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THE POWER TO KNOW

“ ”
Od ponad 40 lat pomagamy klientom zmieniać 

świat dzięki analityce. Jesteśmy liderem rynku, 

oferując rozwiązania, które pozwalają wydobyć 

prawdziwą wartość z danych i sprostać najbardziej 

złożonym wyzwaniom biznesowym. 
— Jim Goodnight, CEO SAS

“ ”
W ciągu minionych 25 lat zaawansowane rozwiąza-

nia analityczne SAS znalazły trwałe zastosowanie  

w różnych sektorach polskiej gospodarki i odegrały 

ważną rolę w transformacji kraju, budując informa-

tykę zarządczą najważniejszych firm i instytucji.
— Alicja Wiecka, Dyrektor Zarządzający, SAS Polska
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Rozwój innowacyjnych produktów i usług wymaga dostępu do aktualnych informacji o preferen-
cjach i potrzebach klientów. 

Rosnąca różnorodność nadużyć i skala związanych z tym strat sprawiają, że konieczna jest 
szybka i precyzyjna identyfikacja podejrzanych działań. 

Zdolność do automatyzacji procesów decyzyjnych i podejmowania działań w czasie rzeczywi-
stym decyduje o przewadze konkurencyjnej. 

Pozwala tworzyć innowacyjne produkty i rozwijać zorientowane na klienta skuteczne strategie 
konkurowania. 

Zapewnia kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem oraz proaktywne przeciwdziałanie 
nadużyciom i cyberzagrożeniom.

Umożliwia optymalizację działań i kosztów oraz zarządzanie strategicznymi transformacjami 
procesów biznesowych.

Umiejętność wydobycia wartościowej wiedzy z dostępnych danych jest dziś  

celem i wyzwaniem każdej firmy.

Analityka danych jest numerem jeden na liście priorytetów techno-

logicznych firm, a jej rola i wpływ na rozwój przedsiębiorstw rosną  

z roku na rok. 

SAS jest partnerem pierwszego wyboru dla organizacji, które poszukują kom-

pleksowych platform analitycznych, aby wykorzystać potencjał dostępnych 

danych.

“ ”
SAS zajmuje pierwszą pozycję w zestawieniu dostawców zaawansowanej  

analityki z udziałem w rynku na poziomie 30,5 procent.  

— Worldwide Big Data and Analytics Software Market Shares, IDC Research 2017
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ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowych platform, umożliwiających realizację pełnego 

cyklu analitycznego w celu przetworzenia danych w decyzje. Powszechne wykorzystanie takich rozwiązań 

(tzw. demokratyzacja analityki) wymaga również dostosowania narzędzi do umiejętności różnych grup użyt-

kowników, w tym osób bez przygotowania technicznego.

Oferta SAS to ponad 40 lat doświadczeń w rozwijaniu innowacyjnych technologii
 

Zarządzanie danymi – integracja i zarządzanie jakością danych, wsparcie polityki data governance w organizacji.  
To fundament dla analityki. Dzięki niemu różnorodne dane, pozyskiwane z wielu źródeł i przetwarzane przez różne 
działy w firmie, zawsze będą dokładne, kompletne, spójne i aktualne. Będą też dostępne, zrozumiałe i przydatne, 
aby efektywnie wspierać realizację celów biznesowych i umożliwiać podejmowanie właściwych i bezpiecznych  

                         decyzji, automatycznie i na masową skalę. 

Raportowanie i wizualizacja danych – integracja danych z różnych źródeł, samodzielna budowa raportów i przeprowadzanie 
analiz. Narzędzia SAS zapewniają kompletne portfolio funkcjonalności raportowych, rozbudowanych o możliwości przepro-
wadzania zaawansowanych analiz i zarządzania danymi. Łatwy w obsłudze, intuicyjny dostęp do raportów i analiz pozwala 
drążyć, wybierać i filtrować dane oraz schodzić od ogółu do szczegółu. Dzięki temu samodzielnie można znaleźć odpowiedzi 
na pytania biznesowe. Interaktywne analizy danych, wizualne poszukiwanie nieznanych relacji i wzorców, odkrywanie  
nieprawidłowości lub wyjątków dostępne są dla każdego użytkownika biznesowego bez konieczności programowania czy 
szkolenia się.

Zaawansowana analityka – najszerszy w branży zestaw algorytmów do budowy modeli predykcyjnych i opisowych  
z graficznym interfejsem i innymi narzędziami usprawniającymi proces eksploracji danych – od przygotowania danych po bu-
dowę odpowiedniego modelu. Funkcjonalności narzędzi SAS obejmują: data mining, text analytics, analizę statystyczną, pro-
gnozowanie, machine learning, optymalizację i symulację.

