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PROSTOTA W ERZE 
WIELKICH ZBIORÓW DANYCH

Określenia takie jak Big Data (wielkie zbiory danych) 
i Internet of Things (Internet rzeczy), do niedawna prawie 
nieznane, stają sie obecnie priorytetem nie tylko dla 
menedżerów i wyspecjalizowanych ekspertów, ale także  
innych członków piramidy korporacyjnej.

Często zmiany zachodzą z szybkością, która nas zadziwia 
i przewyższa naszą zdolność poznania i zrozumienia. Równie 
często dynamika rozwoju biznesu i zmienność środowiska,
w którym się poruszamy, wydają się zbyt skomplikowane, zbyt 
kosztowne i zbyt złożone. Jakby wszystkiego było za dużo.

Wprowadzenie
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Paradoks polega na tym, że w samym środku ery Big Data, 
najbardziej potrzebujemy tego, aby danych było mniej. 
Dążymy do tego, aby procesy i cele były proste i łatwo osiągalne. 
Po prostu od razu zrozumiałe. Wie to dobrze każdy pracownik 
korporacji. Istotna jest jakość, a nie ilość informacji. Do 
efektywnego działania potrzebujemy informacji, które są 
przydatne, wiarygodne i  pozyskiwane w odpowiednim czasie.

Dynamiczne zmiany w prowadzeniu biznesu, 
wynikające z rosnących lawinowo ilości 
przetwarzanych danych, spowodowały szybką reakcję 
dostawców analityki biznesowej. 

SAS Visual Analytics — cztery powody, dla których nie możesz się obyć bez wizualizacji danych.

Nauka znalazła na nie metodę — wizualizację danych. 
Koncepcja ta uwzględnia z jednej strony badania 
dotyczące postrzegania i percepcji oraz reagowania 
i odbioru informacji przez człowieka, a z drugiej 
metodologię procesu podejmowania decyzji w organizacji 
biznesowej.    

Wizualizacja danych to zestaw technik 
umożliwiających każdemu pracownikowi, który 
potrzebuje użytecznych informacji 
do własnych celów, uzyskać odpowiednie 
wyniki na podstawie danych wewnętrznych
i zewnętrznych.
Jest to możliwe dzięki nowej metodzie 
wizualizacji i przeszukiwania danych.
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Wizualizacja danych pozwala firmie:

WIEDZIEĆ

Wprowadzenie

DECYDOWAĆ

PRZEWIDYWAĆ

UDOSTĘPNIAĆ

WPROWADZAĆ 
INNOWACJE



01.



 
WIZUALIZACJA DANYCH: 
CO TO JEST I DO CZEGO 
SŁUŻY?
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Wizualizacja danych to nie koniec. Wręcz przeciwnie, możliwość 
eksplorowania zmiennych i danych daje wyjątkową okazję 
poznania danego zjawiska, zasugerowania innego punktu 
widzenia oraz interpretacji dynamiki sytuacji biznesowych.

Zastosowanie wizualizacji danych może przynieść 
przedsiębiorstwom znaczne korzyści biznesowe w wielu 
obszarach i departamentach.
Jest to odpowiednie rozwiązanie dla finansów, produkcji, 
usług, telekomunikacji, mediów, marketingu, transportu, 
logistyki, handlu i sektora FMCG, a także dla sektora usług 
publicznych.

SAS Visual Analytics — cztery powody, dla których nie możesz się obyć bez wizualizacji danych.

Wizualizację danych można zdefiniować 
jako wizualną/interaktywną eksplorację 
i graficzne przedstawienie danych o dowolnym 
rozmiarze (big data i small data), charakterze 
i pochodzeniu. Krótko mówiąc, pozwala ona 
na rozpoznanie zjawisk i trendów, które 
wydają  się niewidoczne podczas pierwszej 
analizy.

Wizualizację danych można stosować na cztery różne sposoby:

Do analizy danych w celu sporządzania 
i udostępniania bezbłędnych, wiarygodnych 
raportów;

Do eksploracji danych — nawet przez osoby 
niebędące specjalistami IT;

Do optymalizacji procesów biznesowych;

Do sporządzania prognoz analitycznych w celu 
przewidywania przyszłych trendów.
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Wizja: dane są prezentowane w postaci graficznej/wizualnej, która 
może być zmieniana i dostosowywana przez użytkownika. 

