Panele Business Intelligence

Kraków, wrzesień 2019
str. 1

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie ........................................................................................ 3
Tworzenie panelu BI .............................................................................. 4
Edycja panelu BI ..................................................................................... 5
Filtrowanie dostępnych wizualizacji .................................................... 6
Prawa do paneli i tworzenie kopii ....................................................... 8
Efekt końcowy ....................................................................................... 11
Podsumowanie ..................................................................................... 12

str. 2

1. WPROWADZENIE
W dobie rosnącej konkurencji, przedsiębiorstwa muszą podjąć się nowego analitycznego
spojrzenia na procesy biznesowe w organizacji. Zwiększające się oczekiwania

klientów

i partnerów gospodarczych w ramach komunikacji biznesowej stanowią najważniejsze
kryterium weryfikacji. Kluczową rolę z punktu widzenia funkcjonowania rozwijającego się
przedsiębiorstwa

odgrywa

implementacja

odpowiednich

narzędzi

analitycznych.

Decentralizacja procesu podejmowanych decyzji doprowadziła do sytuacji w której
dotychczasowe modele zarządzania informacją okazują się być niewystarczające.
Odpowiedzią na zapotrzebowanie stały się rozwiązania Business Intelligence (BI).
Umożliwiają one zastosowanie bardziej zaawansowanych zbiorów koncepcji, metod
i procesów analitycznych, które dają możliwość zoptymalizowania procesów decyzyjnych.
Dzięki czemu użytkownik otrzymuje łatwiejszy dostęp do wyselekcjonowanych informacji,
dostarczanych dokładnie wtedy, kiedy jest to potrzebne. Systemy BI reprezentują
zintegrowane środowisko pozwalające na wykorzystywanie wielu form analiz biznesowych
dotyczących zachowań klientów, kształtowania strategii, prognoz rozwoju organizacji czy
optymalizacji czynności występujących w firmie. Celem prowadzonych w tym przypadku
procesów jest doprowadzenie do usprawnienia podejmowania decyzji. Dostarczone
informacje zebrane dzięki procesom wewnętrznym BI umożliwiają kontrolę istotnych
parametrów obejmujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Zaletą
rozwiązania jest dostarczenie metod, które pozwalają usprawnić wszelkie procesy dotyczące
poprawy jakości ekspertyz oraz przyczynia się ku wzrostowi efektywności przedsiębiorstwa.
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Moduł enova365 Business Intelligence odpowiedzialny jest za dostarczenie użytkownikom
systemu wiedzy potrzebnej do skutecznego podejmowania decyzji w ramach realizowanych
procesów biznesowych. Wiedza w postaci silnie zagregowanych wartości liczbowych,
procentowych lub tekstowych – tzw. wskaźników, udostępniana jest w miejscach, w których
operatorzy enova365 wykonują swoje codzienne czynności w programie, czyli na listach
i zakładkach formularzy.

Od wersji 1908.0.0 udostępny jest mechanizm tworzenia

i udostępniania Paneli BI.

2. TWORZENIE PANELU BI
Nowa funkcjonalność systemu enova365 pozwala na utworzenie dowolnej liczby paneli
w zależności od potrzeb użytkownika. Panele są miejscem, w którym można umieszczać
wskaźniki, tabele oraz wykresy, obrazujące bieżącą i historyczną sytuację przedsiębiorstwa
w różnych obszarach jego działalności. Panele mogą być współdzielone przez użytkowników,
bądź indywidualne.
Tworzenie nowego panelu odbywa się w konfiguracji systemu poprzez zdefiniowanie jego
nazwy, a także wybór operatorów, którzy mają mieć do niego dostęp. Można również określić
zakres tego dostępu. Możliwe jest:


stworzenie panelu indywidualnego dla danego operatora gdzie otrzyma on pełnię
praw do panelu;



stworzenie panelu ogólnego dla wielu operatorów, gdzie możliwe jest nadanie
poszczególnym operatorom pełnego prawa lub prawa tylko do odczytu.

1. Tworzenie nowego panelu BI
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3. EDYCJA PANELU BI
Stworzony po stronie konfiguracji obiekt ma swoje odzwierciedlenie w oknie głównym
programu, gdzie na liście dostępnych do wyboru folderów pojawia się nowy: Panele BI,
który może być edytowalny przez użytkownika. Przejście w tryb edycji umożliwia:


dodawanie wizualizacji typu wskaźnik, wykres lub tabela;



rozmieszczanie ich na panelu przy użyciu
funkcjonalności drag&drop;



dynamiczną zmianę rozmiarów wizualizacji;



usuwanie zbędnych wizualizacji;



zapis przygotowanego panelu.

2. Panel BI w trybie edycji
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4. FILTROWANIE DOSTĘPNYCH WIZUALIZACJI
Tryb edycji panelu BI został wyposażony w filtry, które ułatwiają przeszukiwanie dostępnych
elementów oraz wybór odpowiednich wizualizacji dla użytkownika. Dostępne są następujące
filtry:

Wybór wizualizacji pozwala na określenie sposobu prezentacji danych, które użytkownik
chce umieścić na panelu. Dostępny jest również filtr obszar –ogranicza on przypisanie
standardowych modeli danych do konkretnych obszarów merytorycznych: handlu,
kadr i płac, CRMu oraz obszaru finansowego. Dodatkowo, wszystkie wizualizacje tworzone
na potrzeby własne przez operatorów zostają przypisane do tak zwanego obszaru
użytkownika. Modele danych tworzone w systemie enova365 mogą zwracać wartości
przypisane do konkretnych przedziałów czasu.