Oprogramowanie SAS wykorzystuje przetwarzanie rozproszone i technologię in-memory, które umożliwiają analizę wielkich 
zbiorów danych (big data), skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania modeli analitycznych i optymalizację pracy zespo-
łów analityków. Oprogramowanie można integrować z różnorodnymi aplikacjami, bazami danych i systemami operacyjnymi. 
SAS dostarcza środowisko analityczne dla dowolnej liczby użytkowników i oferuje szeroki wybór funkcjonalności, od prostych 
raportów po złożone analizy biznesowe, które można udostępniać w przeglądarce internetowej, poprzez urządzenia mobilne 
i aplikacje Microsoft Office. 

Technologia SAS odpowiada na wyzwania rynkowe i rosnące potrzeby klientów w zakresie funkcjonalności, wydajności 
i skalowalności rozwiązań. Ta zintegrowana i kompleksowa platforma analityczna zawiera pakiet rozwiązań do zarzą-
dzania danymi, wizualizacji danych, raportowania oraz zaawansowanej analityki. Szczególnie istotne są dziś  
wyjątkowe funkcjonalności oprogramowania w zakresie data mining i machine learning, jego łatwa integracja z rozwią-
zaniami open source, współpraca ze środowiskiem Hadoop, dostępność przetwarzania in-memory oraz możliwość 
uruchamiania narzędzi w chmurze. 
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Analityka danych jest dziś fundamentem, na którym firmy budują swoje  
operacje i przyszłe strategie biznesowe. 

DECYZJADANE

PROGRAMIŚCI ANALITYCYUŻYTKOWNICY BIZNESOWI

ROZWIĄZANIA

TECHNOLOGIE

Zarządzanie 
relacjami z klientem

Wykrywanie 
nadużyć

Zarządzanie 
ryzykiem

Zarządzanie 
łańcuchem dostaw

Event Stream Processing

Integracja danych Jakość danych

Business Intelligence

Data Governance

Wizualizacja

Machine Learning Analityka predykcyjna

Analiza statystyczna

Prognozowanie

Optymalizacja Symulacja

Text Analytics

Zarządzanie modelami

Data Mining

Rozwiązania
Technologia SAS jest fundamentem dla gotowych rozwiązań biznesowych dedykowanych do wsparcia takich obszarów jak: 
zarządzanie relacjami z klientem, wsparcie sprzedaży i marketingu, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem, wykrywanie 
nadużyć, zarządzanie łańcuchem dostaw, prognozowanie popytu oraz wielu innych. Rozwiązania branżowe, dedykowane dla 
głównych sektorów gospodarki oraz instytucji publicznych, są dopasowane do ich specyfiki biznesowej i zapewniają kom-
pleksowe wsparcie procesów i operacji.

  
Nowa otwarta platforma technologiczna SAS jest  
w stanie sprostać najbardziej złożonym zadaniom anali-
tycznym dziś i w przyszłości. Dzięki płynnemu, skalowal-
nemu i odpornemu na awarie środowisku przetwarzania 
SAS Viya zapewnia kompleksową platformę, wspierającą 
zarówno proste, jak i bardzo złożone strategie konkuro-
wania analityką. SAS Viya umożliwia instalowanie i uru-
chamianie narzędzi w chmurach publicznych, prywat-
nych i hybrydowych, a także we własnej infrastrukturze 
sprzętowej przedsiębiorstwa.

  
SAS Visual Analytics to narzędzie dla użytkowników biz-
nesowych do samodzielnej wizualnej eksploracji  
i analizy danych. Dzięki wysoce wydajnej architekturze 
in-memory wyniki analiz nawet olbrzymich zbiorów da-
nych można poznać w ciągu kilku sekund. Jest to  
analityka dostępna dla każdego, wykonywana automa-
tycznie, bez konieczności kodowania, a także z wyja-
śnieniami, co oznacza dany wynik.

Platforma analityczna SAS

SAS® Viya™ SAS® Visual Analytics
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ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM 

Kluczem do sukcesu jest dziś personalizacja obsługi klienta oraz umiejętność dynamicznego tworzenia inno-

wacyjnej oferty produktów i usług dopasowanych do jego aktualnych oczekiwań. Aby sprostać tym wyzwa-

niom, organizacja musi monitorować dane o interakcjach z klientem we wszystkich punktach styku  

z firmą w czasie rzeczywistym, a także dobierać optymalne w danym momencie działania i sposób  

komunikacji.

