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Grafični dvoboj  
na majavi brvi

NOVE TEHNOLOGIJE

Kam gre  
odsluženi litij 
V bližnji prihodnosti bodo baterijski sklopi v 
prvih električnih avtomobilih iztrošeni, nato 
pa bo teh čedalje več. V litij-ionskih baterijah 
je preveč predragocenih in prestrupenih snovi, 
da bi jih odlagali na smetišča, zato je nujno 
recikliranje. Tu pa dobrih rešitev še ni.

NOVE TEHNOLOGIJE

Bitka  
za dno oceanov
Še do pred petimi leti je bilo samoumevno, da 
to hrbtenico modernega interneta polagajo 
in vzdržujejo konzorciji telekomunikacijskih 
operaterjev. V zadnjih letih pa so jih začeli po 
desni prehitevati tehnološki giganti, kot so 
Facebook, Google in Amazon, ki tekmujejo s 
svojimi storitvami v oblaku. 
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Po dolgem času se konkurenčne grafične kartice 
znamk Geforce in Radeon spet gledajo iz oči v oči. Toda 
veselje ima grenak priokus, saj nam jo je pošteno zagod-
lo pomanjkanje čipov.
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adnja leta področji po-
slovne analitike in po-
slovnega obveščanja be-

ležita izjemen napredek. Poslov-
na analitika se pospešeno seli v 
računalniški oblak, statične nad-
zorne plošče in poročila pa za-
menjujejo vse bolj interaktiv-
ni in vizualno bogati prikazi po-
datkov ter najrazličnejših kazal-
nikov. Tabele in preglednice po-
stajajo stvar pretekle zgodovine, 
vodstva podjetij in zaposleni si 
želijo vedno bogatejših (vsebin-
sko in grafično) poročil in obve-
stil, ki temeljijo na podatkih, za-
jetih in obdelanih v skoraj real-
nem času.

V ospredje prihaja tudi t. i. sa-
mopostrežništvo, ki vse več po-
slovnim uporabnikom omogo-
ča rabo kompleksne analitike, 
ne da bi za to potrebovali diplo-
mo s področja upravljanja po-
datkov. Vstopna točka v svet di-
gitalne analitike je tako vse bliže 

povprečnemu zaposlenemu. 
Podjetja se počasi nehajo spraše-
vati: »Ali sploh potrebujem ana-
litiko?«. To vprašanje vse pogo-
steje nadomešča vprašanje: »Kje 
lahko dobim kakovostno anali-
tiko?« Odkrivanje, kaj vse imajo 
na voljo – tako z vidika podatkov 
kot programske opreme za njiho-
vo obdelavo, analizo in predsta-
vitev –, lahko vodi do šoka. Že 
res, da se poslovni svet premika 
hitro, a tehnologija napreduje še 
hitreje. Za marsikatero podjetje 
so sodobne analitične rešitve vi-
deti kot nekaj, kar je ušlo iz filma 
znanstvenofantastičnega žanra. 
In to je dobro.

Če je še pred desetletjem velja-
lo, da je poslovna analitika v do-
meni podatkovnih znanstveni-
kov, danes vsekakor ni več tako. 
S pridom jo pri svojem delu upo-
rablja vedno več zaposlenih. For-
bes celo ugotavlja, da rešitve za 
poslovno obveščanje najhitreje 

posvajajo podjetja z manj kot 
sto zaposlenimi – precej prepri-
čan sem, da skoraj nobeno iz-
med njih ne zaposluje podatkov-
nega znanstvenika, saj so ti pre-
grešno dragi.

Prihodnost poslovne analitike 
je torej v rokah nekvalificiranih 
analitikov, odločevalcev in me-
nedžerjev. Nikogar več ne pre-
seneča, da se samopostrežne re-
šitve s področja poslovnega ob-
veščanja in analitike pospeše-
no prilagajajo različnim platfor-
mam in ravnem znanja uporab-
nikov. Podjetja za dostop do svo-
jih podatkov ne potrebujejo več 
IT-strokovnjakov. Z analitičnimi 
bremeni se ubada oblak, ki pre-
cej hitro »izpljune« svoje ugoto-
vitve.

Kar samopostrežni BI-reši-
tvi, ki gostuje v oblaku, manjka 
na področju algoritmov in pri-
lagodljivosti, nadoknadi s hitro-
stjo, z odzivnostjo in predvsem 

enostavnostjo uporabe – prav za-
dnje pa je tisto, kar jo naredi zelo 
privlačno v očeh uporabnikov in 
je edini pravi recept, kako poskr-
beti, da bodo takšne rešitve za-
posleni pri delu z veseljem upo-
rabljali. 

