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W SEKTORZE M P 

 
Streszczenie 

 
 

i otwarcia na nowe technologie, w tym na najnowoc
e-

ra , ej w sektorze 
business intelligence (BI). Pozostaje 

jednak pytanie: w a
o  charakterystyk  

na oprogramowaniu analitycznym klasy busi-
ness intelligence, z uwz in-memory computing, metodologia 

cych 
w sektorze M o

 
 
 kluczowe: business intelligence (BI), model decyzyjny, z k-

tem BI, p m rednie 
p  

 
 
Wprowadzenie do problematyki zmiany organizacyjnej opartej na  
nowocze niach technologicznych w sektorze M P 

 
y-

namicznego rozwoju. y-
o a nowe 

technologie i wzorce wypracowywane w otoczeniu firmy, w tym przede wszystkim 
w atycznych klasy ERP i BI.  

Podstawowym celem niniejszego  , w
ych  

business intelligence 
na innowacyjnej technologii in-memory computing
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ojek
o-

 
 
 

1. W kierunku buisness intelligence (BI) 
 

e 
o-

anych1. 
Przez business intelligence r parte na 
technologiach informatycznych, co e-
towanie danych biznesowych ukierunkowanych na cele strategiczne i operacyjne 

 
sz-

czyzny architektury systemu BI, 
e-
o-

wania danych, w  
3) narz dashboards) oraz 
4) narz dzia komunikacji  

analiza danych przeprowadzana na podstawie technologii IMC w czasie rzeczywi-
owanych 

analiz typu what-if matyczne obliczanie 
na podstawie danych pozyskanych jnych. 

business intelligence de facto 
o-

 , 
jak Systemy Informacyjne (SI), Systemy Informowania Kierownictwa (SIK), Sys-
temy Wspomagania Decyzji (SWD), Systemy Informacji Strategicznej (SIS), Sys-

Hurtownie Danych/Business Warehouse (BW). 
N dlatego , z marketingowego punktu widzenia, 

o-
ch 80. i 90.2 

stulecia.  
W rozwoju i coraz powszechniejszym wykorzystaniu w-

  ograni-
uralnym 

ypracowanie nowej 
a

a

1 J. Surma, Businesss Inteligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 11.
2 Por. Business intelligence  mapa obszaru, Strategie Biznesu  nr 4.
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na podstawie technologii in memory copmuting.  
 
 

2. na przetwarza-
nych in memory computing3 
 

 e-
ania danych na podstawie Random Access Memory (RAM) 4, tj. 

, e-
ku. Dopiero jednak w latach 2008
kowicie nowym modelem architektury systemowej definiowanej jako in-memory 
computing5.  

a-
6 o-

ych do czasu 
rzeczywistego (Real Time Computing). Kluczowym aspektem innowacyjnym  
w technologii IMC jest: 1) Multi-Core Memory Management (MCMM)   a-

na podstawie proces  wielordzeniowych, jak i przetwarza-
Column Based Data Storage  

anie 
Data Mart (tzw. tematyczne hurtownie danych) 

 ch opartych na kla-
sycznych hurtowniach danych, jak i a 7. 

Emerging Technolo-
gies8

e technologicznej, jak i komercyjnej  tj.  zrealizowa-
nych na podstawie lnym 

 ty-
powa sytu  

3 Oprac. na podst. SAP HANA jako innowacyjna platforma aplikacyjna 
- . Opinia o nowej technologii

4 
 

Wybrane zagadnienia informatyki, Wyd. 
5 IMC definiujemy jako m masowym przeniesieniu 
danych podstawowych (primary data

.
6 30,, Ti = 240 -

I i  GB, TB co sugeruje 
mno niki o podstawie 10 (G = 109, T = 1012).
7 Oprac. na podst. M. Merz, T. Simon, In-memory computing  a paradigm shift for the data 
warehouse?, przedruk z www.sap-port.de (3.02.2012), pobrano z http://www.camelot-
itlab.com (23.07.2013).

software hype cycles for 2012
www.infoq.com/news/2012/08/ Gartner-Hype-Cycle-2012 (18.07.2013).
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w rozumieniu koncepcji ryzyka spekulatywnego9, charakterystycz
o

n  
10. 

11. Z punktu widze-

ch w klasycznych aplikacjach bazodanowych. 
co 

, dlacze
j  co prawdopodobnie wyda-

na 

modyfikacja samego zapytania oraz funkcja typu drill-down skanie 
od  

a-

 sponso-
i-

zacji wcze
 

 
 

3.  
w sekt  

 
a-

12, jak 
13 za ka dym 

,  

9  
w: P. Jedynak, , Wyd.  Krupa, 
Ryzy Kluczbork 2002.
10 Por.: J. Teczke, 
przedmowa. 
11 , 

2013 r.
dedykowan -hana  z dnia 18.07.2013; por. M. 
Krupa, 
w Polsce, w:  
Mikrofirma 2013, red. A. Bielawska, Wyd. Naukowe 
2013.
12 Por.: J. Kisielnicki, , Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
13 , Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2006.
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w naszym w
 

s-
y-

, np.: nieprzew ie 
ogicznej po 

j-
o-

wacji technologicznej, itd. 

e-
a-

wowym i  

 
1. a-

.   
2. , 

i-
r-

 
3. tarczenie przez wy-

a-
riantowanie,  modelowanie danych itd.  

4. e przygotowania 
 

, 
przekazanie uwag   

5. a-

e-
li-

zacji projektu. 
6. 

o-

BI w firmie. Ocena c i-
zacji i stagnacji w zakresie wykorzystania i rozwoju systemu BI. 

