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Integree Analytics jest profesjonalnym 

narzędziem Business Intelligence wspierającym 

realizację celów biznesowych poprzez zbieranie

i analizę danych z rozmaitych źródeł oraz 

przekształcanie ich w czytelne informacje,

a w konsekwencji w cenną wiedzę.

Twoją firmę opisuje wiele danych. Pochodzą z 

różnych miejsc i zawierają wartościowe 

informacje. Ich manualne zbieranie, obróbka

i analiza wymaga ogromnego zaangażowania, ale 

też specjalistycznej wiedzy.

 

Dane, które się liczą

Wiele firm zleca przygotowy-

wanie okresowych raportów 

zewnętrznym podmiotom. 

Niestety opracowania te są 

niezwykle drogie, a przede 

wszystkim w chwili publi-

kacji są przeterminowane 

nawet o 3 miesiące.



Właśnie dlatego opracowaliśmy Integree Analytics - 

usługę, dzięki której otrzymujesz dostęp do 

indywidualnie zaprojektowanych wskaźników 

monitorujących np. parametry sprzedaży, skuteczność 

reklamy, rentowność projektów czy wykorzystanie 

budżetów w Twojej firmie.

Nasi analitycy pomogą zidentyfikować wartościowe 

źródła danych i zintegrują je z systemem Integree 
Analytics, który przekształci surowe dane w estetyczne i 

czytelne wykresy prezentujące najważniejsze informacje o 

Twojej firmie w czasie rzeczywistym.Integree
Analytics



Analiza danych wyłącznie na podstawie 

jednego źródła jest mało efektywna. 

Uzyskany obraz jest niepełny, więc wnioski z 

takich analiz mogą przekłamywać 

rzeczywistość i prowadzić do niewłaściwych 

hipotez. W Integree Analytics skupiamy się 

na łączeniu danych z wielu źródeł. Dzięki 

temu zebrane informacje są lepszej 

jakości i przedstawiają pełny obraz 

rzeczywistości w jakiej funkcjonuje Twoja 

organizacja. Integree Analytics jest 

narzędziem, które znajdzie zastosowanie w 

e-commerce,  sklepach stacjonarnych, w 

produkcji, w usługach, w pracy z projektami, 

w realizacji procesów ciągłych, zarówno w 

segmencie B2B i B2C.

Holistyczne spojrzenie na Twoją �rmę



Na podstawie danych histo-

rycznych możesz wyciągać 

wnioski, aby skuteczniej zapla-

nować sukces kampanii sprze-

dażowej czy marketingowej, 

zaproponować hipotezy oraz 

problemy badawcze.

Wskaźniki aktualizowane w 

czasie rzeczywistym pozwolą 

Ci rozszerzyć perspektywę. 

Gdy zauważysz niepokojące 

trendy, możesz natychmiast 

na nie zareagować i zapobiec 

potencjalnym konsekwencjom. 

Weryfikowanie hipotez po-

zwala ocenić słuszność podję-

tych działań. Bieżące informa-

cje o rentowności, wydajności 

czy przychodzie w danym 

okresie będziesz mieć stale jak 

na dłoni.

Dzięki wykorzystaniu informa-

cji, które każdego dnia w gi-

gantycznych ilościach przepły-

wają przez Twój biznes, jesteś 

w stanie wyciągać lepsze wnio-

ski i jeszcze precyzyjniej plano-

wać kolejne działania, aby 

osiągać nowe cele.

Zaplanuj Wykonaj Sprawdź Popraw

Integree Analytics wspiera optymalizację 

procesów biznesowych przedsiębiorstwa 

realizowaną zgodnie z cyklem Deminga:

 

Nieustanne doskonalenie biznesu



Jak powstało Integree Analytics?

Marka Integree Analytics należy do firmy Integree, która od wielu lat zajmuje się 
projektowaniem i wdrażaniem dedykowanych systemów informatycznych dla 
najbardziej wymagających. Integree dostarcza rozwiązania dla handlu, sektora 
medycznego, ubezpieczeń i usług prawnych.
Integree wywodzi się z grupy firm rodzinnych, która od lat 90-tych zajmuje się importem i 
dystrybucją dóbr z Dalekiego Wschodu. Aby móc stale się rozwijać konieczne było silne 
wsparcie zespołu IT. Tym sposobem w 2007 r. rozpoczęliśmy budowę dedykowanych 
rozwiązań, na które z czasem znaleźliśmy również odbiorców na wolnym rynku i tak 
została powołana do życia nasza spółka.