Platforma SAS łączy najlepsze w klasie rozwiązania marketingowe, zaawansowaną technologię zarządzania dany-
mi i najlepszą na świecie analitykę. SAS Customer Intelligence uwzględnia kompleksową wiedzę na temat klientów, 
obsługuje różnorodne kanały i dwustronną komunikację z nimi, a także zapewnia możliwość optymalizacji proce-
sów i działań, tak aby skutecznie realizować zaawansowaną i wielokanałową strategię marketingową. Szybki i wy-

godny dostęp do różnego rodzaju danych, np. dotyczących ruchu na stronach internetowych, danych tekstowych z sieci spo-
łecznościowych, rozmów z klientami w call center, danych z aplikacji mobilnych i innych kanałów kontaktu, pozwala szybko 
reagować na potrzeby i zachowania klientów w celu utrzymania ich zaangażowania i lojalności.

SAS wspiera realizację strategii marketingowych w następujących obszarach: 

• Zarządzanie całokształtem procesu marketingowego – od planowania poprzez zarządzanie zadaniami, budżetem, zasobami 
i kalendarzem marketingowym aż do koordynacji współpracy z zewnętrznymi dostawcami. 

• Zarządzanie wielokanałowymi i wieloetapowymi kampaniami marketingowymi – zarówno z obszaru standardowej komuni-
kacji masowej, jak i marketingu zdarzeniowego.

• Komunikacja z klientem w czasie rzeczywistym – poprzez dobór najlepszej możliwej reakcji w ciągu milisekund od zacho- 
wania klienta.

• Optymalizacja kampanii marketingowych poprzez zastosowanie strategii wyboru treści pod kątem jakości interakcji i zwrotu  
z inwestycji.

• Zbieranie, raportowanie i monitorowanie odpowiedzi klientów na prowadzone działania marketingowe – niezależnie od 
kanału, procesu czy typu oferty.

• Zaawansowana analityka zachowań klientów, umożliwiająca skuteczne targetowanie działań marketingowych.

Analityka danych wspiera firmy i instytucje w opracowaniu zorientowanej na klienta strategii biznesowej, odpowiada-
jącej na wyzwania nowej gospodarki. Narzędzia analityczne pozwalają tworzyć kompleksowy profil klienta, zrozumieć 
kim jest, czego oczekuje, czym kieruje się, podejmując decyzje o zakupie, jak wypowiada się o firmie lub marce w sie-
ciach społecznościowych.
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W erze transformacji cyfrowej zachowanie i tryb podejmowania decyzji przez 
klientów na zawsze uległy zmianie.

CUSTOMER DECISION HUB  
WARSTWY ROZWIĄZANIA

Systemy 
operacyjne

Inne 
dane

360 
Customer 

View

ETL

DQ

Zarządzanie 
kampaniami

Optymalizacja

Analityka, raportowanie i eksploracja wizualna

Leady
Digital

Leady 
Outbound
Inbound

Leady
Digital

SAS Customer Intelligence 360
Rozwiązanie SAS Customer Intelligence 360 daje możliwość uzyskania pełnego obrazu klientów oraz pozwala prowa-
dzić z nimi interakcje we wszystkich cyfrowych kanałach kontaktu w czasie rzeczywistym. Narzędzie wykorzystuje tech-
nologię dynamicznego gromadzenia danych, która unika tagowania stosowanego w analityce webowej. Umożliwia to 
natychmiastową transformację danych cyfrowych w kompleksową wiedzę o kliencie. Rozwiązanie zapewnia wgląd we 
wszystkie dane potrzebne do zoptymalizowania indywidualnej podróży klienta oraz pewność, że uzyskana wiedza jest 
kompletna i zgodna z prawdą. Klient dostaje wartościowy i zadowalający komunikat, przy jednoczesnym przestrzeganiu 
procedur i wytycznych związanych z marką. 



8       

WYKRYWANIE NADUŻYĆ  
I PRZECIWDZIAŁANIE CYBERZAGROŻENIOM 

Wraz z rozwojem technologicznym oraz uruchamianiem nowych kanałów dystrybucji produktów i usług,  

organizacje są coraz bardziej narażone na nowe, dotąd nieznane typy fraudów, które trudno wykryć i jeszcze 

trudniej im zapobiec. Związane z tym straty często wykraczają poza wymiar finansowy. Zagrożona jest także 

reputacja organizacji kojarzonych z nadużyciami i oszustwami, skandalami korupcyjnymi, kontaktami z grupa-

mi przestępczymi lub cyberatakami i wyciekami danych klientów.

Oferta SAS dotycząca wykrywania nadużyć zapewnia identyfikację i zapobieganie nadużyciom w różnych  
branżach i obszarach biznesowych: 

Podejście analityczne pozwala dostrzec głębiej ukryte trendy, anomalie, podejrzane powiązania oraz inne sygnały, 
wskazujące na działania przestępcze. Dlatego w dobie big data analityka jest kluczową metodą, zapewniającą skutecz-
ną prewencję nadużyć i działań niepożądanych. 