1

2

3

Wykres graficzny pokazuje więcej niż tylko suche dane.

Wizualizacja danych opiera się na trzech zasadniczych czynnikach:

Wiedza: Wizualizacja danych umożliwia natychmiastowe  
zrozumienie danych, a jednocześnie dostarcza istotne wskazówki 
i sugeruje, jakie działania powinien podjąć menedżer.

Udostępnianie: natychmiastowe zrozumienie danych i analiz 
umożliwia szybkie udostępnianie raportów w przedsiębiorstwie. 
Przekłada się to na szybkość i jakość podejmowanych decyzji.

Wprowadzenie

Wizualizacja danych posługuje się atrakcyjnymi rozwiązaniami 
graficznymi,  by przedstawić informacje ilościowe i jakościowe. 
Czasem są to pochodzące z mediów społecznościowych dane 
pozbawione struktury, albo analiza opinii, dane transakcyjne i tym 
podobne. Dostępne metody wizualnej analizy pozwalają na szybki 
wgląd w dane, dzięki czemu czas ich opracowania zmniejsza się 
do kilku sekund. W rezultacie menedżerowie i inne osoby 
decyzyjne w firmie mają natychmiastowy dostęp do informacji 
zarządczej i możliwość korzystania z zaawansowanych procesów 
analitycznych, bez potrzeby zagłębiania się w skomplikowaną
strukturę danych.
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Termin Big Data oznacza ogromne wolumeny danych 
o zróżnicowanym charakterze. Tak wielkie i złożone, że ich
przetworzenie i przeanalizowanie za pomocą ogólnie 
dostępnych procesów i narzędzi informatycznych byłoby 
niezmiernie trudne. Charakteryzują je trzy czynniki:

SAS Visual Analytics — cztery powody, dla których nie możesz się obyć bez wizualizacji danych.

A dodatkowo:

Dlaczego wykorzystanie Big Data 
ma fundamentalne znaczenie?

Objętość

Różnorodność

Szybkość

Zmienność

Złożoność

Danymi typu Big Data można zarządzać za pomocą tradycyjnych 
narzędzi Business Intelligence. Jednak ich stosowanie nie 
gwarantuje pełnego wglądu w dane. Tu potrzebna jest 
wizualizacja  danych, która ułatwia ich  zrozumienie, a tym 
samym wypracowuje realną wartość dla firmy.
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77%

41% 

34% 

15% 

43%

36% 

20% 

Zalety wizualizacji danych: 
dla użytkowników

Optymalizacja 
procesów decyzyjnych

Lepsza współpraca 
i łatwiejsze 
udostępnianie 
informacji

Wyższe zwroty 
z inwestycji

Mniejsze  
obciążenie 
działu IT

Szybkość 
i niezawodność analiz 
w trybie doraźnym

Oto główne zalety zgłoszone 
przez respondentów badania 
przeprowadzonego przez IDG.

Więcej 
samoobsługowych 
funkcji dla 
użytkowników 
końcowych

Oszczędność 
czasu

1 — Wizualizacja danych: co to jest i do czego służy?

ŹRÓDŁO: IDG RESEARCH SERVICES, 
SIERPIEŃ 2012
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02.



153 — Titolo del capitolo in cui siamo

DLACZEGO NASZ 
UMYSŁ POTRZEBUJE 
WIZUALIZACJI DANYCH?
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Tylko dzięki wizualizacji umysł człowieka może 
jednocześnie przetworzyć, przyswoić 
i zinterpretować ogromne ilości informacji.

Nasz umysł nie pracuje jak kalkulator i nie jest w stanie 
przetwarzać na przykład tysięcy danych generowanych w firmie.

Oznacza to, że przedsiębiorcy i menedżerowie każdego 
dnia podejmują decyzje o fundamentalnym znaczeniu dla 
przedsiębiorstwa bez znajomości wszystkich informacji 
zawartych w dostępnych danych.