Podobnie było z systemem Integree Analytics, którego 

prototyp powstał na użytek naszej grupy. 

Potrzebowaliśmy zrozumieć oraz udoskonalić procesy 

biznesowe w przedsiębiorstwie. Szybko jednak okazało się, 

że inne firmy, niezależnie od branży i modelu biznesowego, 

mają podobne problemy i potrzebują odpowiedzi na te same 

pytania, a system Integree Analytics pomaga im je uzyskać.



Marka Integree Analytics należy do firmy Integree, która od wielu lat zajmuje się 
projektowaniem i wdrażaniem dedykowanych systemów informatycznych dla 
najbardziej wymagających. Integree dostarcza rozwiązania dla handlu, sektora 
medycznego, ubezpieczeń i usług prawnych.
Integree wywodzi się z grupy firm rodzinnych, która od lat 90-tych zajmuje się importem i 
dystrybucją dóbr z Dalekiego Wschodu. Aby móc stale się rozwijać konieczne było silne 
wsparcie zespołu IT. Tym sposobem w 2007 r. rozpoczęliśmy budowę dedykowanych 
rozwiązań, na które z czasem znaleźliśmy również odbiorców na wolnym rynku i tak 
została powołana do życia nasza spółka.

Możliwości Integree Analytics

System potrafi zbierać dane z nieograniczonej liczby źródeł. Od firmowego systemu ERP, WMS, 

CRM, przez oprogramowanie dla księgowości i kadr, kontenery plików, platformy takie jak Google 

Analytics czy Linkedin, po źródła publiczne od urzędów statystycznych, notowania giełdowe,

a nawet prognozy i symulacje.

Integree Analytics może pobierać gotowe dane lub wywoływać parametryzowane metody 

poprzez API udostępniane przez serwisy internetowe lub oprogramowanie Twoich partnerów 

biznesowych.

Zaimportowane i oczyszczone dane pochodzące z różnych źródeł można następnie łączyć, 

porównywać i agregować. Można wykorzystać je do tworzenia własnych wskaźników 

biznesowych dopasowanych do branży i potrzeb firmy. Nasi analitycy pomogą ocenić 

przydatność poszczególnych danych i zaproponują konkretne zestawy miar, jakie można z nich 

stworzyć.

Odczyt danych z wielu źródeł

Agregacja zebranych danych

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
Integree Analytics korzysta z dedykowanego serwera, którego zadaniem jest odbieranie 

“surowych” danych z żądanych źródeł w czasie rzeczywistym i przetwarzanie ich do użytku

w analizach. W czasie wdrożenia dobierane są optymalne interwały odczytu i agregacji danych, 

tak aby wyliczane wskaźniki były wartościowe, ale infrastruktura sieciowa nie musiała być 

nadmiernie rozbudowana - ich wyliczanie wymaga bowiem dużej ilości zasobów.



W celu dokonania wszechstronnej analizy do systemu można podpiąć źródła danych publicznych 

takie jak GUS, dane pogodowe, giełdowe, kursy walut, analizy branżowe, a nawet prognozy 

gospodarcze.

Dzięki temu możesz mieć stały dostęp do własnych prognoz. Możesz też śledzić wyniki Twojej 

firmy na tle całej branży czy wybranego sektora, aby rozumieć, jaką część rynku masz jeszcze 

szansę przejąć.

Gotowe zestawienia prezentowane są w postaci tematycznych dashboardów, tj. tablic, na których 

w atrakcyjny wizualnie sposób ułożone są wszystkie wykresy, mapy, tabele i wskaźniki. 

Komponenty tworzone są w dowolnej kolorystyce - najczęściej zgodną z identyfikacją wizualną 

Twojej firmy.

Dashboardy projektowane są w taki sposób, aby jednym spojrzeniem można było ocenić 

sytuację. Przed wdrożeniem nasi analitycy zaproponują różne sposoby prezentacji danych,

a następnie zapoznają Cię z metodami wnioskowania, jakie można przeprowadzić na ich 

podstawie.

