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Co je Business Intelligence?



Co je Business Intelligence?
[...] applications, infrastructure and tools [...] that enable 
access to and analysis of information to improve [...] 
decisions and performance.

https://www.gartner.com/it-glossary/business-intelligence-bi/
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Co je Self-service BI?











Co děláme?



Vezmeme tohle:



Uděláme z toho tohle:



A tohle:



Abychom
zobrazili tohle:



1. úloha: Detekce změny v časových řadách
Businessové otázky

- Vypadly prodeje (hluboký propad),
- Klesají marže (klesající dlouhodobý trend + kde začal),
- Anomální událost,
- Neplním plán (odchylka od predikce).



Sezónnost, šum

Zdroj: http://bfast.r-forge.r-project.org/



Jak využít strukturu v datech?

Zdroj: https://www.otexts.org/fpp/9/4



2. úloha: Kauzalita mezi detekovanými signály
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3. Úloha: Jak signály seřadit podle důležitosti?

12M Kč

37 %

14k kusů

125 hodin

...



Ostatní analytické úlohy
“Most firms that thinks they want advanced AI/ML really just need linear 
regression on cleaned-up data.” -- Robin Hanson (@Twitter)

-- predikce (zpoždění kamionů, prodeje v maloobchodech), klasifikace (analýza 
košíku)

-- rychlé iterování metod (vždy začnětě něčím jednoduše interpretovatelným)

-- zohledňování business vazeb a jejich dopad na model

-- pro high-end metody musí firma vyvinout velký závazek (fine-tuning parametrů, 
A/B testování, nasazení v produkci a garance správnosti celé pipeline) 



Co čekat od práce s daty ve firmách?
-- nebojte se vracet zadání

-- připravte se na zahazování vašich projektů

-- opakovatelná použitelnost

-- data-quality check

-- vždycky začněte nejjednodušším (správným) řešením, pokud nebude fungovat, 
ušetříte si spousty budoucího smutku

-- lidi na to nekoukaj (a nerozumí)
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