Jak wykorzystać dane
w organizacji na przykładach
Przedsiębiorstwa zazwyczaj gromadzą spore zasoby danych, wyzwaniem jest
właściwe połączenie informacji pochodzących z różnych, często rozproszonych
źródeł. W artykule pokażemy trzy przykłady korzyści, jakie udało się uzyskać integrując dane we wspólnych zasobach data lake.

Współczesne organizacje generują i gromadzą dane we wszystkich departamentach i działach, zazwyczaj jednak pracownikom trudno jest do nich dotrzeć i połączyć ze sobą. Analitycy biznesowi
oraz pracownicy przygotowujący raporty zauważają, że większość danych, do których mają dostęp
jest okrojona i zagregowana na potrzeby specyficznych zadań. Wykorzystanie i połączenie danych
pochodzących z innych jednostek biznesowych jest albo niemożliwe albo bardzo trudne. Z pomocą
przychodzą narzędzia do budowy hurtowni, umożliwiające zasilanie ich w informacje w sposób ciągły potokami danych, tworząc w efekcie tzw. jeziora danych (data lake).
Z tak utworzonych zasobów mogą korzystać zarówno analitycy, jak i wszyscy inni pracownicy biznesu. Dzięki stworzeniu data lake dostępne są także bardziej zaawansowane metody wykorzystania
informacji na potrzeby modeli analitycznych oraz uczenia maszynowego z wykorzystaniem algorytMasz pytania? Napisz do nas na akademia@inetum.world.
mów sztucznej inteligencji.

1. Przykład firmy z branży farmaceutycznej
Wyzwanie: Firma posiadająca dane w systemie CRM zdecydowała się na ujednoli-

cenie standardów ich przechowywania oraz przeniesienie do chmury. Organizacja
borykała się z problemem niejednolitych praktyk związanych z gromadzeniem in-

formacji na temat kontaktów przedstawicieli medycznych z klientami (lekarzami,
pracownikami aptek i szpitali). Każdy z krajów w inny sposób przekazywał dane

o odbytych rozmowach i w inny sposób definiował segmenty. Ponadto, wyzwa-

niem była duża ilość informacji w bazie danych, obejmująca różnorodne produkty
i zapisy milionów spotkań rocznie.

Rozwiązanie: Firma Inetum zrealizowała infrastrukturę w technologii cloud, pozwalającą przenieść

dane z systemu CRM do jednolitej hurtowni danych w chmurze Azure. Dzięki stworzeniu jednolitego
data lake dla wszystkich 50 krajów, w których działa firma i dla około 1000 użytkowników, możliwe
stało się prowadzanie szczegółowych analiz w oparciu o Azure Synapse Analytics. Pozwoliło to optymalizować działania marketingowe i sprzedażowe na poziomie całej organizacji. Rozwiązanie Synapse Analytics, które Microsoft udostępnił w grudniu 2020, firma Inetum błyskawicznie zaadaptowała i dokonała pierwszego wdrożenia w oparciu o nie jeszcze w 2020. Azure Synapse Analytics jest
usługą analityczną łączącą integrację danych, hurtownie danych przedsiębiorstwa i analizę dużych
zbiorów danych. Daje ona swobodę wykonywania działań na danych na dużą skalę w rozwiązaniach
serwerowych oraz bezserwerowych. Usługa zapewnia integrację z Power BI i Azure Machine Learning.
Masz pytania? Napisz do nas na akademia@inetum.world.

2. Przykład firmy z branży lotniczej
Wyzwanie: W trakcie każdego lotu generowanych jest średnio około 12 tysięcy

rekordów danych. Właściwie wykorzystane, pozwalają śledzić zachowanie się
silnika samolotu, pomagają w ocenie jego kondycji, wspierając procesy serwisowania i optymalizacji produkcji przyszłych jednostek napędowych. Konieczne jest jednak ich gromadzenie i zapewnienie dostępu do narzędzi umożliwiających analizy.

Rozwiązanie: Zastosowanie hurtowni danych i systemu raportowego przez Inetum umożliwiło
monitorowanie elementów silnika w czasie zbliżonym do rzeczywistego i przewidywanie sytuacji,
w których może nastąpić awaria. W efekcie, producent zyskał doskonałe narzędzie umożliwiające śledzenie stanu silnika i powiadamiające o zagrożeniu, zanim dojdzie do awarii. Wdrożony
system BI dostarcza informacji wygenerowanych z ponad 400 raportów. Inetum zapewniło dostęp do raportów narzędzia Tableau w chmurze w sposób bezpieczny i wybiórczy, dając adekwatny do pełnionej przez użytkownika roli wgląd w zasoby informacyjne.
Masz pytania? Napisz do nas na akademia@inetum.world.

3. Przykład globalnej firmy
z branży retail
Wyzwanie: Globalna firma posiadająca sieć sklepów w kilkudziesięciu

krajach świata podjęła decyzję o stworzeniu programu lojalnościowego
umożliwiającego śledzenie zachowania klientów i w efekcie zwiększenie
ich satysfakcji oraz poprawę dotarcia z programami marketingowymi
wpływającymi pozytywnie na sprzedaż. Problemem była różnorodność systemów kasowych stosowanych w poszczególnych krajach, powodująca kłopoty z integralnością danych i utrudniająca analizy BI.

Rozwiązanie: Klient zdecydował się na realizację pilotażowego programu lojalnościowego

w Polsce i Australii we współpracy z Inetum. Oprócz integracji informacji na poziomie globalnym,
opracowano system służący do analizy danych sprzedażowych oraz ich relacji z programem
lojalnościowym. Informacje o klientach pochodzące z kart lojalnościowych połączone zostały
z danymi z kas sklepów i dostępnych w sieci restauracji. Dane pozwalające na prowadzenie
analiz udostępnione zostały marketingowi w celu opracowania dedykowanych ofert dla wybranych klientów, a także organizowania akcji promocyjnych i warsztatów. Wyniki analiz pozwalają
lepiej targetować dostępne produkty, łącząc je ze specjalną ofertą. Przykładowo, klientom, którzy
nabyli w ostatnim czasie meble do kuchni proponowane są akcesoria i wyposażenie dodatkowe.
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