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Bemutatkozás

Termék

Üzleti intelligencia 
adatbázisok  

jelentések, vezérlők, 
fejlesztése az EPR-n 

nyújtotta 
lehetőségeken túl.

Szolgáltatások
Üzleti adatelemzés, 
adatbányászat. IT 

tanácsadás, tervezés, 
fejlesztés és 

minőségbiztositás.

Tapasztalat 

Több mint 10 éves 
banki, biztositói és 

nagyvállalati 
tapasztalt.

Csapat 

A feladatokhoz 
alakított dinamikus 

csapat. 
Együttműködés több 

magyarországi vezető 
BI tanácsadóval.

Üzleti modell

Kis és középvállalati 
célcsoport, 

megfizethető nyílt 
forrású technológiák

A Open-Tech Informatikai Bt. 2000 óta képviselteti 
magát az üzleti és informatikai tanácsadás, a 
rendszerintegráció, illetve a komplett integrált 
informatikai rendszerek hazai szállítói piacán.

Ügyfeleink Magyarországon jellemzően közép vállalatok
közül kerülnek ki, de jelen vagyunk a
telekommunikációs, energetikai, kereskedelmi és banki-
pénzügyi szektor jelentős szereplőinél is.

Kiválóan képzett és tapasztalt hazai munkatársaink
alkalmazása garancia partnereink számára, hogy a
felvállalt feladat számukra optimálisan kerül
megvalósításra.

A hosszú évek tapasztalata egyrészt
hatékony módszertani támogatást
jelent, másrészt hazai
tevékenységünkkel szemben is igen
magas szintű minőségügyi elvárásokat
támaszt.
Múltbeli ügyfeleinknél végzett üzleti
és informatikai projekt sikeres
lebonyolításával a gyakorlatban
igazoltuk, hogy ügyfeleink méltán
bízhatják ránk stratégiai fontosságú
rendszereik kialakítását,
továbbfejlesztését, karbantartását.
Ügyfeleinkkel jól működő, hosszú távú
stratégiai együttműködés kialakítására
törekszünk.



Az Ön problémája a Mi munkánk.
Miben tudunk segíteni!

A vezetők nem 
kapnak időben 

információt.
Túl későn már ahhoz, 

hogy korrigálni lehessen.

Különböző 
rendszerek 

adatait szeretnék 
egyben látni.

Excel káosz és azokat 
kezelő zseni zsonglőrök.

A különböző 
szakterületek 

szeretnék látni az 
eredményeiket.

Értékesítés, Vevőszolgálat, 
Pénzügy az aki elsőként 

szeretné látni hogy mi hogy 
megy.

Megoldás

Üzleti Intelligencia

Üzleti intelligencia rendszereket azért
vezetnek be a vállalatok, hogy javítsanak
a meglévő adataik elérhetőségén, azaz
hogy könnyebben, gyorsabban,
szélesebb körben hozzáférhessenek
adataikhoz, úgy és olyan formában,
ahogy a munkájukhoz szükségeltetik.



Üzleti intelligencia megoldásunk

Adatbázis

Pénzügy
Kontrolling

Értékesítés
Beszerzés

Gyártás
Logisztika

Adat

betöltés

Adat

integráció

Adatminőség 
ellenőrzés és 
hibakezelés

Adat

egységesítés

Történetiség 
kezelés

Adat 
transzformáció

Adatmodell, törzs- és metaadatkezelés

Riportok,
Jelentések,
Vezérlők, 

Önkiszolgáló BI

Üzleti intelligencia adatbázisAdatforrások Adatszolgáltatás

AdatpiacokAdatgyűjtés Adatrendszerezés



Referenciák*

*Az utolsó néhány referencia teljesség igénye nélkül.

Üzleti Intelligencia 
Adatbázis Fejlesztése a 

Kontrolling terület 
számára

Ügyfél szegmentáció 
és kampány 

hatékonyság elemzés

Pénzügyi adattárház és 
architektúra 
tanácsadás.

IFRS 9 , MNB Anacredit
HITREG

A Provident teljes ügyfél állományára kiterjedő
pénzügyi viselkedés elemzést és értékesítési idősor
analízist végeztünk. A viselkedés elemzés esetén a cél
az ügyfél klaszterek meghatározása, míg a idősor
elemzés során a kampányok hatékonyság mérése volt a
cél.

A BENU patika hálózatának értékesítési adataira
építettünk üzleti intelligencia adatbázis. Az addig Excel
alapú kontrolling tevékenység került kiváltásra modern
adatbázis alapú jelentési megoldással.

Az AEGON pénzügyi adattárházának tervezése során
láttuk el a tervezés szakmai felügyeletét és
minőségbiztosítását.
Az AEGON informatika megújítása során a rendszer
fejlesztési projektekben architektúra tanácsadását
végezünk.

A SBERBANK adattárházában IFRS 9, és MNB Anacredit
HITREG szervezési és tervezési tanácsadási feladatokat
végezünk.


