
  AMBICA BI    

Pracovníci informačního managementu i datoví analytici hledají intuitivní nástroje, které by jim 
umožňovaly jednoduše vytvářet základní pohledy do datových modelů i podporovaly pokročilé 

analýzy a vizualizace dat. 

 

Ambica BI je právě takovou prezentační a analytickou platformou. Umí se připojit na 

analytické databáze Microsoftu, relační databáze i jiné datové zdroje. Je postavena 

na našich vlastních nástrojích s využitím špičkových vývojářských .NET komponent.  

 

Ambica BI zásadně zjednodušuje přístup uživatelů k využívání BI. Od reportů, přes komplexní 

interaktivní řídící panely až po pokročilé analýzy, vše můžete vytvářet i sdílet napříč organizací 
v jediném integrovaném prostředí. Ambica BI posouvá realizaci BI řešení od vývojářů blíže 

analytikům a konzultantům dodavatele a pracovníkům cílových organizací, což usnadňuje, 

zrychluje a zlevňuje implementaci BI řešení.  

 

Na druhé straně Ambica BI také cíleně rozšiřuje možnosti tradičních BI nástrojů a platforem 

tak, aby více vyhověla praktickým požadavkům analytiků, controllerů a dalších informačních 

pracovníků. Navíc poskytuje možnost přizpůsobit nástroje na míru konkrétním specifickým 

požadavkům uživatelů nebo integrovat vybrané funkcionality nebo výstupy přímo do 

rozhodovacích procesů řízení. 

 
AMBICA BI tvoří ucelenou rodinu nástrojů: 

Dashboard designer (návrhář řídících panelů) 

Dashboard viewer (prohlížeč řídících panelů) 

Report designer (návrhář sestav) 

Report viewer (prohlížeč sestav) 

Analytický klient (nástroj pro pokročilé ad-hoc analýzy) 

 

 
 

Čím se ale odlišuje platforma AMBICA BI od ostatních komerčních produktů? Především 
v komplexnosti a jednoduchosti. Co tedy umožňují nástroje AMBICA BI? 

 

Komplexní návrhář výstupů 

Základ tvoří komplexní návrhář, pomocí kterého si uživatel sám dokáže vytvořit vlastní řídící 

panely, sestavy nebo analytické pohledy. Tento nástroj tedy umožní, nejenom zobrazovat 

vytvořené a zakoupené reporty, řídící panely a analýzy ale rovněž vytvářet a publikovat vlastní. 

 

Řídící panely  

Obecně se dá říci, že vytvoření komplexního řídícího panelu s dynamickou vazbou na zdrojová 
data není právě jednoduchou záležitostí. O to propracovanější musí být návrhář řídících panelů, 

který dovolí i běžnému uživateli takové panely vytvořit. Základem návrháře je průvodce, který 

jednoduchým způsobem provede uživatele k vytvoření základního propojení mezi 

konstruovaným panelem a zdrojovými daty.  

 

 
 

Po vytvoření propojení je možné již tvořit vlastní panel pomocí jednotlivých komponent, které 

sdílejí shodné propojení a vzájemně spolu komunikují. Vlastní panel může být jednoduše 
rozdělen do několika sekcí, které mohou obsahovat vlastní komponenty a být vzájemně 

provázány nebo izolovány. Uživatel může vybírat z množství komponent od různých forem 

filtrů, přes zobrazení dat formou tabulek a kontingenčních tabulek s možností tzv. drill-down, 

až po značné množství různých typů grafů a ukazatelů. 

  

Přínosy 
Komplexní řešení 

AMBICA BI není jen sadou jednotlivých 

komponent, ale komplexní 

konfigurovatelné aplikační řešení, které 

pokrývá celou škálu informačních potřeb 

manažerů, analytiků a ostatních 

informačních pracovníků. 

Interpretace dat  
Pomocí reportů, přehledných řídících 

panelů (dashboardů) a pokročilých analýz a 

vizualizací získáte klíčovou podporu pro 

rychlejší a lepší rozhodování.  