W SEKTORZE PUBLICZNYM 

• Nadużycia podatkowe.

• Nadużycia w obszarze celnym.

• Wyłudzenia świadczeń socjalnych.

• Nadużycia w ubezpieczeniach zdrowotnych.

• Nadużycia w obszarze refundacji leków i świadczeń 
zdrowotnych.

W TELEKOMUNIKACJI  

• Nadużycia wewnętrzne w sieci sprzedaży  
– np. wyłudzanie premii i urządzeń.

• Fraud aktywacyjny – np. wyłudzanie urządzeń. 

• Fraud użyciowy – np. generowanie i niespłacanie 
wysokich faktur.

• Fraud sieciowy – np. obniżanie kosztu usług, 
przekierowanie ruchu czy włamanie do systemów 
telekomunikacyjnych.

W BANKOWOŚCI 

• Nadużycia na wnioskach kredytowych.

• Nadużycia kartowe. 

• Nadużycia w bankowości elektronicznej. 

• Nadużycia wewnętrzne. 

W UBEZPIECZENIACH 

• Wyłudzenia odszkodowań z ubezpieczeń komunika-
cyjnych, majątkowych i na życie.

• Fałszowanie danych we wnioskach polisowych.

• Nadużycia pośredników i likwidatorów.

Rozwiązania SAS zapewniają zgodność z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finanso-
waniu terroryzmu oraz wymogami FATCA/CRS. Są również skutecznym narzędziem w obszarze cyberbezpieczeństwa, umoż-
liwiającym proaktywne zapobieganie atakom na infrastrukturę sieciową organizacji.
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Trwa nieustanny wyścig pomiędzy przestępcami i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Bez zaangażowania  
zaawansowanej analityki oraz technologii informatycznych, które w czasie rzeczywistym mogą nadzorować i chronić systemy, 
tej walki nie uda się wygrać.

Kluczowe cechy rozwiązań SAS do wykrywania nadużyć to:

Każda firma i instytucja jest dziś narażona na nadużycia. Jednak nadal wiele 
organizacji nie zdaje sobie sprawy, iż znajdują się na celowniku oszustów. 

swoich dochodów traci z powodu fraudów 

przeciętna firma na świecie5 % 

dolarów wynoszą roczne straty finansowe 

spowodowane nadużyciami w skali globalnej4 BLN 

szkód zgłaszanych do firm ubezpieczeniowych  

to próby oszustwa10 % 

nadużyć w Polsce stanowi sprzeniewierzenie 

aktywów62 % 

Prewencja w czasie real-time. Hybrydowa analityka, scalająca 
różne metody detekcji nadużyć. 

Holistyczne podejście – cross-kana-
łowe, cross-produktowe.
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I KAPITAŁEM

W dobie big data banki i firmy ubezpieczeniowe muszą sprostać wyzwaniom związanym z potrzebą szybkiej 

i sprawnej analizy dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym. Zadaniem na kolejne lata jest znalezie-

nie złotego środka pomiędzy kosztami prowadzenia działalności i dostosowania się do zmian regulacyjnych 

oraz coraz większą wewnętrzną presją na zyskowność i rentowność prowadzonej działalności biznesowej. 

Rozwiązania SAS to zintegrowane, transparentne dla audytu, systemy przeznaczone do kalkulacji, monitorowania  
i zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Pokrywają wszystkie etapy procesu - począwszy od zbierania  
i zarządzania danymi poprzez ocenę ryzyka po raportowanie i monitorowanie wyników. Zapewniają szybkie prze-

Wykorzystując analitykę danych, instytucje finansowe mogą zyskać dodatkowe źródła cennych informacji na potrzeby 
bieżącego zarządzania ryzykiem oraz oceny efektywności działania. Dane to cenne aktywo, które dobrze zarządzanym 
i innowacyjnym firmom daje większe możliwości i zapewnia przewagę konkurencyjną. Szybka wycena portfeli instru-
mentów finansowych oraz zarządzanie nimi przy różnych scenariuszach zmian czynników rynkowych, scoring kredyto-
wy klienta w czasie rzeczywistym, monitorowanie limitów w trybie intra-day czy też analiza globalnej ekspozycji na ry-
zyko w relacji do ustalonego uprzednio apetytu na ryzyko to tylko niektóre z oczekiwań zgłaszanych przez analityków.

W BANKOWOŚCI

• Zarządzanie aktywami i pasywami. 

• Zarządzanie ryzykiem płynności oraz rynkowym. 

• Cena transferowa funduszy.

• Zarządzanie ryzykiem kredytowym.

• Scoring kredytowy w czasie rzeczywistym.

