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Fonaments d'Intel·ligència de Negoci


Per començar a entendre el concepte d’Intel·ligència de Negoci (Business Intelligence
en angles) presentem varies definicions :
Definició 1 : La intel·ligència empresarial fa referència a l'ús de dades d'una empresa
per a facilitar la presa de decisions. Inclou tant la comprensió del funcionament actual
de l'empresa com la predicció d'esdeveniments futurs, amb l'objectiu d'oferir
coneixements per a donar suport a les decisions empresarials.
Les eines d'intel·ligència es basen en l'ús d'un sistema d'informació format amb les
dades extretes dels diferents sistemes de l'empresa i el seu àmbit: informació provinent
de sistemes productius, comptables, logístics, de recursos humans, de la competència,
etc.
Mitjançant les eines d'ETL (de l'anglès: Extract, Transform and Load; extreure,
transformar i carregar) s'extreuen dades de les diferents fonts existents a l'empresa, es
depuren i preparen (qualitat i homogeneïtzació de les dades), i finalment es carreguen a
una base de dades.
Font : Viquipèdia
Definicio 2 : Un Sistema d'Informació Executiva (Executive information system, EIS
per les seves sigles en anglès) és una eina d'Intel·ligència empresarial (Business
Intelligence, BI), orientada a usuaris de nivell gerencial, que permet monitorear l'estat de
les variables d'un àrea o unitat de l'empresa a partir d'informació interna i externa a la
mateixa.
Es pot considerar que un EIS és un tipus de Sistema de Suport a la Decisió (DSS) la
finalitat principal de la qual és que el responsable d'un departament o companyia tingui
accés, de manera instantània, a l'estat dels indicadors de negoci que li afecten, amb la
possibilitat d'estudiar amb detall aquells aspectes que no estiguin complint amb els
objectius establerts en el seu pla estratègic o operatiu, i així determinar les mesures de
contingència més adequades.
Font : Wikipedia
Definicio 3 :
És un conjunt d’estratègies i eines enfocades a l’administració i creació de coneixement
mitjançant l’anàlisi de dades existent a la nostra organització o empresa.
Més informació : Document Presentació IN
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3 preguntes :
1. Quants de vostès disposen de més informació i de menys temps per analitzar-la?
2. Els sistemes d'informació dels quals disposen els ajuden a prendre decisions
ràpidament?
3. Els responsables de generar informació directiva estan desbordats per les peticions
d'informació urgent, contínua i no coordinada?



Algunes problemàtiques habituals :
Gran rigidesa a l'hora d'extreure dades, de manera que l'usuari ha de cenyir-se als
informes predefinits que es van configurar al moment de la implantació, i que no sempre
responen als seus dubtes reals.
Necessitat de coneixements tècnics. Per a la generació de nous informes o mètriques
sol resultar ineludible acudir al departament tècnic, sol·licitant una consulta adequada
per interrogar la base de dades.
Llargs temps de resposta, ja que les consultes complexes de dades solen implicar la
unió de taules operacionals de gran grandària, la qual cosa es tradueix en una
incòmoda espera que dificulta la fluïdesa del treball.
Deterioració en el rendiment del SI. Quan la base de dades consultada, per generar
informes o ràtios de negoci, és la mateixa que la que suporta l'operatiu de l'empresa, el
funcionament del sistema pot degradar-se fins a afectar i paralitzar a tots els usuaris
connectats.
Falta d'integració que implica illes de dades. Moltes organitzacions disposen de
múltiples sistemes d'informació, incorporats en moments diferents, per resoldre
problemàtiques diferents. Les seves bases de dades no solen estar integrades, la qual
cosa implica l'existència d'illes d'informació.
Dades errònies, obsolets o incomplets. El tema de la qualitat de les dades sempre és
considerat com alguna cosa important, però aquesta labor mai es porta a l'extrem de
garantir la fiabilitat de la informació aportada.
Problemes per adequar la informació al càrrec de l'usuari. No es tracta que tothom
tingui accés a tota la informació, sinó que tingui accés a la informació que necessita
perquè el seu treball sigui el més eficient possible.
Absència d'informació històrica. Les dades emmagatzemades en els sistemes
operacionals estan dissenyats per portar l'empresa al dia, però no permeten contrastar
la situació actual amb una situació retrospectiva d'anys enrere.
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Beneficis de la seva aplicació :
Obtenir visibilitat d'on estava la nostra empresa, on està ara i on hauria d'estar.
Obtenir respostes i més ràpidament que apareixen a l’empresa.
Evitar pèrdues de temps a la persona o persones responsables en cercar informació.
Disposar de la informació més rellevant de la nostra empresa de formà ràpida, fàcil i
entenedora.
Informació precisa y estructurada adequadament.
Actualment, accés en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.



