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BIGDATA
ÚJ KIHÍVÁSOK, ÚJ LEHETŐSÉGEK A
GAZDÁLKODÁS MINDEN TERÜLETÉN
A számítási kapacitások növekedésével a vállalati rendszerekben keletkező adatmennyiség megsokszorozódott az
elmúlt években. Ez a folyamat egyszerre jelent kihívást is, és páratlan lehetőséget is a cégek számára. Kihívás, mert az
adatokat kezelni, tárolni kell, ami költségigényes, és sok esetben speciális kompetenciákat kíván. Lehetőség, mert a nagy
mennyiségű, folyamatosan gyűjtött adat segítségével a vállalat működése a maga valós komplexitásában képezhető le,
elemezhetők, kiértékelhetők a vezetői döntések hatásai.
A szükséges számítási kapacitások hiánya miatt erre korábban nem volt lehetőség.
Mivel nincs két egyforma igény és két egyforma Big Data megoldás, a Big Data Kft. saját készítésű modulok
felhasználásával, egyedi fejlesztés formájában nyújt a teljes adatkezelési folyamatot lefedő megoldást az
adatgyűjtéstől kezdve egészen az elemzésig. Így ügyfeleink egyedi igényei a konkrét feladat függvényében
skálázhatók, testre szabhatók.

ADATGYŰJTÉS, TÁROLÁS ÉS
GYORS VISSZAKERESÉS
A Big Data rendszerünk az alkalmazott normalizálási és tömörítési eljárásoknak köszönhetően lehetővé teszi, hogy
alacsony beruházási költségek mellett, minimális hardver igénnyel alakítsuk ki a megoldást oly módon, hogy az együtt
növekedhessen mind kapacitásban, mind sebességben a cég igényeivel.
Ugyanakkor e Big Data moduljaink önállóan is felhasználhatók teljesen újszerű és innovatív megoldások kialakítására.
Például a normalizáló modul segítségével két egymástól eltérő adatszerkezetet használó alkalmazás között lehet on-line
kapcsolatot kialakítani, vagy az anonimizáló modul segítségével adatokat anonimizálni, feldolgozni, majd az eredményeket
deanonimizálva megjeleníteni.
Big Data rendszerünk sajátos működési elve miatt kiemelkedő eredményeket ér el sebességteszteken. A rendszer
működési elve ugyanis az, hogy a nagy mennyiségű keletkező adatból már a feldolgozás korai fázisában értéket képviselő
információt szűrjön ki, így csökkentve a tárolókapacitások terheltségét.

Mitől jobb a BigData rendszerünk mint a konkurrencia?

Rendszerünk már a feldolgozás korai fázisában kiszűri a hasznos adatokat,
így jelentősen kevésbé terheli a tárolókapacitást.

ELEMZÉS ÉS HATÉKONYSÁGNÖVELÉS
Az előkészített adatokból a Big Data rendszerünk modellezési és elemzési modulja a feltárt szabályszerűségek és
összefüggések felismerése után akár automatizáltan (személyes beavatkozás, adatrögzítési igény nélkül) is le tudja
képezni a vállalati folyamatokat. Így közel valós időben monitorozhatóvá válnak a folyamatok, azonnal kiszűrhetők a
bennük jelentkező eltérések és anomáliák. Sőt, lehetőség nyílik jövőbeli események előrejelzésére, beavatkozások
hatásainak kiértékelésére is.
Lehetőség van „big data” jellegű (nagy tömegű, folyamatosan érkező gépek által előállított adatok) feldolgozásokra,
anomáliák feltárására és gyors beavatkozások végrehajtására (pl. behatolás érzékelés, kommunikációs anomáliák
felfedezése, rendszerműködési anomáliák feltárása, …).
Big Data rendszerünkkel a döntéshozók pontos képet kaphatnak a vállalati folyamatok (pl. pénzügyi, adminisztratív,
gyártási, logisztikai, stb.) állapotáról, teljesítményéről, beleértve:
az egyes tevékenységek átfutási idejét,
az erőforrások kihasználtságát,
a folyamathoz kapcsolódó „kulcs mutatóikat” (Key Performance Indicators).
A fentieknek köszönhetően az elemzési modellünk alkalmas arra, hogy az optimális működési feltételek kialakítása
érdekében kezelje:
az erőforrások rendelkezésére állásában lévő bizonytalanságot,
az egyes tevékenységek átfutási idejében mutatkozó szórást,
az egyes tevékenységek költségvonzatában mutatkozó szórást,
a szezonális hatásból és/vagy jogszabályi, piaci környezetben történő változásokból fakadó terhelésingadozást.
Big Data rendszerünk támogatja a beruházási döntéseket, a logisztikai folyamatok tervezését, az árazási döntéseket és
általában a vállalat hatékonyságának növelését.

TOVÁBBI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
A fentieken túl az adattároló és elemző megoldásaink mögött meghúzódó technológia és módszertan alapul szolgálhat
új, piaci relevanciával bíró innovatív szolgáltatások kialakításához.

Adatgyűjtő, adatelemző Big Data szoftverünk
alkalmazásával a vállalat erősítheti a piaci pozícióit, a
gazdálkodása területén megalapozottabb döntéseket
hozhat, és így fejlődését új dimenzióba helyezheti.
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