• Zarządzanie kapitałem i finansami.

• Szacowania opisów i rezerw zgodnie z IFRS9.

• Wyliczenie i raportowanie wymogów kapitałowych.

• Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Governance  
i Compliance. 

• Windykacja.

W UBEZPIECZENIACH

• Zarządzanie aktywami i pasywami.

• Ocena ryzyk ubezpieczeniowych.

• Szacowanie i optymalizacja ubezpieczeniowego 
portfolio.

• Sprawozdawczość ubezpieczeniowa zgodna z wyma-
ganiami EIOPA (Solvency II).

• Zarządzanie kapitałem w zależności od wielkości 
ryzyka ubezpieczeniowego, finansowego i operacyj-
nego zgodnie z Solvency II.

• Scoring ubezpieczeniowy w czasie rzeczywistym. 

• Szacowania opisów i rezerw zgodnie z IFRS9.

• Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom 
ubezpieczeniowym.

prowadzenie procesów kalkulacji wskaźników ryzyka, szacowanie kapitału ekonomicznego i regulacyjnego na pokrycie ryzyka 
zarówno przez pryzmat testów warunków skrajnych, jak również analiz symulacyjnych, wykonywanych na detalicznym poziomie 
pojedynczej transakcji. Aby osiągnąć wymierne korzyści biznesowe, łączą i wykorzystują nowoczesne techniki pomiaru ryzyka, 
bazujące na najnowszych wysokowydajnych technikach przetwarzania danych in-memory, pozostając w zgodzie z lokalnymi  
i globalnymi wymaganiami nadzorczymi (np. Basel III, Solvency II), jak również procesami wewnętrznymi czy grupowymi.  
Wspierają użytkowników w następujących obszarach biznesowych:
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Kluczowe cechy rozwiązań SAS do zarządzania ryzykiem to:

• Kompleksowość: end-to-end.

• Szeroki zakres wbudowanych funkcjonalności i raportów z możliwością elastycznego dostosowania i przyszłościowej rozbu-
dowy (skalowalność i otwartość).

• Wypełnienie wymagań regulacyjnych np. Basel III wraz z zaspokojeniem oczekiwań zarządczych.

• Konsolidacja ryzyka i zarządzanie ryzykiem całego przedsiębiorstwa.

• Przebudowa i optymalizacja procesów biznesowych, dopasowanie do wymagań użytkowników.

• Wykorzystanie zaawansowanych metod analitycznych i przeliczeniowych.

• Intuicyjny oraz łatwy w użyciu GUI.

• Referencje z rynku polskiego i zagranicznego.

“ ”
The important thing is that we now have an open solution in which all dy-

namics can be followed and understood by our analysts. Earlier we had a 

black box that delivered some results, but not all relationships and assump-

tions were clear to us. 

— Simon Haldrup, First Vice President, Danske Bank 

Zarządzanie ryzykiem to nie tylko spełnienie nowych regulacji polskich  
i europejskich organizacji nadzorczych. W rzeczywistości proces ten przynosi 
wymierne korzyści biznesowe i finansowe.
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ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 

Wejście w erę cyfryzacji wiele zmieniło w sposobie funkcjonowania rynków i konkurujących na nich przedsię-

biorstw. Kluczem do sukcesu jest dziś powszechna automatyzacja i optymalizacja procesów, personalizacja 

obsługi klienta oraz umiejętność dynamicznego tworzenia innowacyjnej oferty produktów i usług, dostoso-

wanych do zmieniających się oczekiwań rynku.

Każdy aspekt procesu obsługi klienta, produkcji i logistyki bazuje na ciągle rosnącym wolumenie informacji. Zasto-
sowanie analityki danych w przedsiębiorstwie umożliwia odnajdywanie nowych szans biznesowych oraz budowanie 
przewagi rynkowej na bazie innowacyjnej oferty i optymalizacji metod działania. Analityka zapewnia nowy wymiar 
budowania relacji z klientami, efektywne planowanie sprzedaży, prewencyjne zarządzanie parkiem maszynowym, 
sieciami energetycznymi lub flotą pojazdów, pozytywnie wpływając na marżę i przychód przedsiębiorstwa oraz jego 
pozycję rynkową. 

Użytkownicy platformy analitycznej SAS są gotowi stawić czoło wyzwaniom, które niesie rozwój cyfrowej gospo-
darki. SAS dysponuje narzędziami dedykowanymi dla przemysłu, energetyki, logistyki i branży retail, które wspie-
rają wszystkie najważniejsze procesy biznesowe:

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z wartości posiadanych danych i wykorzystuje analitykę do zmiany modelu działania  
i budowania przewagi konkurencyjnej. 