Article 2017 Consultora KPGM :
Les empreses que obtinguin avantatge competitiu a partir de sistemes d'informació,
seran aquelles que no solament es limitin a recopilar les dades, sinó les que siguin
capaces d'aprofitar-los per aportar valor al seu negoci.
Gran quantitat de companyies segueixen veient la informació principalment com una
qüestió de tecnologia, quan en realitat es tracta d'una oportunitat real d'entendre millor
a l'empresa mateixa, als seus clients i al mercat.
En els últims dos anys, s'ha generat el 90% de la informació que existeix en tots els
sistemes d'informació a nivell mundial. Per això, molts negocis busquen solucions
estratègiques i pràctiques per administrar el volum, varietat i velocitat d'aquesta
revolució en la informació.
Els executius saben que un avantatge competitiu s'obté de la capacitat per identificar
dades rellevants obtingudes del negoci, analitzar-los i actuar sobre aquest tema.
No és suficient obtenir-los en els sistemes, diu l'estudi de KPMG, es necessita
correlacionar-los, analitzar-los per descobrir i aplicar el seu valor en àrees com a
vendes, servei, reducció de costos i maneig de riscos.
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Diagrama de context d’un sistema de IN :



Aspectes a tenir en consideració :
o Detectar les diferents fonts d'informació dins de l'organització. (ERP, aplicacions
a mida, Excel, Base de dades,...)
o Com processar aquesta informació (és denomina extracció, transformació i
càrrega).
o Creació del magatzem de dades (Data Warehouse) *1
o Definir informació de sortida.
o Publicació dels resultats en forma de : informes, visualitzacions, mètriques,
indicadors ...
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Indicadors clau de rendiment (KPI) :



Definició :
o Un KPI (key performance
indicator), conegut també com
a indicador clau o mesurador d'acompliment o indicador clau de rendiment és
una mesura del nivell de l'acompliment d'un procés.
o El valor de l'indicador està directament relacionat amb un objectiu fixat per
endavant i normalment s'expressa en valors percentuals.

o Els KPI tenen com a objectius principals mesurar el nivell de servei, fer un
diagnòstic de la situació, comunicar i informar sobre la situació i els objectius,
motivar els equips responsables del compliment dels objectius reflectits en el KPI
i, en general, avaluar qualsevol progrés de manera constant.



Indicadors de gestió :
o Fes-te la següent pregunta :





Que ens interessa mesurar i que puguem desprès millorar ?
Que ens interessa controlar per poder reaccionar a temps ?
Puc tenir la informació més important fàcilment ? Amb un cop d’ull?
Ens podem venir al cap molts però si ens aturem a pensar segurament
són realment pocs.

o Recordem les característiques d’un indicador de gestió :







Ha de fer referència a una activitat
Ha de poder ser mesurat
El resultat de mesurar-ho ha de ser quantificat i a ser possible
comparable amb altres dades per fer les comparatives.
Comparables en el temps (o sigui per dates)
Fiables
Fàcils d’obtenir, mantenir, d’utilitzar-los.

:: Fonaments d'Intel·ligència de Negoci amb Power BI ::

Josep López

Pàg.: 6

o Com escollir l’indicador ?


Evidentment cadascú ha de cercar els seus propis, però sí podem donar
una sèrie de senzills passos :