Jednoduchost 

Na rozdíl od mnoha jiných platforem pro 

analýzu a prezentaci dat je Ambica BI 

optimalizována právě a pouze pro tento 

účel. Výsledkem je maximální přehlednost, 

jednoduchost a intuitivnost ovládání všech 
komponent platformy. 

Různé datové zdroje 

Umí se připojit k analytickým databázím 

Microsoft SQL Serveru (k 

multidimenzionálním i tabulárním 

modelům), k relačním databázím 

Microsoftu i jiných dodavatelů i k dalším 

datovým zdrojům (např. Excel, …) 

Windows i Web 
Kromě bohaté nabídky ovládacích prvků a 

vizualizací všech komponent ve Windows 

rozhraní (tlustý klient) může uživatel využít 

i odlehčené komponenty s webovým 

rozhraním (tenký klient) pro práci s již 

vytvořenými reporty a řídícími panely. 

Podpora mobilních zařízení 

S hotovými reporty a řídícími panely je 

možné pracovat na mobilních zařízeních. 

Grafika a vizualizace 
Obsáhlá knihovna přizpůsobitelných 

grafických komponent umožňuje snadno 

navrhovat působivé vizualizace obchodních 

dat. 

Podpora plánování 

Pokud ve vaší organizaci uvažujete také o 

podpoře plánovacích procesů, nemusíte 

hledat další aplikaci a dodavatele. 

Integrální součástí Ambica BI je i speciální 
aplikace pro podporu plánování Plan4S. 

V jednom prostředí pak můžete plánovat, 

nastavovat business pravidla pro 

automatizované plánování (a objektivizaci 

skutečnosti) i vyhodnocovat plnění plánu a 

provádět další analýzy. 

Vložené analýzy  

Platforma také umožňuje integraci výstupů 

do jiných aplikací. Pracovníci na všech 

úrovních řízení si pak mohou zobrazovat 
potřebné informace z BI přímo v jiné 

firemní aplikaci. 

Rychlost implementace 

Platformu Ambica BI nainstalujeme do 

cílového prostředí nebo dodáme jako již 

připravené prostředí, které je možné 

prakticky ihned propojit s vašimi daty a 

systémy.  

Minimalizace nákladů 
Můžete minimalizovat vaše náklady na BI 

řešení. Platforma Ambica BI je postavena 

na našich vlastních nástrojích a poskytne 

vám funkcionalitou srovnatelnou s 

předními BI platformami, ovšem bez 

nutnosti velkých strategických investic do 

softwarových licencí. V rámci takového 

řešení je možné využít i již zakoupené 

licence komerčních nebo open source 

produktů. 

 

 Rychlost implementace 

Další devizou našeho řešení je fakt, že 

se jedná o již připravené prostředí. J 

tedy ho možné prakticky ihned kdekoliv 

implementovat a propojit s vašimi daty 

Když data pracují pro Vás…               www.ambica.cz 

http://www.ambica.cz/


AMBICA BI 
Vytvářený řídící panel je již v návrháři „živý“, takže uživatel může již zde odladit různé pohledy 
na data.  

Po odladění navrženého panelu je možné jej uložit do definičního souboru typu xml. Vytvořený 

řídící panel je pak tedy definován jediným souborem. S takto vytvořeným panelem je možné 

pracovat prostřednictvím tzv. dashboard vieweru (prohlížeč řídících panelů), který zachovává 

možnosti dynamických komponent obsažených v řídícím panelu. Tato koncepce platformově 

nezávislé definice panelu má oproti ostatním konkurenčním produktům ohromnou výhodu. S 

vytvořeným řídícím panelem je možné pracovat jak v technologii tlustého klienta“ (winform), 

tak pomocí webového prohlížeče ve webovém prostředí.       

 

 
Reporty 

Do ucelené rodiny AMBICA BI patří i možnost vytváření a publikování klasických reportů – 

sestav, které je možné spouštět v pravidelných intervalech a doručovat vybraným uživatelům. 
Stejně jako v případě řídících panelů, i vlastní tvorbu reportů usnadňuje návrhář reportů. Pro 

připojení na požadovaný zdroj dat slouží opět průvodce datovým připojením. Pro rychlé 

vytvoření klasické sestavy slouží opět jednoduchý průvodce, který pomůže v základní orientaci 

návrhu vlastní struktury reportu včetně návrhu skupin, které poskytují požadované mezisoučty. 