W LOGISTYCE 

• Prognozowanie czasu dostawy.

• Optymalizacja polityki zarządzania zapasem.

• Zarządzanie wielopoziomowymi sieciami  
dystrybucyjnymi.

• Optymalizacja alokacji towaru.

W HANDLU 

• Prognozowanie popytu.

• Planowanie sprzedaży.

• Optymalizacja polityki cenowej.

• Prognozowanie sprzedaży nowych produktów.

W PRODUKCJI 

• Redukcja kosztów operacyjnych.

• Analiza jakości i sentymentu.

• Przewidywanie wystąpienia usterek i awarii.

• Optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego.

W ENERGETYCE 

• Planowanie poziomu produkcji.

• Prognozowanie zużycia paliw.

• Optymalizacja taryf.

• Minimalizacja kosztów utrzymania instalacji.
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W produkcji, handlu i dystrybucji trwa nieustanny wyścig o to, kto pierwszy 
dotrze do klienta i uzyska największy udział w rynku. 

Analityka dla Internetu rzeczy
Rozwój oferty SAS to także wprowadzenie nowych rozwiązań dedykowanych do obsługi rozwijających się obszarów, takich 
jak Internet of Things. Internet rzeczy z jednej strony stwarza ogromne szanse rozwoju dla firm z każdego sektora,  z drugiej  
- wymaga wdrożenia odpowiednich procedur i rozwiązań, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał tej technologii.  
 
Pominięcie Internetu rzeczy w tworzeniu strategii biznesowej może doprowadzić m.in. do: utraty udziałów rynkowych na 
rzecz konkurencji, spadku efektywności czy utraty szansy wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. Osiągnięcie 
najwyższych korzyści biznesowych i finansowych z zastosowania IoT możliwe jest dzięki umiejętności przetwarzania  
i analizowania generowanych maszynowo danych. Zastosowanie zaawansowanej analityki bezpośrednio na strumieniach 
danych sprawia, że decyzje i działania wynikające z uzyskanej wiedzy mogą być podejmowane praktycznie w czasie rzeczy-
wistym. Według Gartnera:

“ ”
Internet rzeczy jest obecnie jednym z najważniejszych trendów technolo-

gicznych, które kształtują cyfrową transformację biznesu. 
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W dobie transformacji cyfrowej studenci muszą pozyskiwać i rozwijać kompetencje, dzięki którym będą  

mogli skutecznie konkurować na rynku pracy oraz aktywnie wspierać rozwój nowoczesnej gospodarki.

SAS aktywnie współpracuje z sektorem akademickim, aby zapewnić studentom i wykładowcom dostęp do najnowszej wie-
dzy oraz możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się najnowszymi technologiami analitycz-
nymi. Pracując z oprogramowaniem SAS, można rozwijać się w obszarze integracji, przetwarzania i czyszczenia danych, wizu-
alizacji, statystyki, ekonometrii, biostatystyki, metod optymalizacyjnych, jak również zaawansowanej analityki biznesowej: 
data mining, analiz tekstowych czy analiz sieci społecznościowych. Technologia SAS jest wykorzystywana zarówno w dydak-
tyce, jak i projektach badawczych. W ramach Programu Akademickiego SAS prowadzone są na uczelniach, także w Polsce, 
certyfikowane ścieżki przedmiotowe oraz studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe. 

 

Uczelnie i instytuty badawcze mogą nabyć na preferencyjnych warunkach licencję akademicką i otrzymać wraz  
z nią pakiet cennych korzyści, takich jak możliwość instalowania i używania oprogramowania SAS, wsparcie tech-
niczne i merytoryczne, materiały szkoleniowe, podręczniki, zniżki na szkolenia i egzaminy certyfikacyjne, dostęp 
do szkoleń e-learning.

Licencja akademicka

PROGRAM AKADEMICKI SAS
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Big data zmienia oblicze biznesu i przekłada się na rosnące zapotrzebowa-
nie na programistów, analityków i specjalistów data science. 

“ ”
Realizacja programów studiów w Szkole Głównej Handlowej gwarantuje stu-

dentom na różnych poziomach: licencjackim, magisterskim, doktoranckim  

i studiach podyplomowych, dostęp do nowoczesnej technologii i narzędzi 

analitycznych SAS. Dzięki temu nasi studenci zarówno w zakresie dydaktycz-

nym, jak i naukowym korzystają z takich samych nowoczesnych technologii 

informatycznych, jak studenci w USA czy w innych częściach świata.
— Prof. Ewa Zofia Frątczak, Kierownik Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych, 
Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  

Według raportu przygotowanego przez amerykański magazyn Money oraz porównywarkę wynagrodzeń  

PayScale, umiejętność analizy danych z wykorzystaniem oprogramowania SAS jest kompetencją, która może 

znacząco wpłynąć na szybki start i rozwój kariery zawodowej oraz gwarantuje regularny wzrost wynagrodzenia.