1. Marcar-me objectius:
a. Quina àrea vull mesurar i per que ?
b. Exemple : Comercial, Satisfacció del client, Rendibilitat, ...
2. Triar o establir els indicadors :
a. Quina mesura em proporciona dades més rellevants sobre el que
volem mesurar, que ens aporti valor, una dada, informació que
volem monitoratge. Ej.: Volum de vendes del mes, costos, ... es
qüestió de sentit comú, lògica,...
3. Definir com calcular-lo :
a. Com calculem l’indicador que hem triat ?
b. Recordem : la dada ha de ser mesurable i comparable (dies,
unitats, import, ..) una dada objectiva.
4. Periodicitat :
a. Cada quan de temps ho mesurarem o calcularem?
b. Dependrà de les necessitats, els cost de recollir aquesta
informació, etc...
c. Indicadors crítics podem ser setmanals, mensuals o anuals. Ho
decidim nosaltres.
5. Meta de l’indicador:
a. Quin és el valor desitjable de l’indicador ?
b. Cada indicador ha de tenir una meta o valor desitjable de
l’indicador, en cas contrari no podem saber si anem en la direcció
correcta.
c. Cal que la meta sigui creïble, assumible o ambiciosa.
6. Establir les responsabilitats :
a. Definir qui seran els responsables de recollir la informació. O
quines persones en les podem proporcionar.
b. Qui analitza o interpreta els resultats obtinguts.
7. Crear un Quadre de Comandament :
a. Plasmar els resultats en un quadre de comandament.
b. Tenir una visió de tots el indicadors.
c. Fer-ho amb eines gràfiques .
i. Ressaltar les dades més significatives.
ii. Facilitar la interpretació.
iii. Desviacions o tendències.
d. Per posar en evidència els resultats que no s’ajusten als límits o
metes establerts prèviament i advertir dels que estan en zones
delimitades com de risc.
e. Conseqüència : podrem facilitar la comunicació en les parts
implicades.
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Exemples visuals de KPI :
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Que es Microsoft Power BI

Segons avancem cada vegada més al món de les tecnologies de la informació, ens
sorgeixen preguntes com: quines tendències tecnològiques estan marcant actualment
la diferència? Quin producte o solució dels diferents fabricants es troba en el lideratge?
Quins són els millors proveïdors per al meu negoci? Com a resposta a totes aquestes
preguntes existeix el denominat quadrant màgic de Gartner, una representació gràfica
senzilla de la situació del mercat d'un producte tecnològic en un moment determinat.
Però
en
què
consisteix
exactament
aquest
quadrant?
El grup Gartner és una empresa de consultoria i recerca del mercat de les noves
tecnologies dedicada exclusivament a investigar i analitzar les tendències del mercat.
Sobre aquestes conclusions, elabora un rànquing dels fabricants amb millors solucions i
productes. Els resultats són presentats sota el nom de “quadrant màgic de Gartner”.
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Power BI és un conjunt d'aplicacions d'anàlisis de negocis que permet analitzar dades i
compartir informació.
Els panells de Power BI ofereixen als usuaris una vista de 360 graus amb les seves
mètriques més importants en un mateix lloc. La informació s'actualitza en temps real i
està disponible en tots els seus dispositius. Amb un sol clic, els usuaris poden explorar
les dades subjacents del panell mitjançant eines intuïtives que permeten obtenir
respostes fàcilment. La creació d'un panell és una senzilla operació gràcies als milers
de connexions a conegudes aplicacions empresarials, que es completen amb panells
pre generats per ajudar-li a engegar-se ràpidament. Així mateix, pot accedir a les seves
dades i informes des de qualsevol lloc amb les aplicacions mòbils de Power BI Mobile,
que s'actualitzen automàticament amb els canvis que es realitzen en les dades.
Si és un analista de dades que proporciona informes i anàlisis a la seva organització,
Power BI li permet alliberar tot el seu potencial creatiu i aconseguir la màxima
productivitat en les seves tasques.
Power BI Desktop és una eina de mashup de dades i creació d'informes que inclou
nombroses característiques. Combini dades de bases de dades, arxius i serveis web
diversos amb eines visuals que ajuden a comprendre i corregir problemes de format i
qualitat de les dades automàticament. Amb més de 20 objectes visuals integrats i una
dinàmica comunitat de visualitzacions personalitzades, podrà crear informes
espectaculars que comuniquin el seu missatge amb la màxima eficàcia. Amb el servei
Power BI, publiqui informes amb seguretat en la seva organització i configuri
l'actualització de dades automàtica perquè tothom disposi de la informació més recent.
Power BI pot unificar totes les dades de la seva organització, ja sigui en el núvol o
localment. Amb Power BI Gateways, pot connectar bases de dades SQL Server, models
de Analysis Services i molts altres orígens de dades als mateixos panells en Power BI.
Si ja compta amb portals o aplicacions de creació d'informes, insereixi els informes i
panells de Power BI per gaudir d'una experiència unificada.
Font : https://powerbi.microsoft.com/es-es/what-is-power-bi/

:: Fonaments d'Intel·ligència de Negoci amb Power BI ::

Josep López

Pàg.: 10

