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„Implementace  business  inteligence  řešení  je  dalším důležitým krokem pro  náš  budoucí  rozvoj.  Ten  je  
spojen s porozuměním vývoje a práce všech teritorií ISIC a neobejde se bez relevantní datové a informační  
podpory, která nám pomáhá při strategickém i operativním rozhodování a na všech úrovních organizace.  
Business intelligence nasazené společností Orchitech Solutions je takovou podporou a zcela naplnilo naše  
očekávání.“

Hans Timmermans, IT manažer společnosti ISIC Global Office

1. Zákazník
ISIC Global Office je centrálním zastoupením mezinárodní neziskové asociace ISIC, jejíž regionální členové 
vydávají studentské průkazy ISIC. Asociace byla založená již v roce 1953 a její karty používá více než 4,5 
milionu studentů ze 120 zemí světa. Identifikačních průkazy ISIC přinášejí  svým držitelům širokou škálu  
výhod v oblasti kultury, zábavy, sportu, cestování a dalších oblastech.

2. Požadavky
ISIC Global Office se rozhodla vytěžit maximum z dat, která se nacházejí v jejích informačních systémech 
(CRM, Benefit Manager a další). K plnému využití těchto dat je však nezbytné jejich propojení a uživatelsky 
přívětivé zobrazení. Požadavkem ISIC Global Office byl tedy systém pro business intelligence (BI), který 
propojí různorodá data, aniž by museli být zapojeni administrátoři jednotlivých systémů.  

Základní požadavky na funkcionality BI:
• Časové a geografické (země, organizace) reporty a analýzy obchodních trendů a výsledků

• Propojení dat ze systému Benefit Manager 2, CCDB 2 a webu www.isic.org 
• Korelace mezi kartami ISIC (vydané, nové, zamítnuté atd.) a aktivními benefity

• Autentizace a nastavení práv - využití již existujících identit
• Využití existujících uživatelských jmen a hesel
• Definice práv dle existujících rolí a zařazení

3. Řešení a projekt
Na  počátku  projektu  implementace  BI  bylo  důležité  určit  platformy  a  koncept  projektu.  Ačkoli  totiž  BI  
umožňuje  práci  s  mnoha  datovými  zdroji,  není  jejich  kombinování  vždy  jednoduché.  Práce  s  mnoha 
databázemi může mít navíc dopad na jejich výkonnost. Bylo tedy nezbytné vybrat vhodné produkty, které si  
dokáží poradit se zpracováním různorodých dat nad jednotlivými systémy a jejich prezentaci.

Z  několika  možných  řešení  vybral  Orchitech  Solutions  open-source  produkt  JasperSoft,  který  je  v 
současnosti standardem BI pro středně veliké podniky. Pro systémovou integraci pak zvolil platformu Talend 
Open Studio. Ta se stará jak o integraci jednotlivých systémů, tak o získávání, transformaci a ukládání dat  
(tzv. ETL procesy – z anglických výrazů extract, transform and load).

Standardním přístupem v podobných projektech bývá centrální datový skladu (Data Warehouse). V něm se 
ukládají data z jednotlivých systémů, která jsou ale nejprve převedená do formy vyhovující pro zpracování 
pomocí BI nástrojů (tzv. analytical cube). ISIC Global Office však žádný takový sklad neměl a bylo třeba ho 
vybudovat.
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Po vymezení produktů a přístupů k implementaci BI byl projekt rozdělený na několika etap:
• Analýza a návrh

• Identifikace datových zdrojů
• Definice sledovaných trendů
• Návrh standardů pro reporting a analýzy
• Návrh struktury datových skladů

• Implementace
• Implementace ETL procesů
• Integrace databází do centrrálního datového skladu (včetně speciálních datových typů)
• Tvorba OLAP kostek (jedna velká kostka a dalších 13 pohledů na tuto kostku)

• Provoz a podpora 
• Příprava produkčního prostředí
• Integrační a akceptační testy
• Přechod do produkčního prostředí
• Podpora provozu

Zmíněné etapy si však nelze představit jako jednorázový postup, ale jako iterativní cyklus, který je zaměřený  
vždy jen na několik datových zdrojů a jejich propojení. Tímto způsobem Orchitech Solutions docílil postupné 
integrace všech dat. Zároveň byl tento přístup plně v souladu s metodikou SCRUM, podle které byl projekt  
vedený.

4. Výsledky a přínosy řešení
Implementace BI pro ISIC Global Office byl poměrně složitý projekt, který si vyžádal značné úsilí jak ze 
strany dodavatele, tak zadavatele. Přínosy řešení však přímo odpovídají vynaložené energii a naplnily tak 
očekávání klienta. Ten tak získal ideální informační podporu pro svá budoucí strategická rozhodování.

Hlavní přínosy řešení BI a jeho implementace pro ISIC Global Office:
• Efektivní propojení různorodých datových zdrojů

◦ Centrální datový sklad
◦ Externí ETL procesy
◦ Nezávislost na jednotlivých systémech, jejich datových zdrojích a podpoře

• Technologicky vyspělé reportovací a analytické nástroje
◦ Jednoduché a uživatelsky přívětivé prostředí
◦ Přístup odkudkoliv prostřednictvím webového prohlížeče
◦ Přehledy obchodních dat na několik kliků
◦ Dimenzionální výběr dat (drill-down) 
◦ Generování reportů v mnoha formátech, včetně grafických výstupů
◦ Plánování reportů a jejich distribuce pomocí e-mailů.
◦ Správa práv a rolí uživatelů 

• Podpora a rozšiřitelnost
◦ Open source produkty s velkou komunitou
◦ Modulární snadno rozšiřitelné řešení
◦ Připravenost pro integraci s dalšími systémy a aplikacemi
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5. Shrnutí projektu
Realizace: Analýza a Design: listopad 2011

Implementace: prosinec 2011
Ostrý provoz: únor 2012

Databáze: PostgreSQL

BI řešení: Jaspersoft BI Suite v4
• open source
• java

Talend Open Studio
• open source
• java

Rozsah nasazení: Desítky uživatelů ISIC Global Office, kteří spravují data více než 150 organizací po 
celém světě (desítky miliónů průkazů ISIC, sta tisíce benefitů atd.)
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