SAS NO. 1
Znajomość technologii SAS najbardziej wartościową umiejętnością zawodową

SAS University Edition – pakiet narzędzi do nauki 
statystyki i metod ilościowych. Po pobraniu opro-
gramowania ze stron SAS nie jest wymagane połącze-
nie z Internetem.  

SAS OnDemand for Academics – wyselekcjonowany 
zestaw produktów SAS, udostępniany w wirtualnej 
chmurze poprzez przeglądarkę internetową.  

Bezpłatne narzędzia i zasoby SAS  
Akademickie Centrum Kompetencji SAS skupia 
zdolnych studentów, którzy w toku studiów poznali lub 
poznają rozwiązania SAS i są zainteresowani podjęciem 
praktyk lub pracy bezpośrednio w SAS oraz u klientów  
i partnerów firmy. Celem projektu jest rozwijanie  
w środowisku studenckim kompetencji związanych  
z analizą danych oraz umożliwienie zdobycia pracy  
w branży. 

To gotowe środowisko do prowadzenia zajęć z zakresu 
statystyki, eksploracji i prognozowania danych. 

SAS Analytics U – internetowa interaktywna platforma 
społecznościowa, gdzie znajdują się pomocne zasoby, 
baza sprawdzonych szkoleń i tutoriali oraz materiałów 
dydaktycznych.

Certyfikacja 
SAS umożliwia studentom uzyskanie prestiżowych między-

narodowych certyfikatów potwierdzających ich kompeten-

cje w zakresie data science. Promuje ciekawe, innowacyjne 

projekty badawcze polskich akademików i pomaga im 

zdobyć światowe uznanie. 

Akademickie Centrum Kompetencji SAS 

Współpraca z nauką  

3

137
uczelni i instytutów naukowych na świecie 

korzysta z oprogramowania SAS 

certyfikowanych ścieżek studiów jest realizo-

wanych przez uczelnie na całym świecie

TYS. 

62 kierunki studiów magisterskich zostały 

uruchomione we współpracy z SAS

rejestracji i pobrań bezpłatnych narzędzi  

do nauki SAS907 TYS. 
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83 000 firm i instytucji na świecie korzysta z rozwiązań SAS

INFORMACJA O SAS

Domeną SAS jest przetwarzanie ogromnych zbiorów danych w wiedzę niezbędną do podejmowania strate-

gicznych decyzji biznesowych. Od 40 lat na świecie i 25 lat w Polsce SAS jest liderem w dziedzinie oprogra-

mowania do wydobycia, przetwarzania i analizy danych oraz związanych z tym usług. SAS dostarcza klientom 

zintegrowaną platformę analityczną, która zapewnia kompleksowy i bezpieczny proces zarządzania informa-

cją w organizacji.

SAS w Polsce to zespół najwyższej klasy ekspertów, którzy doskonale rozumieją rolę informacji we współczesnym 

biznesie. To także gwarancja jakości zaawansowanych rozwiązań technologicznych poparta wiedzą biznesową  

i ekspertyzą branżową, dopasowaną do potrzeb polskich przedsiębiorstw i instytucji. To pasja, dzięki której ze-

spół SAS nie ustaje w poszukiwaniu innowacji. To wreszcie ogromny bagaż doświadczeń i kompetencji zdobytych    

                      przy realizacji projektów, które w ciągu dwóch ostatnich dekad przyspieszyły transformację polskiej gospodarki. 

Analitycy rynku pozycjonują SAS jako lidera w następujących obszarach:

ANALITYKA
DATA  

QUALITY

BUSINESS 
INTELLIGENCE

INTEGRACJA  
DANYCH

ZARZĄDZANIE  
DANYMI

RETAIL
DIGITAL 

MARKETING

WYKRYWANIE 
NADUŻYĆ

ANALITYKA 
PREDYKCYJNA

SECURITY  
SOLUTIONS

ZARZĄDZANIE 
RYZYKIEM

CUSTOMER  
INTELLIGENCE
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SAS jest firmą o wyjątkowej kulturze organizacyjnej, gdzie atmosfera pracy i wzajemne relacje są równie 

ważne, jak wyniki biznesowe. W branży, w której najważniejszy jest kapitał intelektualny, firma koncentruje się 

na zatrudnianiu i zatrzymywaniu talentów. Pracownicy SAS to wysokiej klasy eksperci – profesjonaliści z pasją, 

innowacyjni i zaangażowani. Jednym z priorytetowych celów organizacji jest szanowanie i docenianie inicjaty-

wy i kreatywności pracowników. Dużą wagę firma przywiązuje również do zachowania równowagi pomiędzy 

życiem zawodowym a osobistym, co owocuje wysoką satysfakcją z pracy, niską rotacją pracowników oraz 

długoletnim stażem pracy. 