Sześć takich przedziałów (bieżący rok,

poprzedni rok, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, 30 dni, 30 dni rok temu) zostało
zdefiniowanych w standardzie, natomiast użytkownicy mogą definiować własne przedziały.
W celu ułatwienia przeszukiwania listy dostępnych wizualizacji z konkretnych okresów
możliwe jest skorzystanie z filtra przedział czasu. Z kolei aktualność zaznaczona na „Tak”
zwróci listę aktualnie dostępnych wizualizacji. Ostatni dostępny filtr to typ parametru - który
zwraca te wizualizacje, które w modelach danych mają zdefiniowany konkretny parametr np.
towar czy kontrahent, lub nie mają go wcale – brak – dzięki temu lista dostępnych elementów
znacząco się zmniejsza i wyszukiwanie jest łatwiejsze. Dodatkowo istnieje możliwość
wyszukiwania elementów poprzez wpisanie słów kluczowych odnoszących się do wizualizacji
– całej bądź jej części.
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3. Filtry na panelu BI

5. PRAWA DO PANELI I TWORZENIE KOPII
Tworząc panel ogólny należy podjąć decyzję kto ma mieć do niego dostęp i jaki ma być zakres
tego dostępu. Możliwe jest nadanie użytkownikowi pełnego prawa do panelu bądź prawa
tylko do odczytu. Prawo zakaz dostępu spowoduje niepojawienie się panelu. W przypadku
panelu indywidualnego użytkownik otrzymuje do niego zawsze pełne prawo.
Użytkownik ma możliwość stworzenia kopii panelu – może ją dostosować do swoich potrzeb.
Na kopii może zmienić kolejność i rozmiary elementów, może dodać interesujące go
wizualizacje. Jeśli przygotowany przez niego panel (kopia) okaże się przydatny dla
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pozostałych operatorów możliwa jest jego konwersja na panel ogólny i nadanie do niego
praw pozostałym użytkownikom.

*UTWORZENIE KOPII PANELU JEST RÓWNOZNACZNE
ZE STWORZENIEM PANELU INDYWIDUALNEGO
4. Możliwości użytkownika przy panelu ogólnym
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5. Możliwości użytkownika przy panelu indywidualnym

UWAGA! NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE O DOSTĘPNOŚCI WIZUALIZACJI DLA
KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA DECYDUJĄ PRZYZNANE PRAWA NA MODELACH
DANYCH ORAZ WŁĄCZONE ICH RESPEKTOWANIE!
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6. EFEKT KOŃCOWY
Użytkownik może mieć zdefiniowanych wiele paneli BI z różnych obszarów. Dzięki temu
w jednym miejscu właściciel przedsiębiorstwa ma możliwość analizy sytuacji we wszystkich
aspektach działalności firmy. Z kolei handlowiec może mieć udostępnione panele dotyczące
sprzedaży i zakupu z uwzględnieniem informacji o tym kto i kiedy ich dokonał.

6. Lista dostępnych paneli BI

Wszystkie typy wizualizacji mogą być dostosowywane do potrzeb użytkownika. Wykresy dają
szeroki wachlarz możliwości dzięki rozbudowanym funkcjom wizualizacyjnym – możliwe jest
tworzenie wykresów kolumnowych, liniowych czy warstwowych zarówno dla jednego lub
dwóch wymiarów. Istnieje możliwość grupowania serii danych, wyboru kolorów czy dodania
legendy do wykresu. Wskaźniki mogą mieć nałożony specjalne zestawy przedziałów danych
oraz barw, dzięki którym po osiągnięciu określonego progu zmieniają swój kolor, tak aby
jeszcze skuteczniej informować o bieżącej sytuacji. Tabele również podlegają formatowaniu
– szerokości, kolejność kolumn czy kolorystyka mogą być zapisywana dla konkretnego
obiektu.
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7. Panel BI użytkownika

7.PODSUMOWANIE
Systemy Business Intelligence umożliwiają przetworzenie danych uzyskanych z wielu źródeł,
a także generowanie wartościowych informacji wspierających określenie aktualnego
i przyszłego stanu różnych obszarów aktywności przedsiębiorstwa.

Wprowadzony

mechanizm tworzenia i udostępniania Paneli BI w enova365 umożliwia formułowanie
zestawień wizualizacji w zależności od potrzeb odbiorcy, w postaci wskaźników, tabel
oraz wykresów. Efektem tego jest możliwość oceny aktualnej sytuacji dzięki czemu
przedsiębiorstwa mogą szybko identyfikować ryzyka i zagrożenia oraz sprawnie na nie
reagować. Z drugiej strony możliwe jest wychwycenie zjawisk pozytywnych i ich nagrodzenie.
Panele BI sprawdzą się zarówno dla handlowca, kadrowej, księgowej czy menadżera
wysokiego szczebla, którzy na bieżąco mają styczność z rozproszonymi źródłami informacji.
W praktyce oznacza to, że użytkownik może wnioskować na podstawie wyników
sprzedażowych o tym jakie towary i w jakich okresach się sprzedają, dzięki czemu może
optymalizować wartości zamówień. Na podstawie analizy kontrahentów – na przykład RFM,
można przygotować dedykowaną ofertę. Z kolei analizy finansowe, takie jak prognozowane
w najbliższym okresie należności czy zobowiązania pozwalają na zaplanowanie inwestycji
krótkoterminowych.
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