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Az Üzleti Intelligencia Az Üzleti Intelligencia 
fogalmafogalma
� Howard Dresner: „olyan módszerek, fogalmak összessége, 

melyek a döntéshozás folyamatát javítják ún. tény alapú 
rendszerek használatával.” .Tény alapú rendszereknek tekintjük a 
vezetői információs rendszereket, a döntéstámogató 
rendszereket, a vállalati információs rendszereket, az on-line 
elemző rendszereket, az adat- és szövegbányászatot, az 
adatvizualizációt és a geográfiai információs rendszereket. adatvizualizációt és a geográfiai információs rendszereket. 

� Loshin „A szükséges folyamatok, technológiák és eszközök 
információvá alakítása, az információ átalakítása tudássá, és a 
tudás tervekké alakítása, melyek a jövedelmező üzleti 
tevékenységek hajtóerői.  Az üzleti intelligencia magába 
foglalja az adattárházakat, az üzleti elemző eszközöket és a 
tudásmenedzsmentet.”
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Az Üzleti Intelligencia elemeiAz Üzleti Intelligencia elemei

Adatbányászat (Az adatbányászat egy szervezetben található vagy más forrásból 
származó nagy mennyiségű adatból történő hatékony tudáskinyerés, üzleti előnyök 
szerzése érdekében), 

Adatforrás (Adatforrásnak nevezzük az adattárházak forrását, amely sokféle forrásból, 
rendszerből származhat a vállalaton belül ), 

Adattárház (Az adattárház, amely témaorientált, integrált, az adatokat történetiségében 
tároló, tartós adatrendszer, amelynek fő célja az adatokból történő hatékony 
információkinyerés biztosítása, elsősorban a döntéshozatali folyamat támogatása információkinyerés biztosítása, elsősorban a döntéshozatali folyamat támogatása 
érdekében), 

Adatvizualizáció (Az adatvizualizáció, amely azoknak a technológiáknak az összefoglaló 
neve, amelyek lehetővé teszik az adatok megjelenítését és esetenként további 
információk megszerzését az adatokról, sőt azok interpretációját is, az 
adatfeldolgozási folyamat egyes részfolyamatainak megfelelően),  

Döntéstámogatás (A döntéstámogatás, amely olyan modellalapú adatfeldolgozó és 
döntéshozó eljárások együttese, amely segíti a vezetők döntéshozási tevékenységét.), 

On-line Analytical Processing (OLAP) (Az OLAP olyan szoftver technológia, amely 
elemzők, üzletemberek, vezetők számára lehetővé teszi, hogy vállalkozásuk adatainak 
dimenziók szerint rendezett mértékeit gyors, konzisztens és interaktív módon 
vizsgálhassák).
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Az Üzleti Intelligencia Az Üzleti Intelligencia 
alkalmazásából származó alkalmazásából származó 
előnyök (előnyök (BelluBellu szerint)szerint)
� Adatok konzisztencia 

ellenőrzése;

� Adat redundancia 
csökkentése;

� Gyors és megalapozott 
döntéshozás; 

� Költségek csökkenése;

� Mobil eszközök bevonása;

� Nagyobb nyereség; 

� Pontosabb 
készletnyilvántartás; 

Rejtett üzleti szabályok 
döntéshozás; 

� Gyorsabb információ elérése;

� Hatékony előrejelzések 
készítése;

� Javul a belső kommunikáció;

� Javuló adatbiztonság;

� Kivételek feltárása;

� Rejtett üzleti szabályok 
feltárása;

� Több releváns információ 
elérése; 

� Ügyfelek igényeinek, 
magatartásának megértése és 
szélesebb ügyfélkör elérése: 
viselkedési minták feltárása.
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A kutatás módszertanaA kutatás módszertana

� A kutatás célja a magyar vállalkozásoknál működő Üzleti Intelligencia 
alkalmazások használatának jellemzőinek vizsgálata.  A kutatásban 
alkalmazásra került egy kérdőív.  A kitöltő kérdőívekből álló minta 77 
darab.

� Kutatásom elsődleges célkitűzése az Üzleti Intelligencia alkalmazások 
tapasztalatainak vizsgálata a magyar vállalkozások körében. 

◦ A kutatás célja, hogy a kérdőívekből kapott válaszok alapján kiderüljön, ◦ A kutatás célja, hogy a kérdőívekből kapott válaszok alapján kiderüljön, 
hogy, vállalati méretekként eltérő előnyöket várnak-e el a 
vállalkozások az Üzleti Intelligencia rendszerek használatától

◦ a vállalatok mely feladatok elvégzésére használják az Üzleti 
Intelligencia alkalmazásokat,

◦ vállalati méretenként eltérő-e az Üzleti Intelligencia használatának 
sikeressége vagy sikertelensége.
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A kutatás feltételezéseiA kutatás feltételezései
1. Méretkategóriákként eltérő előnyöket jelenthet az Üzleti 

Intelligencia alkalmazása.

2. A nagyvállalatok és középvállalkozások esetében gyakoribb 
a pozitív tapasztalat, mint a kisvállalkozásoknál az Üzleti 
Intelligencia alkalmazások üzemeltetésével kapcsolatban.

a. Az Üzleti Intelligencia alkalmazások használata 
sikerességének területei eltérőek vállalati sikerességének területei eltérőek vállalati 
méretkategóriánként.

b. Az Üzleti Intelligencia alkalmazások használata sikertelensége
területei eltérőek vállalati méretkategóriánként.

