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Izzivi pri pripravi podatkov in vizualizacija le-teh v Microstrategy Desktopu 
  

Pogosto zasledimo, da je implementacija in uporaba orodij za poslovno inteligenco težavna, vendar se 

premalo zavedamo, da je najpogostejša težava, s katero se srečujemo, povezana predvsem s kakovostjo 

in relevantnostjo razpoložljivih podatkov. Mnoge predstavitve orodij za poslovno inteligenco so pogosto 

izvedene s pomočjo zelo lepo pripravljenih in strukturiranih podatkov, ko pa si želijo poslovni uporabniki 

sami »postreči« s podatki (angl. »self-service BI«), hitro naletijo na goro izzivov: podatki v podatkovnih 

skladiščih niso pripravljeni na ustrezen način, uporabniki nimajo potrebnih pravic, razpoložljivi podatki so 

na voljo v nestrukturiranih preglednicah in datotekah, pogosto pa orodje, ki je na voljo, ne podpira 

združevanja več virov podatkov. Na tokratni delavnici boste na praktičnih primerih videli, kako lahko 

podatke elegantno uredite in prikažete na nadzornih ploščah ter jih nato tudi enostavno delite s sodelavci. 

In to brez specifičnega tehničnega znanja. 

Povzetek vsebine: 

• Kako podatki pridejo iz transakcijskih sistemov v podatkovno skladišče  

• zakaj je koristno, da tudi vsebinski uporabnik pozna osnovne koncepte, s katerimi se srečujemo pri 
pripravi podatkovnih skladišč, 

• vpogled v trende na področju podatkovnih skladišč in integracije podatkov 

• na konkretnih primerih boste videli, kaj je normalizacija podatkov, kako na primeren/uporaben način 
uredite Excel datoteko in jo pripravite za uvoz v BI orodja,  

• z orodjem Microstrategy Desktop bomo pripravili in prečistili podatke ter izdelali nekaj ličnih vizualizacij 
(učenje na primerih) 

• prediskutirali bomo prakse, ki se jih v vaših podjetjih poslužujete pri pripravi in zajemu podatkov in 
poskusili na ta način odkriti in rešiti kakšen vaš aktualen problem, povezan s podatki. 

 

Predavatelji 

1. Vid Podobnik je BI svetovalec pri podjetju CRMT d.o.o., kjer se že 6 let ukvarja z uvajanjem orodja za 
poslovno inteligenco Microstrategy in z različnimi ETL orodji. Nekdanji študent poslovne informatike na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani sedaj veliko časa posveča izdelavi Microstrategy nadzornih plošč, svoja 
ekonomska in BI znanja pa stalno izpopolnjuje z izobraževanji na praktičnih delavnic. 

2. Žiga Marinč je svetovalec za integracijo podatkov pri podjetju CRMT d.o.o. in že 5 let sodeluje pri 
izgradnji podatkovnih skladišč in rešuje najrazličnejše izzive strank pri pripravi podatkov za poročanje. 
Specializiran je za pripravo ETL postopkov z orodjem Pentaho Data Integration, tuja pa mu niso niti 
druga sorodna ETL orodja.  

3. Matej Ugrin  je svetovalec za integracijo podatkov in izgradnjo analitičnih sistemov pri podjetju CRMT 
d.o.o.  Svojo karierno pot je med študijem računalništva in matematike začel pri podjetju Optilab, kjer 
je odkril strast do porazdeljenih sistemov in dela s podatki in jo po končanem študiju nadaljeval v CRMT. 
Poleg priprave podatkov je predan reševanju arhitekturnih izzivov in izgradnji sistemov za obdelavo 
masovnih podatkov (angl. big data). 

 

Lep pozdrav,  

Dragica Erčulj, predsednica ICV Slovenija 


