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Bemutatkozás

• Kontrolling vezető
• Vezetői információs adatbázis 

működtetése

• Csoportszintű Kontrolling, számviteli 
vezető

• Üzleti intelligencia terület felépítése

• Kockázati rendszerek vezető
• Saját kockázati adattárház működtetése
• Szervezetfejlesztés

• Gazdasági vezető
• Kereskedelmi adattárház és BI szervezet 

felépítése

Vida Szabolcs

• Közgazdász
• Informatikus
• Mérlegképes, ACCA



1. Miért van szükség BI-ra?



Adatok 
tárolása, 

feldolgozása

Tudásmenedzs-
ment, kiaknázás

Mi az üzleti intelligencia?

Forrester: "concepts and methods to improve business 

decision making by using fact-based support systems."

Tényadatok 
gyűjtése

Adatok 
tárolása, 

feldolgozása

Tudásmenedzs-
ment, kiaknázás

Dresdner: "a set of methodologies, processes, 

architectures, and technologies that transform raw data

into meaningful and useful information used to enable 

more effective strategic, tactical, and operational insights 

and decision-making.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence

Döntéshozatal

Tényadatok

Döntéshozatal

Bonyolultan: Egyszerűen:



Kb 15.000 alkalmazott

5 Mrd USD / év bevétel

S&P 500 tag

„Az információ a 21. század olaja, az elemzés pedig a robbanómotor.”
- Peter Sondergaard, alelnök, Gartner Research, 2014

http://www.thestaffingstream.com/2014/09/11/information-is-the-oil-of-the-21st-century/

Miért van szükség BI-ra?



Jellemző BI beruházások (bal) és előnyök (jobb)

forrás: BI-survey.com

Értékesítés tervezés és előrejelzés

Ügyfélviselkedés elemzése

Egységes ügyféltörzs

Kapacitás és erőforrás tervezés

Árazás és ajánlatok optimalizációja

Minőségbiztosítás / elemzés

Valósidejű folyamatkövetés

Térbeli elemzés

Szimuláció

Ellátási lánc optimalizáció

Karbantartás tervezés

Ügyfélvesztés megelőzés

Csalásmegelőzés

Ajánlattétel / legjobb következő aj.

Biztonsági elemzés

Egyéb

Gyorsabb riportok, elemzés, tervezés

Pontosabb riportok, elemzés, tervezés

Jobb üzleti döntések

Adatminőség javítása

Működési hatékonyság javítása

Vevőelégedettség növelése

Versenyelőny megteremtése

Költségcsökkentés

Bevételnövelés

Létszám-megtakarítás

Jó

Dolgozói elégedettség

Mérsékelt Alig Nem Bizonytalan



BI a KKV-k szemszögéből

Forrás: Biprojekt.hu



A vállalkozás sajátosságai alapján hozhatunk döntést

Legfontosabb kérdések:
• Milyen üzleti folyamatot és döntéseket 

tud támogatni?
• Mennyi adatunk van?
• Hol lassú az információáramlás?
• Mit csinálnak a versenytársak?
• Milyen szervezeti, technikai fejlesztés 

szükséges? 
• Költség-haszon alapon mit ér nekünk?



2. újHÁZ esettanulmány



újHÁZ központ

• Kb. 180 beszállító

• Kb. 50 ezer aktív cikk

• Kb. 500 ezer cikktörzs elemszám

• Kb. 68 Mrd forgalom

• Kb. 180 ezer számla

• Kb. 780 ezer tétel



Hét érv az üzleti intelligencia mellett

Versenyelőnyt 
biztosít

Üzleti összefüggések 
feltárása, előrelátás és 
tervezés

Bevétel és eredmény 
növelésének
képessége

Vállalirányítás 
információk
alapján

Élhető munkatársi 
környezet

Működési
hatékonyság

Saját BI útiterv 
projektünk   
eredményei



A versenytársakat hogy lehet utolérni?

• Egy BI projekt megvalósítása több éves építkezést 
igényel

• Egy év legalább szükséges egy BI projekt 
megvalósításához, de a teljes projekt jellemzően 2-3 év 
alatt hozza el az eredmények széles körét

Amennyiben az ruházunk be a BI-ba, akkor több éves 
lemaradásba kerülhetünk, ami tartós versenyhátrányt 
eredményezhet.



Üzleti összefüggések feltárása; előrelátás, tervezés

Legfontosabb összefüggések

• árérzékenység felmérése

• kereslet trendek felismerése

• optimális termékösszetétel kialakítása

• készletek országos szintje

• ügyfelek hálózati szintű viselkedése

Megfelelő elemzési képesség hiányában a piaci mozgatórugók, a legjobb 
gyakorlatok jelentős része rejtve marad.