Res pa je, da bodo mora-
la podjetja pomoč strokovnja-
kov poiskati drugje, in sicer na 
področju upravljanja kakovo-
sti podatkov. Poplava podatkov, 
s katero se soočajo, v sebi nosi 
ogromno slabih in neprimernih 
podatkov, ki (po)slabšajo kako-
vost analiz in poročil. Za posta-
vitev okolja, ki bo skrbelo za či-
ščenje in pravilno obdelavo po-
datkov, ki bodo vodili do kako-
vostnih podatkov za nadaljnje 
analize, pa bodo vendarle mo-
rali poskrbeti podatkovni stro-
kovnjaki.

A občutek, ki sledi, tisti, »ko 
veš, da veš«, je neprecenljiv. 

 
Ko veš, da veš
MIRAN VARGA
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oslovna inteligenca ozi-
roma poslovno obvešča-
nje, ki se skriva za kra-

tico BI (angl. business intelligen-
ce), je izraz za označevanje apli-
kacij in tehnologij, ki jih podje-
tja uporabljajo pri zbiranju, ana-
lizi in predstavitvi poslovnih in-
formacij.

BI-orodja in rešitve so za po-
slovni svet vse pomembnejši, saj 
se v njem količine podatkov, ki 
jih velja osmisliti, hitro povečuje-
jo. Zgolj za predstavo (ali pa tudi 
ne) – količina shranjenih podat-
kov na svetu je že presegla 40 bi-
lijonov gigabajtov. Dobiti vpo-
gled vanje in jih predstaviti v od-
ločevalcem razumljivi obliki je 
zato vedno večji izziv.

Dobra novica je, da raba oro-
dij za poslovno obveščanje na-
rašča, zgolj v zadnjem letu dni 
je z 21 odstotkov podjetij po-
skočila na 26 odstotkov, ta de-
lež pa naj bi se letos še povečal. 
Malce nepričakovan statistični 

podatek pa ugotavlja, da se že 
več kot 46 odstotkov malih pod-
jetij v ZDA pri načrtovanju svojih 
strategij in ciljev zanaša na orod-
ja poslovne inteligence. Sicer pa 
orodja BI v podjetjih vseh veliko-
sti najpogosteje uporabljajo vod-
stvo, finančni oddelek in podro-
čje operative.

Zakaj je BI pomemben?

Eno je jasno: podatki so posta-
li zelo pomembni v svetu sodob-
nih podjetij, e-trgovin, digitalnih 
platform … Imajo ključno vlogo 
v procesih odločanja tudi v sko-
raj vseh drugih panogah. Med-
tem ko se količina digitalnih in-
formacij v svetu povečuje, števil-
na podjetja iščejo orodja, ki lah-
ko te informacije učinkovito ob-
delajo, analizirajo in predstavijo 
zaposlenim.

Na žalost se mnoga podje-
tja spopadajo z izzivi pravilne-
ga ravnanja s podatki, saj jih pre-
prosto ne obvladujejo (več). Ta 

težava je še toliko očitnejša pri 
hitro rastočih podjetjih, ki jim 
lahko podatki hitro uidejo izpod 
nadzora. Oglejmo si, kje vse je 
uporabno poslovno obveščanje.

Zanašanje na napovedno 
poslovno analitiko

Običajna praksa podjetij je, 
da predvidijo, v katero smer bo 
šlo njihovo poslovanje, zato veli-
ko vlagajo v analitična orodja, ki 
lahko prikažejo pričakovane re-
zultate poslovnih strategij in na-
črtov. Ker pa se količina poveza-
nih podatkov še naprej širi, je po-
stalo bolj zapleteno analizirati 
uspešnost poslovanja z zastare-
limi orodji.

Tudi orodja za poslovno ob-
veščanje niso imuna na tehno-
logije s področja umetne inte-
ligence, nasprotno, prav te jim 

omogočajo, da se precej uspe-
šno podajajo še na področje na-
povednih analiz z upoštevanjem 
večjega števila (tudi nepoveza-
nih) spremenljivk. Podjetja jih 
lahko vprežejo z namenom bolj-
šega razumevanja potreb kupcev 
ali pa za izboljšanje svojih dobav-
nih verig.

Poslovno obveščanje in 
samopostrežništvo

V preteklosti so orodja BI za 
svoje podatkovne temelje upora-
bljala shrambe podatkov v cen-
tralnih podatkovnih skladiščih. 
Ker pa se podjetja hitro širijo in 
zaposleni potrebujejo dostop do 
velike količine podatkov v krat-
kem (beri: kar najkrajšem) času, 
se je zanesljivost informacij, ki te-
meljijo na teh, za nekatere pano-
ge že starih, podatkih, zmanjšala.

Ko spregovorijo podatki
Poslovni svet se pospešeno zateka k rešitvam za 
pametnejše upravljanje podatkov. Je poslovno 
obveščanje tista prava? 
Vinko Seliškar

P

t Kar četrtina uporabnikov 
BI-rešitev si želi njihove večje 
prilagodljivosti in še boljšega 
pregleda poslovnih podatkov. 
Pa tudi samopostrežništva.