Oto przyczyna, dla której wynaleziono wizualizację danych:  
możliwość wizualnej eksploracji i analizy danych oraz kontroli nad 
firmą z możliwością przeprowadzenia szczegółowych badań, gdy 
istnieje taka potrzeba. Dzięki temu osoby nieposiadające wiedzy 
technicznej mogą wykorzystywać te dane intuicyjnie 
i szybko, natomiast użytkownicy zaawansowani mogą badać 
zmienne na najwyższym poziomie szczegółowości z użyciem 
narzędzi analizy wielowymiarowej.

SAS Visual Analytics — cztery powody, dla których nie możesz się obyć bez wizualizacji danych.



17

Co miesiąc zbiory gromadzonych i przetwarzanych przez firmę 
danych będą przyrastać w ekspresowym tempie. Czas 
i możliwości ich interpretowania będą nieustannie maleć. 
Wizualizacja danych jest jednym z niewielu narzędzi zdolnych 
stawić czoło tym wyzwaniom. Co równie ważne można z niej 
korzystać również na urządzeniach mobilnych.

2 — Dlaczego nasz umysł potrzebuje wizualizacji danych?

Wizualizacja danych gruntownie zmienia koncepcję analizy  
i uwzględnia nie tylko to, co było, ale także prognozy na 
przyszłość. Dzięki zamianie tabel na dynamiczne 
interaktywne wykresy umysł ludzki może uzyskać całościowy 
obraz danego zjawiska. Co więcej, łatwość zrozumienia 
pozwala usunąć luki decyzyjne  istniejące często między 
różnymi obszarami biznesowymi i oszczędzić czas 
pracowników zmuszanych wcześniej do analizowania 
milionów danych bez szans na uzyskanie rzeczywistej wiedzy 
na temat badanych zmiennych.
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03.



193 — Titolo del capitolo in cui siamo

 

CZTERY POWODY, DLA 
KTÓRYCH WIZUALIZACJA 
DANYCH JEST NIEZBĘDNA 
W MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH 
PRZEDSIĘBIORSTWACH

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek 
wizualizacja danych stanowi proste, 
intuicyjne narzędzie do interpretacji 
danych i szybkiego podejmowania decyzji 
biznesowych.

Powody, dla których właśnie takie 
podejście do informacji ułatwia 
prowadzenie biznesu i zmniejsza 
związane z tym ryzyko, można 
podsumować w czterech punktach.
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1
2
3
4

SAS Visual Analytics — cztery powody, dla których nie możesz się obyć bez wizualizacji danych.

Wiarygodne prognozy oparte na danych firmowych
i danych zewnętrznych, przedstawione za pomocą 
wizualizacji danych pozwalają menedżerom 
i przedsiębiorcom dostrzec tendencje rynkowe.

Konkretne spostrzeżenia zapewniają firmie 
przewagę nad konkurencją oraz rozpoznawalność 
na rynku. Zdolność rozumienia dynamiki rozwoju 
firmy oraz znajomość logiki, na której się opiera, jest 
niezwykle ważnym krokiem w kierunku 
długotrwałego sukcesu.

Wizualizacja danych pozwala prognozować 
przyszłe trendy rynkowe i dostarcza 
istotnych wskazówek, które zapewniają 
efektywny rozwój biznesu.
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1
2
3
4

Cztery powody, dla których wizualizacja danych jest niezbędna w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Wizualizacja danych umożliwia precyzyjne zdefiniowanie 
pozycji przedsiębiorstwa  w porównaniu do konkurencji oraz 
zgodność jej działań z obowiązującymi trendami rynkowymi,
a to więcej niż zwykłe porównanie podstawowych czynników 
(cena, przychód lub zysk).

To idealne narzędzie, które pozwala  
tak dobrze zrozumieć dynamikę rynku, 
na którym działa firma.

Dokonane spostrzeżenia pozwalają wyodrębnić 
najbardziej cenione cechy produktów firmy i ustalić 
najlepszą strategię  jej rozwoju. Co więcej, możesz 
zwiększyć swój przychód, łącząc dane dotyczące 
sprzedaży z informacjami na temat preferencji klientów.
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1
2
3
4

SAS Visual Analytics — cztery powody, dla których nie możesz się obyć bez wizualizacji danych.

