

Dalkia, KKCG, SČVK, Eli stovky milionů/desítky milionů www.infor.com
Lilly ČR, lliance Healthcare

Lekkerland, Central Group, miliony www.jkr.eu
Vltava-Labe-Press, Dema Senica,
Jednota ČB

Komerční banka, Řízení letového N/A www.materna.com/cz
provozu ČR, Siemens IT Solutions
and Services

ČSA, Mountfield, Ministerstvo stovky milionů www.microsoft.com/BI
zdravotnictvi, ISS Facility, Ferona


