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Představení 
GTS ALIVE s.r.o. zahájila svou činnost v ČR v roce 2001. Je oficiálním vydavatelem mezinárodních studentských 
identifikačních průkazů ISIC a učitelských průkazů ITIC pod záštitou UNESCO pro ČR a dalších 16 zemí. 
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Průkaz ISIC 
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Výchozí stav 
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Běžný přístup při implementaci BI 

Návrh 
standardních 

reportů a analýz 

Identifikace a 
definice datových 

zdrojů 

Návrh struktury 
datového skladu 

Implementace ETL 
procesů 

Implementace 
standardních 

reportů a analýz 
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Námi zvolený přístup 

Podpora 
Podpora uživatelů, postupné 
přidávání dalších skupin dat. 

Školení 
Půldenní školení zainteresovaných 
uživatelů v používání BellaDati 

Reporty a dashboardy 
Vytvoření ukázkových reportů 
demonstrující funkce BellaDati 

Skupiny dat 
Vytvoření skupin dat pro pilotní 
projekt na základě dostupných dat. 

Inicializace 
Schválení projektu, výběr BI řešení  
a jeho nasazení.   
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Jak získat spojence pro BI 

• Pro implementaci Business Intelligence řešení je třeba získat sponzora  
ze strany businessu. 

• Nadšení pro BI 
• Dobré pracovní vztahy s IT oddělením 
• Vysoká důvěryhodnost a vliv 
• Dostatek času během realizace 
• Činí strategická rozhodnutí na vysoké úrovni 

Ideální sponzor projektu: 

• Marketingový ředitel 
• Finanční ředitel 
• Obchodní ředitel 

Příklady: 
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Proč jsme zvolili BellaDati 

• Agilní řešení 
• Out-of-the-box funkcionalita 
• Možnost instalace na vlastní server 
• Existující konektory 
• Vytváření skupin dat a reportů vlastními silami 
• Moderní uživatelské rozhraní 
• Uživatelé si mohou tvořit vlastní reporty 
• Mobilní aplikace  
• Multijazyčnost 
• Česká podpora 
• Cena 
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Skupiny dat 
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Skupiny dat 
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Kvalita dat 

• Účinnost 

• Nakolik jsou informace důležité a relevantní pro obchodní proces a zda 

jsou doručeny včas, správně a konzistentně.  

• Spolehlivost 

• Přesnost a úplnost informací a jejich platnosti v souladu s očekáváními. 

• Dostupnost 

• Dostupnost informací pro business nyní i v budoucnosti. 

• Důvěrnost 

• Ochrana citlivých informací před neoprávněným vyzrazením. 
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Reporty a dashboardy 
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Podpora 
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DEMO 
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Aktuální stav 

• Testovací + produkční prostředí hostované na vlastním serveru 

• PostgreSQL, MySQL, XLS, CSV (FTP), Google Analytics, Facebook 

• 19 uživatelů 

• 75 uživatelských reportů 

• 17 dashboardů 

• 30 GB datový sklad 

• 15 milionů záznamů  

• Cloud verze v ISIC Global Office pro 132 zemí 
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Výhled do budoucna 

• Pokračování s BellaDati 

• Napojení na účetní systém 

• Přidávání dalších datových zdrojů a reportů 

• Rozšíření do dalších zemí v rámci skupiny 

• Integrace reportů do našich aplikací 
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Q & A 
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Děkuji Vám za pozornost 

Radek.Klein@gtsalive.com 