3. Méretkategóriákként eltérnek a vélemények arról, hogy miben 
kellene fejlődnie az Üzleti Intelligencia alkalmazásoknak.
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Méretkategóriákként eltérő Méretkategóriákként eltérő 
előnyöket jelenthet az Üzleti előnyöket jelenthet az Üzleti 
Intelligencia alkalmazásaIntelligencia alkalmazása

�

Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalat

gyakoriság sorrend gyakoriság sorrend gyakoriság sorrend gyakoriság sorrend

Nagyobb 

adatmennyiség 

kezelése

64% 1 83% 1 75% 1 69% 1

Gyorsabb 

információ elérés
59% 2 57% 2 44% 3 56% 2

Pontosabb készlet-

7

Pontosabb készlet-

nyilvántartás
50% 3 48% 5 56% 2 25% 6

Előrejelzések végzése 41% 4 52% 3 31% 7 50% 3

Javul a belső 

kommunikáció
41% 6 52% 4 44% 4 44% 4

….

Rejtett üzleti 

szabályok feltárása
5% 15 0% 16 6% 15 13% 15

Viselkedési minták 

feltárása
5% 16 9% 15 0% 16 6% 16

A nagyvállalatok és középvállalkozások esetében A nagyvállalatok és középvállalkozások esetében 
gyakoribb a pozitív tapasztalat, mint a gyakoribb a pozitív tapasztalat, mint a 
kisvállalkozásoknál az Üzleti Intelligencia kisvállalkozásoknál az Üzleti Intelligencia 
alkalmazások üzemeltetésével kapcsolatban.alkalmazások üzemeltetésével kapcsolatban.

�

Kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalat

Mind sikeres 6% 0% 0%

Inkább sikeres 56% 75% 85%

Inkább sikertelen 0% 0% 0%

Mind sikertelen 0% 0% 0%
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Mind sikertelen 0% 0% 0%

Nem volt ilyen projekt 38% 25% 15%



Az Üzleti Intelligencia alkalmazások Az Üzleti Intelligencia alkalmazások 
használata sikerességének területei használata sikerességének területei 
eltérőek vállalati eltérőek vállalati 
méretkategóriánkéntméretkategóriánként
� A kisvállalkozások szerint az Üzleti Intelligencia 

alkalmazások a pénzügyi elemzés és a piacelemzés 
területén voltak a legsikeresebbek, majd a kontrolling. 

� A középvállalkozások elsősorban a kontrolling és 
aktivitás monitorozás során tapasztaltak sikereket. A 
második helyet az ő esetükben a pénzügyi elemzés, 

�

második helyet az ő esetükben a pénzügyi elemzés, 
előrejelzések készítése, piacelemzés és 
ügyfélmenedzsment tölti be, a harmadikat pedig a 
stratégiai döntéshozatal. 

� A nagyvállalatok által felállított sorrend a következő: 
pénzügyi elemzés, kontrolling, stratégiai 
döntéshozatal. 
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Az Üzleti Intelligencia alkalmazások Az Üzleti Intelligencia alkalmazások 
használata sikertelensége területei használata sikertelensége területei 
eltérőek vállalati eltérőek vállalati 
méretkategóriánkéntméretkategóriánként
� A kisvállalkozások körében a stratégiai 

döntéshozatalban volt a legsikertelenebbek a 
BI rendszerek. 

� A középvállalkozások úgy nyilatkoztak, hogy 
a kockázatelemzés területén tapasztaltak 

�

a kockázatelemzés területén tapasztaltak 
leginkább kudarcokat, míg a nagyvállalatok az 
előrejelzések esetében.  A vállalkozások válaszai 
alapján a kontrolling feladatok ellátásában volt 
a legkevésbé jellemző az Üzleti Intelligencia 
sikertelensége.
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Méretkategóriákként eltérnek a Méretkategóriákként eltérnek a 
vélemények arról, hogy miben kellene vélemények arról, hogy miben kellene 
fejlődnie az Üzleti Intelligencia fejlődnie az Üzleti Intelligencia 
alkalmazásoknakalkalmazásoknak

�

Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalat

gyakoriság helyezés gyakoriság helyezés gyakoriság helyezés gyakoriság helyezés

Költségek 

csökkenése
50% 1 65% 1 56% 1 50% 1

Adatvédelem 

nagyobb szintje
27% 2 22% 3 38% 3 38% 2
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nagyobb szintje
27% 2 22% 3 38% 3 38% 2

Egyszerűbb 

paraméterez-

hetőség

18% 3 26% 2 44% 2 19% 5

Nagyobb gyártói 

függetlenség
14% 4 9% 5 25% 4 25% 3

Szabvány funkciók 

elterjedése
14% 5 13% 4 13% 6 25% 4

Adatintegráció jobb 

automatizálása
0% 6 9% 6 19% 5 13% 6

Köszönöm a megtisztel ő figyelmet!

"A bemutatott kutatómunka a Osztrák-Magyar Akció 
Alapítvány finanszírozásával valósult meg (Projektszám: 

87öu14)."
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