Maksymalizacja zwrotu
z inwestycji w dane
Przekształcanie danych w cyfrową
inteligencję to klucz do uzyskania
przewagi nad konkurencją.
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Wnioski

Ponieważ w wielu firmach najważniejszym celem jest obecnie
transformacja cyfrowa, inwestują one znaczne środki w zarządzanie
danymi oraz ich analizę i sztuczną inteligencję, aby zdobyć wiedzę,
która pozwoli im uzyskać przewagę nad konkurencją.
Jednak wyniki tych inwestycji są czasem rozczarowujące. W niedawnej
ankiecie Big Data Executive przeprowadzonej przez NewVantage
Partners 73% dyrektorów firm z listy Fortune 1000 stwierdziło, że
inwestycje przynoszą widoczne efekty, ale tylko 24% określiło te
efekty jako mające charakter transformacyjny i innowacyjny.1
Na drodze do wydobycia większej wartości z danych stoją trzy
podstawowe przeszkody: niedostępność danych, niska jakość danych
i brak pracowników o odpowiednich umiejętnościach. Dochodzi do
tego jeszcze problem nowych regulacji prawnych. Tym wyzwaniom
trzeba sprostać, aby zbudować solidną platformę danych, która pomoże
w podejmowaniu istotnych decyzji i wykorzystaniu możliwości sztucznej
inteligencji. Taka platforma pozwoli uzyskać głębszą wiedzę na podstawie
szerszego zakresu danych i dokonać bardziej strategicznej transformacji.
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Elastyczny i szybki
dostęp do danych
Zapewnij większą dostępność danych
Ilość danych pochodzących z urządzeń mobilnych,
mediów społecznościowych i internetu rzeczy rośnie
znacznie szybciej niż ilość danych z tradycyjnych
systemów transakcyjnych, ale najcenniejszą wiedzę
można zdobyć przez połączenie różnorodnych źródeł
informacji o klientach, procesach i operacjach. Aby
zapewnić dostępność danych, trzeba nimi zarządzać
w sposób odpowiadający skali i rozproszeniu ich źródeł.
Tradycyjnie firmy używały hurtowni danych do ich
integracji w celu przeprowadzenia analizy. Hurtownie
danych umożliwiają oczyszczenie i uporządkowanie
danych na potrzeby mechanizmów analitycznych
wykonujących szybkie zapytania. Sprawdza
się to dobrze w przypadku danych z systemów
transakcyjnych. Jednak gwałtowny wzrost ilości danych
nieustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych
spowodował pojawienie się nowych rozwiązań, które
są bardziej skalowalne i ekonomiczne. Najbardziej
godnym uwagi przykładem są jeziora danych.
Umożliwiają one ekonomiczne przechowywanie
wielkich ilości danych w ich natywnych formatach.
Nadają się dobrze do eksploracji danych.
Jeziora danych nie zastępują hurtowni danych.
Oba podejścia mają swoje zalety. Wybór rozwiązania
zawsze trzeba starannie rozważyć, biorąc pod uwagę
specyfikę zastosowania.
Wiele firm korzysta jednocześnie z hurtowni danych i
jezior danych. Hurtownia danych dostarcza wyraźny
i wiarygodny obraz trendów czasowych wstępnie
zagregowanych i zintegrowanych danych o
newralgicznym znaczeniu dla działalności firmy. Jezioro
danych ułatwia badanie danych z innych, nowych źródeł.

Dowiedz się więcej o zaletach hybrydowych architektur zarządzania danymi.
Zarejestruj się, aby pobrać cały raport. →

Firmy są przekonane, że niska
jakość danych kosztuje je
średnio 15 milionów dolarów
rocznie i powoduje jeszcze
większe szkody długoterminowe
w postaci pogorszenia reputacji,
straconych potencjalnych
transakcji i utraty przychodów.

Musimy też wziąć pod uwagę rozproszenie danych w
różnych systemach i jednostkach organizacyjnych, w
lokalnym środowisku informatycznym i w chmurze.
Taka izolacja zasobów danych może ograniczać dostęp
do nich i spowalniać uzyskiwanie potrzebnej wiedzy.
Elastyczna i skalowalna architektura zarządzania
danymi może ułatwić dostęp do danych rozproszonych
w różnych miejscach.
Dobra hybrydowa architektura zarządzania danymi
łączy różnorodne dane z systemów lokalnych i
chmurowych w jednym nadzorowanym środowisku
zapewniającym szybki dostęp, integrację i
wykonywanie zapytań. Taka szybkość i sprawność
działania pozwala uzyskać przewagę nad konkurencją.
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Dobre dane to
dobre decyzje
Dane mogą być strategicznym zasobem firmy – pod
warunkiem, że są godne zaufania
Jakość i spójność danych są szczególnie ważne, gdy
firma zbiera duże ilości danych z wielu systemów
zewnętrznych i przechowuje duże ilości starszych
danych w przekonaniu, że odkryje w nich coś cennego.
Aby utworzyć zaufaną platformę do analizy danych,
konieczne jest usunięcie duplikatów danych,
standaryzacja danych, eliminacja danych niepoprawnych
i niepełnych oraz uzgodnienie danych z różnych
systemów. Kluczowe znaczenie ma tu zarządzanie
danymi głównymi.
Rosnące zainteresowanie technologiami sztucznej
inteligencji, które mają automatycznie generować
wiedzę i rekomendacje, oraz wzrost liczby
samozwańczych analityków danych wśród
pracowników powodują, że dokładność danych jest
niezwykle istotna
Dlatego dobrze zdefiniowana strategia nadzoru nad
danymi i zapobiegania ich niewłaściwemu użytkowaniu
jest ważnym elementem strategii dotyczącej danych.