7. nte-

 propozycja zmian i rozwoju. 
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o-
jektu BI, na podstawie przedstawionej i ciem 

w
i i  

w trakcie oczekiwania na pozytywne efekty biznesowe. Nie zawsze jednak stosun-
adoksalnie, 

dstawowy obszar ryzyka.  
W j

konkuren  
 
 

4.  
konkurencyjno  
informatycznych klasy BI opartych na technologii IMC 

 
 

iznesowej oprogramowania klasy  
business intelligence w dodatku specjal-
nym   S . Z perspektywy do-

na syste-
m  klasy BI (tab. 1). 

 
Tabela 1 

 

 Autor wypowiedzi 

n-
strumentem kreowania przewagi kon o-

 

K.J. Podborowski  
dyrektor Handlowy InForum 

Business Intelligence 

dziej 
t-

nej analizy da  

G. Pindur  
prezes IDS Sheer Polska 

Najlepsze rezultaty uzyskujemy wtedy, gdy aplikacje analityczne 

organizacji, a w konsekwencji   

A.  Master Principal 
Sales Consultant  
w Oracle Polska 

, co nas interesuje i jakie mamy 
plany 

W. Baranowicz  
z-ca d

Software Poland 

yzji 

P. Gnitecki  
dyrektor Pionu Profesional Servic-

es ABG Ster-Project 
opracowanie Informatyczne wsparcie decyzji biznesowych, w: Sys-

 18.10.2006.
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n-
a-

dzenia biznesu. N emy klasy BI same w sobie nie 
, 

a-
rach funkcjonalnych. 

u-
a-

, k-
na technolo-

giach 14: 
1. a-

egicznego. 
2.  cji z danych struktu-

. 
3. 

stanie nowych 
j-

nej. 
4. Wiele szybsza reakcja na zdarzenia biznesowe   

a-
 . 

5. o-
wania w czasie rzeczywistym. 

6. e-
. 

7.   
o-
r-

towni danych. 
8. Bra  

. 
9. . 
10. zwi

e-
. 

14 P. Majewski, J. Bugajski, M. Sawczuk, SAP HANA. Nowoczesna analityka i wsparcie dla 
konsolidacji finansowej, prezentacja przedstawiona w trakcie SAP World Tour 2011, Sopot 
9 10 czerwca 2011 r.; M. Salwin, , 

-slow-na-temat-sap-hana (15.07.2013); SAP Product Road 
Map SAP HANA/Road Map Revision Top 

e SAP HANA
Top 10  Why SAP HANA

2013.
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11. , 
a-

nia innowacji w biznesie. 

a-
Na ile jednak 

eniem tzw. 
 

 
 

5. Szans
opartych na  

 

, 
wy na 
technologii IMC (tab. 2). 

 
Tabela 2 

na IMC  

 

Szanse  
Wzrost kultury inform

a-
tycznych 

 
z najnowszymi technologiami nie uzyskamy 

a-
planowanym czasie i przy zaplanowanych 

dkach 
j-

nych zgromadzonych w systemach transak-
cyjnych, w tym przede wszystkim systemach 
klasy ERP 

Brak nowoczesnej infrastruktury, ze szcze-

zowych 
danych i tym samym wygenerowanie strate-
gicznej wiedzy biznesowej 

a-
nych biznesowych strategiczne zredukuje zaprojektowane mo-

dele analityczno-decyzyjne wypracowane  

operacyjnych 

w opracowywaniu zindywidualizowanych 
 

personali-
zacja i automatyzacja w zakresie generowa-
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znych 
 

 
strategicznego 

zagadnieniach strategicznych prowadzi do 
jnych  

wno szanse,  

i-

strategicznym  

ra ad hock 
o-

 

utrzymania infrastruktury IT tworzy ryzyko przeinwestowania, wynikaj
d-

nego o
wdro  

tec  

i-
tax 

shelter
 

Uzyskanie przewagi technologicznej  
 

Wykorzysta

podejmowania ryzyka 
o . 

 

wiele 
k-

sji na podstawie sprawdzonej w podobnyc i realizacji 
 

 
 

Podsumowanie 
 

teza jest szczeg

o-
i-
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1. y unek 
h-

nologicznych, w tym przede wszystkim technologii informatycznych. 
2.  

, s-
 

3. winna  profesjonalnie 
przygotowanej analizy , o-

go d-
nione w planach strategicznych firmy. 

4. o-

kultury informatycznej, a-
 

5.  systemu klasy BI powinna  spraw-
dzonej metodyce

 
6. 

 rozwoju system  

z-
no-decyzyjnych. 

P jest obiektywnie obar-

skiwany 
na podstawie najnowszych  znie 
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. 

BUSINESS INTELLIGENCE PROJECTS AS OPPORTUNITIES AND THREATS 
FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME) 

 
Summary 

 
Small and medium-sized enterprises are founded on the principle of permanent  

innovation and growth. To support this concept it is necessary to explore all opportunities that 
are related to the newest technologies and R&D projects. In this article the author focuses on 
Business Intelligence (BI) software solutions based on In Memory Computing (IMC) tech-
nology as an excellent tool to support extraordinary value growth for all type of businesses. It 
seems to be, that state-of-the-art software  is now available for small and medium-sized enter-
prises world-wide. The question is: How far is an entrepreneur ready to absorb all functionali-
ties of BI solution to create a new and more effective decision, business model. In the follow-
ing paper it is presented: overview of BI and IMC technology, business advantages of imple-
menting BI/IMC software, introduction to BI implementation methodology,  opportunities 
and threats of BI projects to SME and finally the list of key recommendations. 
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