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Na nástroje pro řízení infor
mačních technologií (IT} lze 
nahlížet i trochu jinak. Na jed
né straně se nachází takzvaný 
globální pohled, na druhé 
existuje pohled velmi úzce 
specializovaný a orientovaný. 

P 
od globální pohled lze za .hrnout meto
diky typu ITIL (rámec pro optimální 
správu IT služeb) a C OBIT (postupy 

pro řízení, kontrolu a revizi informačních 
technologii) nebo i postupy pro změnové 
řízení a mnoho dalších. 

Pod druhý, specializovaný pohled spa
dají konkrétní nástroje, které doplňují 
pomyslnou "třešničkou na dortu" snahu 
a úsilí o realizaci všeho, co je potřeba pro 
přesné, včasné a průhledné fungování ce
lého komplexu informačních služeb, jak 
směrem k business uživatelům, tak i smě
rem k samotnému IT. 

V popředí však zůstává nestále dokola 
opakovaná, ale naprosto fundamentální 
potřeba, aby využívané informace v dato
vých úložištích byly správné, včas k dispo
zici a konzistentní vůči ostatním relevant
ním datům v rámci celé organizace. Ale 
také aby koncová presentační Business In
telligence (BI) vrstva byla snadno použitel
ná a obsahovala všechny poti·ebné nástroje 
pro cílové uživatele na jednom místě. 

DVĚ SKUPINY NÁSTROJŮ 
Toho je možné dosáhnout jen za pomo
ci speciálních nástroj ů, které lze rozdělit 
do dvou skupin. 
• Nástroje pro vytváření a plnění centrál
ních datových úložiš( a také pro pi'·ípravu 
datových zdrojů pro presentační BI vrstvu, 
tedy nástrojů pro realizaci standardních 
ETL procesů (Extract Transjorm Load). • Nástroje a praktiky, které pomáhají bu
siness uživatelům činit mnohem kvalifi
kovanější rozhodnutí tím, že jim poskytují 
včasné, na datech závislé odpovědi na jejich 
business otázky, tzv. Business Intelligence 
řešení. Tato BI f·ešení běží oproti datům 
uloženým v datových skladech či multidi
menzionálních datových kostkách, případ
ně i provozních databázích, ERP systémech 
a transformují je do atraktivních a srozumi
telných reportů a dashboardů. 

Představ1telem první skupiny nástrojů je 
Oracle Data Integrator (ODl), představite
lem druhé MicroStrategy Business lntelligen-
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ce. Oba tyto výkonné a specializované ná
stroje př·edstavují velmi zdařilou kombinaci 
pro realizaci veškerých požadavkú BI řešení. 
Jsou to reprezentanti úzce orientované, so
fistikované podpory pro Ť'Ízení IT - v tomto 
případě pro řízení datových integrací v cent
rálních ložištích a pro řízení tvorby optimál
ních BI výstupů a jejich prezentací. 

DETAILNÍ POHLED 
Podívejme se na základní vlastnosti obou 
nástrojů podrobněji. Oracle Data lntegra
tor je platforma pro jakékoli datové inte
grace v heterogenním prostředí. Ke klíčo
vým vlastnostem patří ty následuj ící. • Výkon - heterogenní E-LT architek
tura: ODl je postaveno na E-LT architek
tuře, tj. na konceptu, kdy mezi datovým 
zdrojem a cílem není žádn.)• mezičlánek 
pi·edstavovaný dalším hardwarem - ETL 
serverem. • Produktivita - deklarativní návrh: 
Pomocí business logiky a pravidel se defi
nuje, co se má provést, a ODl podle zdro
jové a cílové platformy automatick y  vyge
neruje skutečně prováděný a maximálně 
optimalizovaný kód (datový top/pumpu), 
bez toho aby mu vývojář/uživatel musel 
beze zbytku rozumět. 
• "Best practises" postupy - znalostní 
moduly: ODl obsahuje znalostní moduly, 
které jsou implementovány pomocí šablon 
pro generování kódu napříč systémy a jež 
obsahují ty nejlepší známé postupy prová
dění datových integrací v různých techno
logiích. 
• Flexibilita: ODI umožňuje i·ešit jaké
koli typy datových integrací. Od standard
ních dávkových př·enosú ( data-oriented 
integration), přes přenosy v reálném čase 
(event-oriented integration) až po přenosy 
pomoci služeb ( service-oriented integrati
on). Pro všechny typy ODl zajišťuje stejné 
uživatelské prostředí a jedny metadata. 

Představitelem druhé skupiny nástrojú, 
které se nachází na konci řetězce, kdy ze 
"surových" dat na zdrojích jsou vytváře
ny podklady pro řízení a rozhodování, je 
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MicroStrategy Business Intelligence . Jed
ná se o jeden z předních BI nástrojů ve své 
kategorii. Díky jednotné platformě, jednot
nému uživatelskému rozhraní a jednotné 
administraci, zpřístupňuje koncovým uži
vate.lům, analytikům a vývojářům kom
plexní BI ř·ešení. 

Bl NA "JEDNOM MÍSTĚ" 

MicroStrategy posl{ytuje pro business uži
vatele základní BI funkcionalitu na "jed
nom místě". • Prod ukční reporty, operativní reporty • Scorecard, dashboards, KPI 
• OLAP analýzy, ad-hoc analýzy • Pokročilé anal)'zy, predikce • Plánovače, výstrahy (alerty ), události 

Business uživatelé mají k dispozici vyso
ce interaktivní webové rozhraní MicroStra
tegy Web, přístupné přes běžné internetové 
prohlížeče. Zde mohou konzumovat, edi
tovat a vytvářet reporty typu scorecards, 
dashboards, KPI či produkční a operativní 
reporty. Mohou používat OLAP a ad-hoc 
analýzy, které v sobě zahrnují l·ezy kost
kou, drilování až na úroveň transakčního 
detailu, agregaci, parametrizaci, dynamic
kou tvorbu kontingenčních tabulek, dia
gramů a dalších objektů pro zobrazení dat 
(například Heat map, Geo map)- a to vše 
bez asistence IT administrátorů. Business 
uživatelé mohou využít statických i pokro
čilých analýz, integrovaných funkcí, kon
figurace parametrů, které jim poskytnou 
různé poh .ledy na reporty a výstupy pro 
následné úvahy a rozhodování. 

PŘÍKLADY BANK 
A FINANČNÍCH INSTITUCÍ 
Aplikace vytvořené v MicroStrategy použí
vá 12 z TOP 20 globálních světových bank 
a všech pět nejpřednějších amerických ko
merčních bank. Vybrané konkrétní pl'íkla
dy bank a linančních institucí, kde se po
užívá MicroStrategy - 1st Financial Bank 
USA, Bank Austria, Deutsche Bank, Indu
strial Bank Of J(orea, People's Bank oj Chi
na, Société Générale, VISA International. 

Uvedené nástroje Oracle Data lntegra
tor a MicroStrategy Business Intelligen
ce lze použit pro i'ízení IT na té nejnižší 
úrovni právě i v bankovních a finančních 
institucích, kde skutečně záleží na kvalitě 
zpracování a prezentaci dat v rámci jed
notného BI řešení. Tyto nástroje pokrývají 
celé spektrum zpracování dat od jejich pr
votního získávání ze zdrojových systémů 
až po přeměnu do koncových informací 
a znalostí nezbytných pro efektivní řízení, 
rozhodování a predikce. • 
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