Wizualizacja danych pozwala poznać potrzeby
klientów i dostosować do nich działanie firmy.

Wizualizacja danych to klucz do sprzedaży
i marketingu. Monitorowanie i znajomość 
kanałów komunikacyjnych  między firmą 
i klientami prowadzi do podejmowania coraz 
skuteczniejszych decyzji biznesowych. 
Można na przykład przejrzeć i przeanalizować 
dane z każdego punktu styczności z klientem: 
sklepu, stoiska, centrum obsługi telefonicznej, 
witryny internetowej, sklepu internetowego 
i portali społecznościowych.
Dane te trafiają do systemów CRM 
funkcjonujących w twojej firmie i mogą 
dostarczyć informacji na temat każdego klienta.
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1
2
3
4

Cztery powody, dla których wizualizacja danych jest niezbędna w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Menedżerowie i przedsiębiorcy uzyskują dostęp do 
informacji łatwej do zrozumienia i udostępniania. Wskaźniki 
KPI firmy pozostają pod stałą kontrolą. Dane z wielu źródeł 
wewnętrznych i zewnętrznych spływają do jednego 
wspólnego źródła informacji.

Nie jest to jednak przygotowana wcześniej standardowa 
wizualizacja. To przejrzyste przedstawienie analizowanych 
danych, które można udostępniać, w prostym formacie. 
Popularne dziś sformułowanie „innowacje oparte na 
danych” oznacza umiejętność wykorzystania informacji do 
unowocześniania procesów, usług i produktów.

Wizualizacja danych pozwala podejmować  
właściwe decyzje we właściwym czasie.   A także błyskawicznie udostępniać informacje.
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04.



253 — Titolo del capitolo in cui siamo

ANALIZA WIZUALNA:   
DECYZJE OPARTE NA DANYCH 
WSPIERAJĄ ROZWÓJ 
DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

Menedżerowie i przedsiębiorcy muszą dbać o właściwy 
kierunek rozwoju swojej firmy, a to oznacza konieczność 
dostępu do wiarygodnych informacji i wglądu 
w stale rosnącą pulę danych, bowiem tam właśnie można 
znaleźć ważne wskazówki dotyczące funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Nieustanna zmiana jest na porządku 
dziennym.
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Rozwiązanie to, dostępne również na urządzenia 
przenośne, pozwala użytkownikowi (niekoniecznie 
posiadającemu wiedzę analityczno-techniczną) 
monitorować każdego dnia najważniejsze aspekty 
działania firmy oraz sprawdzać i przewidywać nowe 
trendy rynkowe.

SAS Visual Analytics — cztery powody, dla których nie możesz się obyć bez wizualizacji danych.

SAS Visual Analytics ma z założenia służyć każdemu, kto 
musi szybko podejmować najlepsze decyzje biznesowe. 
W oparciu o wiarygodne dane.
Rozwiązanie to łączy w sobie moc High-Performance  
Analytics i technologię In-Memory z prostotą łatwego 
w obsłudze, atrakcyjnego wizualnie i intuicyjnego 
interfejsu.

High-Performance Analytics (HPA) i technologia 
In-memory — dwie zaawansowane technologie, za którymi 
kryje się cała innowacyjność i potęga tego rozwiązania.
Wizualizacja ma sens tylko wtedy, gdy oprogramowanie  
działa w tle i może przeanalizować miliony danych 
ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych.
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Cztery powody, dla których wizualizacja danych jest niezbędna w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Pozwala ono na analizę miliardów danych w kilka sekund 
i przygotowanie prostej i atrakcyjnej prezentacji wyników. 
Z danych i informacji można korzystać nawet poza biurem.

Poznaj skalę korzyści, które uzyskali użytkownicy rozwiązania 
SAS Visual Analytics.

Większa analityczna moc 
w atrakcyjnym interfejsie

SAS Visual Analytics to punkt zwrotny w w obszarze 
analityki biznesowej, ponieważ pozwala na przygotowanie, 
eksplorację i modelowanie różnorodnych scenariuszy 
biznesowych w oparciu o ogromną pulę danych, a nie tylko 
o próbki i klastry. Dlatego narzędzie to znajduje szerokie
zastosowanie w  różnych obszarach biznesowych: 
w marketingu i sprzedaży, w administracji i IT, w dziale kadr 
i departamencie zarządzania ryzykiem.