A BI a legfontosabb döntésekben ad elemző támogatást

• Mi lenne, ha emelném a tégla árát?

• Milyen vevőkörben tudnék bővíteni?

• Milyen termékből van kevés készlet a piacon?

• Milyen termékem nincs, ami a hálózatban forog?

• Hány ember kell az értékesítési területre?

A BI rendszer által a kereskedés olyan döntésekben kapna segítséget, amihez 
egyedül alig lenne információja

árréstömeg

vevőszegmens

taktikai készlet

termék-
portfolió

szervezet



Lassú információáramlás - példák

• Kinél van X típusú termékből szabad készlet?

• Meg tudná mondani a központ, hogy melyik terméken a 
legjobb a kondíció adott termékkörön belül?

• Szeretnék adni a központnak információt, de sajnos jelenleg 
nincs rá emberem

• Nem értem, hogy ha megküldtem a központnak az információt, 
akkor miért tart ennyi ideig feldolgozni

• Az kereskedő nem biztosít számomra minden szükséges 
terméket.

• Jó felé haladunk a piacon?



Bevétel- és eredményesség növelése

Az                Számos döntésnél hiányzik az információ, amivel a 
többlet értéket lehetne előállítani:

• Beszerzés: pl. a beszerzési akciók készletet növelnek, vagy hiányt 
pótolnak?

• Értékesítés: Mit csinálnak az értékesítők? Mi a legjobb értékesítési 
gyakorlat?

• Árrés: Mik az árrés közvetlen és közvetett összetevői, és valójában 
mennyit keresünk egy terméken?

• Vevőszegmentáció: Milyen vevőszegmensekben vagyunk erősek?     
Kik hozzák a legtöbb profitot?

• Marketing: Kit kellene elérni, milyen üzenetekkel?

A fenti kérdésekben az adatvagyon használata mérhető többletet eredmény és bevételtöbbletet hoz



Élhető munkatársi környezet

Munkaerőpiaci helyzet: Nem csak a fizikai munkakörökben, hanem az irodai
környezetben is verseny folyik a munkavállalókért

Vállalkozásunk kiinduló helyzete: Korszerűtlen eszközökkel monoton feladatokkal,
manualitással, hosszú adatfeldolgozással találkozunk. Ennek következtében olyan
munkaköröket kell fenntartani, ami nem jár intellektuális kihívással, és nem nyújt
fejlődési lehetőséget sem, ráadásul költséges is.

Amennyiben nem sikerül korszerű eszközökkel támogatni a munkát, akkor jobb
munkafeltételeket tud biztosítani egy-egy munkaerőpiaci versenytárs. E tekintetben az
újHÁZ nemcsak az építőiparral, hanem az egész gazdasággal versenyez.



Mivel motivál egy BI rendszer?

Kevesebb negatív élmény: A manuális adatfeldolgozás hibalehetőségekkel jár, ami 
csökkenti a munkához tartozó elégedettséget, frusztrációt okoz. 

Értelmesebb munka: Az adatokkal vesződő munkavállalók nem tudják kihasználni 
intellektuális képességeiket, ezért fásulttá válnak, elveszítik motivációjukat.

Kép a munkaadóról: A fiatalok nem hűségesek a munkahelyhez, ha nem tud fejlődési 
lehetőséget biztosítani, vagy szakmai tapasztalatokat gyűjteni.

Versenyképes áron intellektuális tőkét megőrizni úgy lehet, ha a munkaadóként 
beruházunk a munkafolyamatok korszerűsítésébe, és a munkakör gazdagításába. 



Működési hatékonyság BI rendszer hiányában

• Nagyobb hibaszám

• A hibák későbbi észlelése, körülményesebb korrekciója

• Magas élőmunkaigény nagy adatmennyiséget igénylő 
adatfeldolgozásban

• Lassú, több hónapos elemzési ciklus

• A magasabban kvalifikált kollégák is adatfeldolgozási 
folyamatokkal kénytelenek foglalkozni



További hatékonysági tartalékok a BI rendszerrel

A nem megfelelő rendszertámogatás hatása a munkafolyamatokra:

• Nem kell munkaköri helyettesítést biztosítani adatfeldolgozási 
feladatokhoz – egy rendszerszintű megoldást nem kell helyettesíteni

• Ugyanarra az adatra nem alakít ki eltérő változatokat a szervezet, ha az 
egy központi rendszerben elérhető. Így nem fordítunk felesleges időt a 
számok egyeztetésére.

• Az irányításhoz szükséges információk nem 1,5 hónap késéssel, hanem 
szinte azonnal hozzáférhetőkké válnak.