Samozřejmostí je podpora exportu do běžných formátů a tisku a distribuce reportů emailem. 

 

 
 

Analytický klient  

Analytický klient je vlajkovou lodí platformy Ambica BI. Stávající verze analytického klienta 

umožňuje připojení k analytické databázi Microsoftu (Analysis Services) a analýzu dat 
uložených jak v multidimenzionálních modelech (OLAP) tak i v modelech tabulárních 

(TABULAR).  

Disponuje možností jednoduchého a intuitivního sestavení vlastního dotazu (pohledu), jehož 

definici lze uložit, včetně kompletního formátu zobrazení, do vlastních „knih pohledů“. Ty je 

dále možné znovu používat a sdílet s ostatními členy týmu. Analytický klient podporuje 

zobrazení pomocí kontingenční tabulky, grafu či jejich libovolné kombinace.  

V grafu i v kontingenční tabulce lze zobrazovat KPI ukazatele. Samozřejmostí jsou bohaté 

možnosti formátování zobrazení tabulky i grafu, včetně formátování a podmíněného 

formátování buněk tabulky.  
Podporuje „souběžnou“ práci uživatele na více listech. Zároveň však na každém listu umožňuje 

připojení do jiných zdrojových analytických databází nebo modelů (kostek). 

Umožňuje také export výstupů do běžných formátů nebo jejich tisk. 

Přicházející uživatelské požadavky z praxe jsou inspirací pro neustále pokračující rozvoj 

analytického nástroje, například pokročilejší správa pohledů a knih (včetně řízení přístupových 

práv) nebo podpora postupu „drill-accross“ pro detailní analýzu libovolné buňky zobrazené 

tabulky. 

Průběžně jsou také rozšiřovány možnosti provádění rychlých akcí a rychlého formátování 

objektů přes kontextová menu.  

 

 
 

Součástí nově připravované verze jsou také pokročilé analytické funkcionality jako uživatelské 

vytváření vypočtených ukazatelů, prvků a setů v dimenzích nebo podpora využití výsledků 

jednoho dotazu jako vstupu/filtru pro dotaz další. 

Jak na to 

Pokud Vás informace o AMBICA BI zaujaly, 

můžete se s touto platformou blíže 

seznámit na našich webových stránkách. 

www.ambica.cz v sekci Technologie/ 

AMBICA BI. Pokud by Vám však rozsah 

zveřejněných informací o produktu 
nestačil, můžete nás v případě zájmu o 

individuální prezentaci nebo o konzultaci k 

možnostem využití Ambica BI ve vaši 

společnosti kontaktovat na naší emailové 

adrese ambica@ambica.cz, nebo 

prostřednictvím telefonátu na čísle  

+420 384 390 700.  

 

AMBICA s.r.o. 

AMBICA s.r.o. je česká softwarová 

a konzultační společnost s více než 

desetiletou dobou působení na trhu. Naše 
společnost dodává inteligentní softwarová 

řešení a služby se specializací na Business 

Intelligence a Data Warehousing.  

Portfolio řešení společnosti AMBICA 

pokrývá významný rozsah potřeb v oblasti 

podpory obchodních procesů, a to od 
problematiky datové integrace a datové 

kvality, přes sofistikovaná analytická 

a reportingová řešení až po systémy pro 

podporu plánování a řízení výkonu 

organizací a další specializované aplikace. 

Při vývoji produktů a realizaci zákaznických 

řešení se AMBICA opírá jednak o platformu 

Microsoft a jednak o vybrané open source 

technologie.  

 

Díky kombinaci komerčních a open source 

a vlastních komponent v architektuře 

našich řešení si u nás vybere opravdu 

každý řešení přesně na míru potřebám 

společnosti.  Neváhejte a kontaktujte nás 

na emailové adrese ambica@ambica.cz. 
či na telefonním čísle +420 384 390 700 

pro další informace. 

 

 

 

 

AMBICA s.r.o.                          www.ambica.cz 
Pražská 104/II, 37701 Jindřichův Hradec           Tel.: +420 384 390 700   
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