GUARDA
CHE 
NUMERI

SAS Visual Analytics w praktyce.
Przykłady zastosowań u klientów.

Poznajmy historie firm działających w różnych sektorach 
rynku, różniących się wielkością i strategią, które dzięki 
SAS Visual Analytics odnoszą sukcesy w realizacji swoich 
założeń biznesowych i rozwoju przedsiębiorstw.



Głównym zadaniem Laboratorium 
Zabezpieczeń w Telecom Italia jest 
pozyskiwanie i pogłębienie  wiedzy 
niezbędnej do mierzenia się 
z bieżącymi wyzwaniami w zakresie 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, a więc 
poznanie scenariuszy zagrożeń oraz 
zidentyfikowanie najlepszych technologii do 
przeciwdziałania działaniom niepożądanym.

Stefano Brusotti, Kierownik Laboratorium 
Bezpieczeństwa Telecom Italia Information 
Technology, wyjaśnia: „Nasze Laboratorium 
Zabezpieczeń odgrywa zasadniczą rolę  
w proaktywnej strategii Telecom Italia: 
rozpoznajemy powstające zagrożenia na 
najwcześniejszym etapie oraz przewidujemy  
objawy zagrożeń, aby przygotować najlepsze 
środki zabezpieczające zgodne z rodzajem 
i zakresem planowanego ataku. 
Podstawowy cel to wyłowić z ogromu danych 
nieznane zjawiska, trendy oraz oznaki 
przyszłych zmian. Dlatego właśnie projekt, 
zgodnie z którym zainwestowaliśmy w 
rozwiązanie SAS Data Visualization, jest taki 
wartościowy i tak dobrze uzupełnia tradycyjną 
logikę analizy. Przede wszystkim jednak 
umożliwia naszym analitykom badanie 
uzyskanych informacji pod różnym kątem, 
co skutkuje odkrywaniem nowych korelacji 
i rozpoznawaniem nieznanych zjawisk, dzięki 
czemu można je zakodować w taki sposób, 
aby widziały je tradycyjne narzędzia 
zabezpieczające.

Nowe spojrzenie na zabezpieczenia 
prowadzące do zablokowania cyberataków

SAS Visual Analytics pozwala nam wykryć 
sprytnie sfałszowane pakiety danych 
wywołujące konkretne ataki oraz ustalić progi 
i parametry konfiguracji tak, aby w kilka minut 
zablokować atak”.

TELECOM ITALIA

Cztery powody, dla których wizualizacja danych jest niezbędna w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.



Zwrócić uwagę na to, w jaki sposób grupy 
polityczne używają Twittera, aby kształtować 
opinię publiczną: takiego zadania podjęła się 
interdyscyplinarna sieć akademicka CRISP, 
której zamiarem było przeprowadzenie 
szeroko rozpowszechnionych badań i analiz 
sektora usług. W tym celu firma wykorzystała 
narzędzie SAS Visual Analytics.
Mario Mezzanzanica, dyrektor naukowy 
CRISP przy Uniwersytecie Bicocca w 
Mediolanie, wyjaśnia: „Firma SAS wspierała 
nas podczas całego cyklu przetwarzania 
danych: począwszy od indeksowania w celu 
zgromadzenia danych, aż po eksplorację 
tekstów, mającą na celu identyfikację 
kluczowych wyrazów; od analizy wydźwięku, 
przez tworzenie map semantycznych, aż po 
SAS Visual Analytics umożliwiające 
prezentację i przeglądanie wyników. Żadna 
z tych form wsparcia ani razu nas nie zawiodła 
podczas całego cyklu projektowego. Dzięki 
SAS Visual Analytics mogliśmy przede 
wszystkim znacząco obniżyć czas 
przeglądania i analizowania wyników. 
Ponadto, narzędzie dokonywało 
automatycznej aktualizacji informacji, nawet 
na urządzeniach mobilnych”.