Költség: a széleskörű manualitás több munkavállaló teljes idejébe kerül évente.



A közös infrastruktúra

Közös BI 
infrastruktúra

Legjobb hálózati gyakorlat 
feltárásához egy helyen gyűjteni 

kell a közös adatokat

Modellek, elemzések melyek 
kiemelik a lényeges 

összefüggéseket

A múltbéli adatok szisztematikus 
gyűjtése feltárja a trendeket, 

lehetőségeket

Telephelyi 
adatok

Integráció Elemzés
Közzé-
tétel

Fogyasz
-tásKözponti 

adatok



3. Megvalósítási tapasztalatok



Kiadás-bevétel, költség-haszon alapú igazolás

Egy BI projekt drága. Mikor fog megtérülni?

Nem elég közvetett haszonról beszélni. 

60 Mrd 
forgalom 

10 Mrd-nál
jelentős 

árvariancia
(5-10%)

3 Mrd-nál
nincs 

árérzékenység

50%-os 
helyesség 

esetén kb 75M 
Ft / ÉV



Megfelelő belső kompetencia felépítése

A külső / belső szakértelem arányát 
lehet optimalizálni. Pl fejlesztési 
feladatokra szinte minden indulásnál 
külső partner szükséges.

Azonban egyetlen projekt sem lesz 
sikeres, ha nincsen házon belül 
• szakértelem
• vízió
Az ideális mixet ki kell alakítani, és 
tudatos szervezetfejlesztésbe fogni.

Projekt 
indulás

Belső 
kompetenciaszint, 
erőforrás

optimum



A BI szervezeti felelősség elhelyezése kompetencia alapon

„Kezdő BI szervezet” esetében: ahol nincs 
ilyen funkció, ott ahhoz a területhez kell 
tenni, ahol legerősebb a vízió. 
Kompetencia és irányítás is egy helyen.

„Fejlődő BI szervezet” esetében:  több 
helyen lesz kompetencia. Az irányítást 
azonban szinte lehetetlen elválasztani a 
kontrollingtól. 
Szerepkörök tisztázása kiemelten fontos. 
(pl. RACI mátrix).

„Fejlett, nagy szervezet” (ha lesz, és 
megtérül…): 
Több azonos súlyú, önálló BI terület is 
létezhet. A hangsúly a koordináció felé 
tolódik el, a BI szervezeti egység 
lényegében a koordináció és az 
üzemeltetés kereteit biztosítja.

90%-ban ez a végeredmény



Technológiaválasztás

Gartner megközelítés

Pragmatizmus

Van 4-5 „elég jó” ökoszisztéma. Ezek között egy hazai 
KKV környezetben már más szempontok döntenek:

• Van-e széles szakember réteg?
• „Barátságos” árazás?
• Skálázható-e a költség és a projektméret?
• Van-e technológiai link a meglévő 

rendszereinkhez?
• Testreszabhatóság? Dobozos termék jelleg?
• Fejlesztői tudás mennyire szükséges?
• Van-e már szakemberünk egy adott rendszerhez?
• Gyors indulás lehetősége?

Kiegyensúlyozott döntésre kell 
törekedni



Fejlődési ütemterv

Néhány alapvető peremfeltétel:

• Komoly szándék esetén tervezni kell a fejlődési utat, egy BI folyamat felépítése túl 
komplex ahhoz, hogy kísérleti alapon próbálja meg a cég. Ugyanakkor lehet kis scope-pal
indulni.

• A legjobb módja egy bevezetésnek a projekt létrehozása, melynek alapításakor döntünk 
az ütemezésről, költségvetésről, és szervezeti részvételről.

• A legfontosabb üzleti témára kell rákapcsolódni a BI bevezetésével, de gyors 
eredményekre kell törekedni.

• Lesznek buktatók, melyek feloldására nagy erőfeszítést kell szánni. Ezért is fontos egy 
gyors reagálású, rugalmas projektben való működés.

Jövőkép 3 
hónap

Projekt 
tervezés és 

eldöntés
3 hónap

Technológia 
1-2 hónap

Tervezés1-2 
hónap

Fejlesztés, 
tesztelés

3-6 hónap

Szervezetfejlesztés

2. Fázis 4-5 hónap

Példa egy 1-2 fázisú projektre:
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Példa integrált jövőképre – BI és CPM

Stratégiai célok

Stratégiai KPI rendszer

Új tervezési 
rendszer

Operatív tervezés, 
visszamérés

Adatelemzés, 
adatbányászat

Dashboard, 
vizualizáció, 

önkiszolgálásB
I/
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Döntéstámogatás, 
business case, CBA

CRM, 
közvetítés

ERP
Belső 
kam.