Koszty zapewnienia
przestrzegania reguł w
przeciętnej firmie wynoszą
5,47 miliona dolarów, a
koszty nieprzestrzegania
reguł (wliczając kary,
przestoje i utratę wyników
pracy i przychodów) są około
trzy razy większe: około
14,82 miliona dolarów.

Dowiedz się, w jaki sposób lepiej poznać swoje dane, zapewnić ich
wiarygodność i korzystać z nich. Pobierz pełny raport. →

W ankiecie przeprowadzonej
przez NewVantage Partners
wśród dyrektorów w firmach
z listy Fortune 1000 98,6%
ankietowanych wyraziło chęć
zbudowania kultury sterowanej
przepływem danych.
Technologia została uznana za
istotną barierę odpowiadającą
za 19% trudności.
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Tworzenie
samowystarczalnej
kultury sterowanej
przepływem danych
Brak pracowników o odpowiednich umiejętnościach
oraz presja na szybkie zdobywanie informacji i
podejmowanie na ich podstawie decyzji sprawiają,
że firmy muszą stworzyć środowisko ułatwiające
grupową pracę z danymi.
Samoobsługowe narzędzia do analizy danych pozwalają
zdemokratyzować analizę danych, umożliwiając
wykwalifikowanym analitykom skupienie się na ważnych
projektach wymagających dużej wiedzy specjalistycznej,
a pozostałym pracownikom samodzielne wykorzystanie
danych do podejmowania codziennych decyzji i działań.
Samoobsługi nie należy mylić z samowystarczalnością.
Samowystarczalność oznacza łatwy dostęp do dobrych,
dokładnych, nadzorowanych danych i technologii
uczenia maszynowego, czyli ułatwienie wykorzystania
danych pracownikom o mniejszych umiejętnościach.

Zacznij korzystać ze
sztucznej inteligencji
Właściwa architektura zarządzania danymi stanowi solidny
fundament dla rozwiązań ze sztuczną inteligencją, która
pomoże usprawnić procesy, obsługę klienta i zdobywać
nowe źródła przychodów.
Z taką platformą można wykorzystać uczenie maszynowe
i głębokie uczenie, wprowadzając sztuczną inteligencję na
szeroką skalę.
Zacznij od udostępnienia analitykom danych najlepszych
narzędzi open source do budowania, trenowania i wdrażania
modeli. Następnie stwórz warunki do współpracy analityków
danych, twórców aplikacji i ekspertów z różnych dziedzin,
aby umożliwić ciągłe ulepszanie modeli i szybkie wdrażanie
ich w nowych aplikacjach na dużą skalę.

Narzędzia samoobsługowe są jednakowe dla
wszystkich użytkowników, a samowystarczalność
oznacza udostępnienie zaawansowanych
funkcji ekspertom i prostszych rozwiązań mniej
wykwalifikowanym użytkownikom.
Dostępnych jest wiele narzędzi samoobsługowych,
ale bez zaufanej platformy analizy danych będą one
dostarczać fałszywe wyniki.
Odkryj nową falę cyfrowej inteligencji.
Zarejestruj się, aby pobrać cały raport. →

Dowiedz się, jak przyspieszyć wykorzystanie sztucznej
inteligencji w swojej firmie.
Zarejestruj się, aby pobrać cały raport. →
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Wnioski
Dane są zasobem strategicznym, jeśli firma
może je wykorzystywać do sprawnego
reagowania na nowe potencjalne transakcje
i zagrożenia, wprowadzając innowacje
prowadzące do rozwoju firmy i uzyskania
przewagi nad konkurencją.

Ułatw dostęp do danych pochodzących
z dowolnego miejsca.
Platforma analizy danych zapewnia zgodność
z regulacjami, bezpieczeństwo i jakość danych.

Wykorzystuje architekturę chmurową, która
obsługuje wszystkie potrzebne dane i
umożliwia wprowadzenie sztucznej inteligencji.

Zbuduj powszechną kulturę sterowaną
przepływem danych.

Dowiedz się, jak uzyskać te korzyści dzięki
platformie zarządzania danymi dostarczającej
usługi w bezpieczny, chmurowy sposób.

Przeczytaj, jak zmaksymalizować
zwrot z inwestycji w dane:

Dostosowanie chmury do
nowych rodzajów danych i
rozwiązań analitycznych
Inteligentniejsze decyzje i szybsze
innowacje dzięki hybrydowej
architekturze zarządzania danymi

Zunifikowany nadzór nad
danymi i integracja
Zbuduj solidną platformę, by
zdobywać wiedzę i zapewnić
zgodność z regulacjami

Inteligentna analiza danych dla
aplikacji sterowanych danymi
Zdobywaj cenną wiedzę i zyskaj
przewagę nad konkurencją
dzięki IBM Cognos Analytics

Bloor InDetail: IBM Cloud
Private for Data
Utwórz zaufaną platformę
zarządzania danymi i przyspiesz
wprowadzanie sztucznej inteligencji
oraz uczenia maszynowego.

Zarejestruj się, by przeczytać cały
raport →

Zarejestruj się, by przeczytać cały
raport →

Zarejestruj się, by przeczytać cały
raport →

Zarejestruj się, by przeczytać cały
raport →
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