Polityczne twittowanie: 
wiadomości szybko się rozchodzą

CRISP

SAS Visual Analytics — cztery powody, dla których nie możesz się obyć bez wizualizacji danych.



Blisko pół miliona przylotów i odlotów, 50 
milionów pasażerów każdego roku oraz 
stale rrosnące natężenie ruchu lotniczego 
czynią międzynarodowe lotnisko we 
Frankfurcie jednym z największych i 
najbardziej dynamicznych węzłów 
komunikacyjnych na świecie.
Siłą napędową sukcesu tego portu 
lotniczego jest intensywne wykorzystanie 
technologii SAS w zakresie informatyki. Od 
lat pomaga ona kierownictwu kontrolować 
złożone parametry działalności lotniska. 
Migracja tego środowiska analitycznego w 
kierunku nowoczesnych rozwiązań SAS w 
zakresie zaawansowanej analityki 
i wizualizacji danych (High-Performance 
Analytics and Data Visualization) stanowi, 
poniekąd, zarówno naturalny, jak 
i konieczny krok naprzód. Największym 
wyzwaniem jest analizowanie w czasie 
rzeczywistym nieprzewidzianych zdarzeń i 
skomplikowanych sytuacji, które mają 
wpływ na wszystkie operacje na lotnisku i 
wymagają szybkiej reakcji w krótkim 
czasie.
Wizualizacja danych odgrywa kluczową 
rolę w tym procesie. Możliwość 
analizowania w czasie rzeczywistym 
ogromnych ilości danych z bieżących 
działań, wizualnej identyfikacji korelacji 
i anomalii oraz testowania alternatywnych 
scenariuszy poprawia nie tylko wyniki 
operacyjne, ale też usprawnia proces 
strategicznego planowania działań. 

Wysoka efektywność działań 
i planowania strategicznego

Dieter Steinmann, kierownik wyższego 
szczebla ds. systemów biznesowych, 
uważa, że „nowe funkcje analizy
 i wizualizacji umożliwiają nam jeszcze 
bardziej skuteczne analizowanie ogromnych 
ilości danych w czasie rzeczywistym oraz 
dają szczegółowy podgląd działalności 
całego lotniska”.

LOTNISKO WE FRANKFURCIE

Cztery powody, dla których wizualizacja danych jest niezbędna w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.



Poprawa obsługi klienta i wyników sprzedaży 
dzięki dokładnemu i szybkiemu systemowi 
umożliwiającemu podgląd kluczowych 
danych o klientach: oto cel greckiego 
oddziału Generali Hellas, międzynarodowego 
holdingu, będącego jednym z głównych 
graczy na europejskim rynku ubezpieczeń.
Generali wybrał rozwiązanie SAS Visual 
Analytics, aby w szybki i prosty sposób móc 
korzystać z ważnych danych pochodzących 
z różnych źródeł (kontakty internetowe, 
centrum obsługi klienta, dokumenty tekstowe, 
wewnętrzne i zewnętrzne systemy). Kierownik 
działu IT greckiego oddziału Generali Dionisis 
Moschonas potwierdza, że SAS Visual 
Analytics pozwala kierownikom analizować 
olbrzymie ilości danych w bardzo krótkim 
czasie i bez konieczności wsparcia ze strony 
informatyków. Dzięki przejrzystemu, 
graficznemu interfejsowi mogą oni codziennie 
monitorować krytyczne czynniki działalności 
i niezwłocznie identyfikować pojawiające się 
tendencje. Ma to pozytywny wpływ na 
szybkość i niezawodność procesu 
decyzyjnego.

Kluczowe dane o klientach dostępne 
dla pracowników działu obsługi klienta

FIRMA UBEZPIECZENIOWA GENERALI HELLAS

SAS Visual Analytics — cztery powody, dla których nie możesz się obyć bez wizualizacji danych.

