Open Business Intelligence (BI)
Naše řešení, založené na open source technologiích, od databází až po webové
analytiky a dashboardy, se může srovnávat s tradičními BI platformami, a to vše při
minimálních licenčních nákladech.

Přínosy


Open BI představuje zajímavou konkurenceschopnou alternativu k tradičním řešením
na platformě Microsoft nebo Oracle. Je to kompletní BI řešení od správy databáze datového
skladu a řízení datových pump, přes vytváření analytických modelů, reportů a dashboardů, až
po jejich zpřístupnění prostřednictvím webové aplikace, což znamená vizualizovaný přístup
k aktuálním datům prakticky odkudkoliv.

Můžete minimalizovat vaše náklady na
BI řešení. Platforma Open BI je
postavena
na
open
source
technologiích, které vám poskytnou
funkcionalitu srovnatelnou s tradičními
BI platformami, ovšem bez nutnosti
investic do softwarových licencí.
V rámci takového řešení je možné
využít
i
již
zakoupené
licence
komerčních produktů jako Microsoft
SQL Server nebo Oracle Database.



Přehledné informace odkudkoliv
Díky tomu, že prezentační vrstva je
postavena
čistě
na
webových
technologiích, získáte přístup ke všem
funkcionalitám BI v reálném čase
a prakticky odkudkoliv, bez nutnosti
cokoli instalovat na stanice uživatelů.
Kromě toho je možné výsledné
analytiky a dashboardy jednoduše
implementovat
do
jiných,
již
existujících
aplikací,
což
ještě
zjednodušuje přístup uživatelů k BI.

Platforma zahrnuje




Snížení nákladů

Integrační vrstvu zajišťující napojení na primární systémy zákazníka
Analytickou vrstvu umožňující multidimenzionální analýzu
Prezentační vrstvu založenou na webových technologiích

Open BI - vrstvy a komponenty

Řešení Open BI se skládá z několika vrstev, kde každá zastupuje důležitou roli v celé
architektuře. Některé vrstvy dovolují částečné nahrazení jinou technologií podle požadavků.


Díky navržené architektuře řešení
je práce
s daty
velice
rychlá
a pohodlná. Především kombinace
enginu
Mondrian
se
špičkovou
analytickou platformou Vertica vyniká
obrovskou rychlostí zpracování dotazů.
Odezva na některé typy dotazů
a analýz je řádově rychlejší, než
u většiny (i komerčních) BI řešení.

Operační systém
Jednou z mnoha výhod Open BI je možnost využití i jiných operačních systémů, než
jen Windows. Open BI řešení je možno vybudovat i na platformách Linux či MacOS.
Analytická platforma není na operačním systému závislá, Příklad: Platforma může být
snadno nasazena v cloudu, na Linuxu a bez dalších licenčních nákladů.



Integrační vrstva - databáze
Databázová vrstva je postavena na prověřených open source řešeních My SQL či
Postgre SQL. Těmito technologiemi lze případně nahradit komerční databáze
společností Microsoft a Oracle.



Integrační vrstva – ETL



Analytická vrstva
Analytická vrstva obsahuje datový model zohledňující sledované business procesy,
který je dotazován přes metadata enginu Mondrian, odpadá tedy jakékoliv ruční psaní
složitých SQL dotazů. Model je optimalizován pro potřeby multidimenzionálních analýz.
Analytická vrstva využívá vlastností column store databáze HP Vertica, díky které je
možné provádět agregace a výpočty bez čekání, v řádu jednotek sekund.



Interpretace dat
Pomocí
reportů,
přehledných
dashboardů a pokročilých analýz
a vizualizací získáte klíčovou podporu
pro rychlejší a lepší rozhodování.

Přenos a transformace dat pomocí datových pump je zajišťována open source řešením
Kettle (Pentaho data integration). Kettle umožňuje spouštění všech typů transformací,
od jednoduchých pump až po velmi komplexní transformace vykonávané paralelně na
několika serverech současně.


Rychlost práce s daty



„On-line“ BI
Aktualizace multidimenzionálních OLAP
kostek tradičních BI řešení je časově
náročná, takže u řešení s větším
objemem dat je prakticky nemožné
aktualizovat BI data více jak jedenkrát
denně (většinou v noci). Naproti tomu
Open
BI
s využitím
technologií
Mondrian
a
Vertica
umožňuje
průběžně aktualizovat data téměř
v reálném čase.

Prezentační vrstva
V ní lze výsledky analýz rychle a přehledně zobrazit. O tuto funkcionalitu se stará
Pentaho BA platforma doplněná o nástroj Saiku, případně Saiku samostatně.
Prezentační vrstva je kompletně postavena na webových technologiích a dovoluje
využívání platformy na jakémkoliv zařízení s internetovým prohlížečem. Nejsou potřeba
dodatečné pluginy či speciální aplikace.



Rychlost implementace
Společnost
Ambica
s.r.o.
má
připravené kompletní optimalizované
prostředí Open BI, které můžeme
implementovat do vaší vlastní nebo
pronajaté
infrastruktury
(hosting,
cloud, …). Hlavní výhodou tohoto
systému je velmi rychlá implementace,
která
je
realizovatelná
během
několika hodin.

Když data pracují pro Vás…

www.ambica.cz

Open Business Intelligence (BI)
Platforma také umožňuje integraci analytických výstupů do jiných provozních aplikací.
To je velmi vhodné hlavně pro zaměstnance na nižších úrovních řízení, kteří si mohou
zobrazovat informace z BI potřebné pro jejich práci přímo v rámci jiné korporátní
aplikace. Práce s analytickým klientem je velmi intuitivní.
Prezentační vrstva dovoluje operace typu:




tvorba adhoc analýz,
zobrazení dashboardů,
zobrazení reportů a jejich odběr e-mailem.

Jak na to
Pokud Vás informace o Open BI zaujaly,
můžete si tuto platformu prakticky
vyzkoušet. Přístup k trial verzi, dalším
informacím
a
ukázkám
získáte
na
webových stránkách www.ambica.cz
v sekci Open BI. Pokud by Vám však rozsah
trial verze s modelovými daty nestačil,
můžete nás v případě zájmu o individuální
prezentaci nebo o konzultaci k možnostem
využití Open BI ve vaši společnosti
kontaktovat
na
emailové
adrese
openbi@ambica.cz.

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 této kombinaci si u nás
vybere opravdu každý řešení přesně na
míru potřebám společnosti. Pro další
informace nám napište na emailovou
adresu openbi@ambica.cz či zavolejte na
telefonní číslo +420 384 390 700.

AMBICA s.r.o.
Pražská 104/II, 37701 Jindřichův Hradec

www.ambica.cz
Tel.: +420 384 390 700