Risk
Piaci 

adatok

Piacelemzés, 
Hatáselemzés

Hatáselemző 
rendszer

Human Perf. 
Management 

(HPM)
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BI szervezeti beágyazása – management, kereskedelem

A menedzsment bevonásának szempontjai: Értéket kapjanak, 
belátható időn belül.

• A menedzsmentet a projekt kezdetétől, folyamatosan meg kell 
szólítani, az igényeiket követni kell.

• Folyamatosan le kell szállítani projekt eredményeket, értsd 
riportokat.

• A BI hosszú távú vízióját nem nekik kell előállítani. Javaslatot 
kell tudni tenni a számukra.

A kereskedelmi / értékesítési terület számára az üzleti intelligencia 
eszköztár megléte másodlagos kérdés. 

• Információra van szükségük, és nem technológiára.
• Mindegy nekik, hogy élőmunkával, vagy csúcstechnológiával 

születik a döntéstámogatás, amíg a végeredmény ugyanaz.
• Legalább olyan jó elemzők, mint a kontrollerek.
• Ezért a projekt alakításába, döntéseibe kezdettől fogva be kell 

őket vonni, és közös megértést kell kialakítani velük.
• Gyanakvás lehet többlet munka kapcsán + többlet transzparencia.



BI szervezeti beágyazása – kontrolling, IT

Az Informatikai terület nélkül a BI feladatokat nem lehet ellátni, de mégsem lehet 
rájuk bízni a BI felelősséget.

• Az IT feladata a rendszerek robusztus, megbízható működése, a hibák 
csökkentése, a folyamatos üzemelés. Ezt nem írhatja felül egy aktuális 
riport-igény.

• Emiatt átgondolt, letisztult igényeket kezelnek legjobban. Lásd: „az üzlet 
nem tudja mit akar.” – szimptóma.

• Ezért a BI rendszer üzemeltetési feladatait az IT-ra kell bízni, de a 
projektmenedzsmentet, és az ad-hoc vezetői igények kezeléséhez 
szükséges BI eszköztárat át kell adniuk.

A kontrollingot a BI megváltoztatja, de a kontrollingból nem lesz BI felelős.
• A kontrolling BI eszközökkel sokkal hatékonyabb, de a BI fejlesztés nem 

kontrolling feladat.
• A kontrolling egy részét kiváltják a BI eszközök, és előtérbe kerül az elemző 

képesség és kreativitás. Csökken a pénzügyi ismeretek és lexikális tudás (pl. 
számviteli részletek) súlya.

• A BI szakértő a kontrollingot is ki kell, hogy szolgálja, de a többi terület is 
közvetlenül fordulhat hozzá. Munkamegosztás várhatóan lesz.

• A két munkakör a jövőben is különbözni fog, mert más alapokra épül.



További stakeholderek – ERP szállító, BI fejlesztő

Az ERP szállító elsősorban saját ökoszisztémájában motivált.
• Ha ökoszisztémán belül találunk adattárházi technológiát, akkor magas 

prioritást kaphatunk, de ez nem garantált.
• Ha ökoszisztémán kívül vagyunk, akkor adatexport megvalósítása külön 

erőfeszítést igényel.
• A BI rendszerhez többlet adatrögzítés és adatminőség-javítás fog tartozni. 

Itt egy ERP javító projekt is felmerülhet, de lehet, hogy a felhasználói 
gyakorlatot kell felülvizsgálni.

• IT-szerűen működik, ciklusokkal, release-ekkel, nem a projekt filozófiája 
szerint.

A BI fejlesztő (ha nem ERP oldali) – csúszás és scope változások esetén erősíteni 
kell az együttműködést

• Kisebb fejlesztővel apróbb lépésekben lehet haladni.
• Nagyobb fejlesztő projektszerű működésben illeszthető be.
• Fontos az együttműködés fázisolása – minél komplexebb a terv, annál több 

lesz a változás, és a bonyodalom is.
• ERP szállítóval közvetlen kapcsolatba kell kerülnie.
• Néha az agilitást kell tervszerűségre váltani.



Átfogó információvédelem szükségessége

Titoktartás, 
információvédelem

Telephelyi – központi 
információk védelmét 
leíró együttműködési 

megállapodás

Nyilvános 
információbiztonsági 

szabályozás és 
eszköztár

Pontos, személyre és 
munkakörre szóló 

jogosultságok 
meghatározása és 
technikai követése

Belső szabályok, 
munkaszerződések 

kiegészítése 
információvédelmi 

szabályokkal

FB /
Független belső ellenőrzés

1 2 3 4

3. Felek titoktartása+1

+kulturális, szemléletbeli változtatások:
Oktatás, E-elarning



Köszönöm a figyelmet!


