
Fact sheet

Vlastnosti
 • In-memory technológia pre big data.
 • Jednoduché intuitívne webové rozhranie pre biznis používateľov.
 • Extrémne rýchla vizualizácia dát.
 • Interaktívne reporty priamo na mobilných zariadeniach (iPad, Android).
 • Dynamická tvorba hierarchií (nahrádza pracnú správu OLAP kociek).
 • Automatická voľba najvhodnejvšieho typu vizualizácie na základe práve 
skúmaných dát.

 • Široká škála zobrazení (tree map, teplotná mapa, geo mapa, korelačná 
matica, škatuľový graf, bodový graf, bublinový graf, histogram, stĺpcový 
graf, čiarový graf, tabuľka, krížová tabuľka, ...).

 • Geografické zobrazovanie dát na mapách celého sveta vrátane 
podrobnej mapy Slovenska.

 • Analýza textu vrátane kategorizácie obsahu.
 • Rozhodovacie stromy, korelačná analýza, forecasting, analýza scenárov, 
drill-down.

 • Podpora kolaborácie – zdieľané komentáre k analýzam, reportom             
a výstupom analýz; integrácia s Microsoft Office aplikáciami: Outlook, 
SharePoint, Excel a PowerPoint.

 • Intuitívne prostredie priamo pre biznis používateľov.

Prínosy
 • Lepšie porozumenie dátam = kvalitnejšie riadenie.
 • Rýchla vizualizácia rozsiahlych dát priamo odbornými útvarmi.
 • Rapídne zníženie Time to Market nových produktov, marketingových 
kampaní, rizikových analýz.

 • Mobilné interaktívne reporty – rýchlejšie a presnejšie rozhodovanie, 
prístup k informáciám kdekoľvek.

SAS® Visual Analytics

Čo robí SAS® Visual Analytics?
SAS® Visual Analytics poskytuje ucelenú platformu pre vizualizáciu analýz, umožňuje identifikovať vzory a vzťahy v dátach, ktoré nebolo 
možné predtým vidieť. Interaktívne, samoobslužné BI a reportingové schopnosti, zintegrované aj s MS Office, sú kombinované s pokročilou 
analytikou, takže každý vie objavovať pohľady na akýkoľvek objem a typ dát, vrátane textových.

Prečo je SAS® Visual Analytics potrebný?
Používatelia na všetkých úrovniach vedia sami, bez pomoci, vizuálne skúmať svoje dáta, a to jednoduchým klikaním do silnej 
in-memorytechnológie.

Pre koho je SAS® Visual Analytics určený?
Je určený pre každého, kto chce používať a odvodzovať náhľady na dáta – od manažérov a analytikov až po štatistikov. IT oddeleniu 
ponúka ľahký spôsob, ako ochrániť a riadiť dátovú integritu a bezpečnosť.

Spracovanie in-memory ju urýchľuje. Automatizovaná analytika ju 
zjednodušuje. Vizuálna analytika. Spoznajte SAS® Visual Analytics.
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Vizualizácia dát: To ste ešte nevideli 
Bleskovo pochopte situáciu na základe vizuálneho a interaktívneho 
preskúmania všetkých dôležitých údajov bez potreby vytvárania 
podsúborov alebo vzorkovania dát. Úplne všetky dáta sa načítajú do 
pamäte pre rýchle spracovanie. 
V priebehu niekoľkých minút alebo dokonca sekúnd môžete aplikovať 
prediktívnu analytiku a deskriptívnu štatistiku na údaje ľubovoľnej veľkosti 
a objaviť predtým neznáme vzorce chovania, identifikovať hlavné vzťahy 
a zistiť skutočnosti, na ktoré by ste inak neboli prišli.

Jednoduchá analytika: Na najťažšie otázky 
najrýchlejšie odpovede
Nemusíte byť raketový vedec, dokonca ani analytik, aby ste mohli používať 
zložité analytické postupy, lebo analytika je úplne integrovaná v ľahko 
použiteľnom internetovom prostredí. Bez ohľadu na úroveň vašich 
schopností si môžete klásť najťažšie otázky, vytvárať príťažlivé vizualizácie 
a zdieľať ich s inými bez toho, aby ste si museli osvojiť nové poznatky alebo 
použiť služby IT oddelenia. 
A ak náhodou máte dobré analytické schopnosti, môžete urýchliť 
procesy tvorby modelov rýchlou identifikáciou oblastí, ktoré si zaslúžia 
podrobnejšie preskúmanie a analýzu, namiesto použitia metódy pokus 
omyl.  

Efektívny reporting: Vytvárajte a zdieľajte 
zmysluplné informácie
Pripravte pôsobivé, interaktívne reporty jednoducho tak, že do vašich 
grafov, „KPI-čiek“ a iných reportovacích objektov doplníte funkciu 
filtrovania a „drill-down“. Vyberte si z bohatej ponuky grafov – 3D stĺpcové 
grafy s veľkým počtom riadkov, bodové grafy, bublinové grafy, tepelné 
mapy, dlaždicové grafy, atď., a čo najlepšie a najpútavejšie ilustrujte svoje 
vizualizácie. Umožnite vašim kolegom a ďalším ľuďom, aby mohli pracovať 

s vašimi reportmi, nachádzali v nich odpovede na svoje otázky a vytvárali 
ďalšie nové vizualizácie, ktoré im umožnia lepšie pochopiť svoje zozbierané 
dáta.

Mobilné BI: Získajte Power to Know® za 
pochodu
Potreba odpovedať na otázky a robiť rozhodnutia nezmizne len preto, 
že ste vybehli z kancelárie. Manažéri na všetkých úrovniach firmy si teraz 
môžu kedykoľvek a kdekoľvek zobraziť informácie a údaje dôležité pre ich 
rozhodovanie na svojich iPadoch alebo tabletoch s operačným systémom 
Android a pracovať s nimi. Keďže najdôležitejšie informácie máte stále po 
ruke, nemusíte potrebné rozhodnutia odkladať na neskôr.

Viac sa dozviete na stránke:
www.sas.com/slovakia/va

Vyskúšajte si SAS Visual
Analytics, stiahnite si demo na:
www.sas.com/vademo