SAS zapewnia pracownikom możliwość rozwoju w jednej z najbardziej innowacyjnych dziedzin IT. Analityka biz-

nesowa, która rozwija się bardzo dynamicznie, dotyka ważnych, strategicznych zagadnień i pozwala na realizację 

projektów, które mają wymierne znaczenie w kontekście biznesowym i społecznym. Pracownicy wdrażają rozwią-

zania, które transformują biznes klientów lub realnie wpływają na usprawnienie działania instytucji publicznych.     

                      W SAS budują swoje kompetencje w zakresie technologii, które są innowacyjne i rozwojowe. 

 
Praca, która ma znaczenie

Najlepsze miejsce pracy w Polsce i na świecie
SAS każdego roku zajmuje wysokie pozycje w rankingach na najlepsze miejsca pracy na całym 

świecie. Polski oddział SAS zajął 1. miejsce w rankingu Great Place to Work® w 2014 roku, zdobywa-

jąc dodatkowo nagrodę specjalną za szczególne podejście do wsparcia potrzeb pracowników. 
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Misją SAS Innovation Hub jest transfer wiedzy, wymiana najlepszych praktyk oraz tworzenie środowiska 

sprzyjającego kreowaniu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu.

To miejsce, które pozostanie w pamięci każdego odwiedzającego je gościa. Nowoczesne multimedialne  
centrum szkoleniowo-konferencyjne z urzekającym widokiem na kompleksy - Stawy Kellera i Park Kaskada. 
Centrum powstało z myślą o użytkownikach oprogramowania SAS i wszystkich zainteresowanych najnowszymi  
technologiami analitycznymi. Jest wyposażone w 5 sal konferencyjno-szkoleniowych i przestrzeń do pracy twór-

czej. Wygodna i nowoczesna część kafeteryjno-rekreacyjna oraz zewnętrzne tarasy widokowe zapewniają komfortowe wa-
runki do spędzania czasu podczas przerw w spotkaniach.

W centrum odbywają się szkolenia techniczne i analityczne, obejmujące swym zakresem wszystkie dziedziny, w których za-
stosowanie znajdują rozwiązania SAS. Jednocześnie SAS Innovation Hub to też miejsce konferencji, warsztatów i spotkań, 
służących inspiracji oraz wymianie wiedzy i doświadczeń. 

SAS oferuje szeroki pakiet szkoleń, warsztatów i ścieżek certyfikacyjnych dla początkujących i zaawansowanych. Dział Szkoleń 
SAS stawia sobie za główny cel kształcenie przyszłych użytkowników w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi anali-
tycznych w codziennej pracy. Wykwalifikowani instruktorzy realizują zróżnicowany program wykładów, praktycznych  
warsztatów i demonstracji oprogramowania. Dzięki szerokiej ofercie kursów i zasobów dostępnych online można opanować 
podstawy SAS również samodzielnie.

SAS INNOVATION HUB
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“ ”
To wszystko nie byłoby możliwe bez zaufania, którym obdarzyli nas nasi  

klienci, powierzając nam realizację ważnych i zaawansowanych systemów.  

To wszystko nie byłoby możliwe bez szerokiej współpracy z nauką,  

partnerami – z całą społecznością użytkowników i sympatyków SAS w Polsce. 

— Alicja Wiecka, Dyrektor Zarządzający, SAS Polska  

“ ”
W dobie cyfrowej transformacji SAS jest strategicznym partnerem swoich 

klientów w zakresie innowacyjnego rozwoju. Analityka SAS pozwala wdrażać 

nowe modele biznesowe i wspiera procesy tworzenia nowej jakości  

produktów i usług dostosowanych do potrzeb współczesnego klienta  

i nowych realiów gospodarki. 
Uzasadnienie Kapituły Konkursu: Najlepszy Partner w Biznesie 2016

 25 lat w Polsce

Od 1992 roku rozwiązania SAS przyczyniły się do zmiany jakości zarządzania informacją i transformacji procesów  
w wielu polskich przedsiębiorstwach, a tym samym do wzrostu ich wartości. Powstały pierwsze hurtownie danych  
i pionierskie systemy analityczne w najważniejszych firmach i instytucjach oraz przełomowe projekty m.in. w sektorze 
bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, publicznym, energetycznym, przemysłowym. Dzisiaj wspólnie  
z Klientami SAS tworzy innowacyjne rozwiązania w analityce na skalę globalną. 
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