„Narzędzie SAS Data Visualization jest 
intensywnie wykorzystywane przez wiele 
działów firmy, w szczególności przy ustalaniu 
wysokości składek w celu monitorowania 
wyników sprzedaży oferowanych produktów, 
w księgowości, gdzie pozwala 
zoptymalizować proces fakturowania, a także 
w dziale obsługi klienta w celu podniesienia 
efektywności centrum obsługi klienta. Z SAS 
dane nie kryją przed nami już żadnych 
tajemnic. Możemy przeanalizować miliardy 
informacji w zaledwie kilka sekund,
 a następnie stworzyć i udostępnić 
prezentację wyników za pomocą sieci
i tabletu, kiedykolwiek i gdziekolwiek” – 
podsumowuje Moschonas.



Największym wyzwaniem dla firm 
zajmujących się masowym handlem 
detalicznym, takich jak Auchan, jest 
skuteczna reakcja na silną konkurencję 
cenową. Wiąże się to z karkołomną analizą 
mającą na celu ustalanie właściwych cen 
dla produktów i przygotowywanie ofert, 
które w coraz większym stopniu 
odpowiadają potrzebom i preferencjom 
klientów odwiedzających poszczególny 
sklep.

Kierownik ds. marketingu Auchan Edoardo 
Loasses i prezes Oney Mathieu Escarpit 
mówią: „Naszym celem jest wyciągnięcie 
rzeczywiście istotnych informacji z masy 
surowych danych i przedstawienie ich 
w zrozumiały sposób w krótkiej prezentacji. 
W tym aspekcie, rozwiązanie Data 
Vizualization firmy SAS jest dla nas 
podstawowym narzędziem przyspieszającym 
przetwarzanie i analizę danych oraz, przede 
wszystkim, pozwalającym kierownikom 
na niezależną analizę czynników mających 
wpływ na działalność jednostki. Po 
wprowadzeniu właściwych informacji 
kierownik sklepu zyskuje wszelkie narzędzia 
potrzebne do zaplanowania stosownych 
działań. Weźmy przykład nowo pozyskanych 
klientów. Jeśli, jak to zwykle bywa, najbardziej 
lubią robić zakupy w niedzielę po południu 
i są zainteresowani artykułami 
niespożywczymi, kierownik może, 
przykładowo, zwiększyć liczbę pracowników, 
zmienić eksponaty lub rozmieszczenie towaru 
w sklepie, czy też wzmocnić ofertę w sektorze 
niespożywczym. Mówiąc krótko, jest on 
w stanie dobrać możliwie najlepsze środki, 
aby umilić klientom zakupy”.

Wizualizacja wyników sprzedaży produktów
i cech klientów w wysokiej rozdzielczości

AUCHAN I ONEY

Cztery powody, dla których wizualizacja danych jest niezbędna w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.



ZapFi to belgijski operator dostarczający 
darmową platformę reklamową 
wykorzystującą  sieć Wi-Fi przedsiębiorstwom 
z branży retail,  która oferuje ich klientom 
możliwość odbioru spersonalizowanych 
wiadomości i ofert na urządzeniach mobilnych 
w czasie rzeczywistym.
Sercem systemu analitycznego ZapFi jest 
rozwiązanie SAS Visual Analytics, które 
analizuje dane  wygenerowane przez profile 
użytkowników i ich zachowanie w sieci.
W rezultacie ZapFi dysponuje potężnym  
narzędziem w postaci raportów dotyczących 
decyzji, posegmentowanych danych i tablicy  
wyników, które umożliwiają firmie właściwy 
dobór odbiorców kampanii marketingowych  
prowadzonych w formie spersonalizowanych, 
przydatnych  wiadomości wysyłanych na 
urządzenia mobilne za pośrednictwem 
specjalnej platformy reklamowej.
„Dzięki SAS — mówi Gery Pollet, założyciel 
i dyrektor generalny ZapFi — i zastosowanej 
technologii analitycznej, jednej z najbardziej 
zaawansowanych na rynku, możemy w czasie 
rzeczywistym analizować ogromne ilości 
danych, opracowywać wyniki w formie 
graficznej i błyskawicznie przesyłać 
wiadomości powiązane z profilem określonych 
klientów”.

Analiza wielkich zbiorów danych 
w czasie rzeczywistym

ZAPFI

SAS Visual Analytics — cztery powody, dla których nie możesz się obyć bez wizualizacji danych.
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