Zależnie od przeznaczenia i miejsca prezentacji poszczególne dashboardy mogą być 

projektowane jako zestawy wskaźników przeznaczone do odczytu lub jako interaktywne 

komponenty pozwalające na szybkie filtrowanie wybranych informacji.

Wyobraź sobie mapę kraju z kolorowymi województwami, a pod nią wykres wyników 

sprzedażowych za ostatni kwartał w podziale na kategorie produktowe. Wystarczy kliknąć jedno 

lub kilka województw, aby wykres poniżej zaktualizował się w oparciu o Twój wybór. Z drugiej 

strony kliknięcie w jedną z kategorii zaktualizuje wyniki sprzedażowe na mapie.

Łączenie źródeł prywatnych z publicznymi

Czytelna i atrakcyjna wizualizacja danych

Statyczne i interaktywne tablice



Integree Analytics jest niezależny od platformy i urządzenia - tablice mogą być przeglądane w 

komputerze, tablecie i telefonie. Dostęp do Twoich dashboardów odbywa się szyfrowanym 

kanałem i może być dodatkowo zabezpieczony przez tunel VPN oraz 2FA, tj. dwuskładnikowe 

uwierzytelnianie np. z wykorzystaniem kodów jednorazowych.

Każdy z użytkowników ma dostęp do własnego zestawu danych, który został mu przydzielony. 

Dashboardy można przypisywać do grup pracowników lub indywidualnych osób.

Niezależnie od widoków dostępnych w aplikacji możesz potrzebować wybranych raportów w 

formacie Excel, PDF czy innym. W Integree Analytics można wdrożyć generowanie dowolnych 

raportów, a harmonogram zadań może wysyłać je w określonych interwałach do wskazanych 

osób lub przesyłać na chmurę danych lub zasób sieciowy w Twojej firmie lub u Twoich partnerów 

biznesowych.

Bezpieczny dostęp na dowolnym urządzeniu

Raporty Excel i PDF

Model SaaS lub on-premises
Serwer Integree Analytics odpowiedzialny za zbieranie i przetwarzanie danych może działać jako 

usługa SaaS w wydajnej i skalowalnej chmurze w jednym z certyfikowanych centrów danych Tier 

3 w Polsce lub w infrastrukturze Microsoft, Google czy Amazon. Jeśli jednak w Twojej organizacji 

obowiązują restrykcyjne polityki bezpieczeństwa, Integree Analytics może zostać uruchomiony 

jako on-premises software, czyli model wdrożenia, w którym oprogramowanie instalowane i 

utrzymywane jest na Twojej infrastrukturze informatycznej.

Zespół wdrożeniowy Integree będzie kooperował z Twoim działem IT, aby zapewnić standardy 

zabezpieczeń i konfiguracji infrastruktury Integree Analytics zgodne z polityką bezpieczeństwa w 

Twojej organizacji.



Integree Analytics pozwala na tworzenie własnego katalogu użytkowników, ale umożliwia też 

wdrożenie SSO (Single sign-on) np. w celu logowania do firmowego katalogu LDAP.

Integree Analytics umożliwia wdrożenie własnych powiadomień email, SMS i PUSH dla wartości 

przyjmowanych przez poszczególne wskaźniki. System może np. wysłać informację do dyrektora 

sprzedaży, gdy marża spadnie poniżej oczekiwanej, albo kierownika magazynu, gdy na godzinę 

przed końcem zmiany nie będą zrealizowane wszystkie wysyłki - a wszystko w czasie 

rzeczywistym!

System będzie również wysyłał powiadomienia do zespołu IT, gdy komunikacja z dowolnym 

źródłem danych ustanie lub gdy zmieni się schemat którejś z baz danych czy format któregoś z 

plików i automatyczny odczyt ich zawartości przestanie działać.

Integree Analytics był projektowany z myślą o prezentacji wskaźników w takich miejscach jak 

firmowa recepcja, poczekalnia dla klientów, gabinet prezesa, open space, serwis czy strefa wydań 

towaru w magazynie. W każdym z tych miejsc możesz chcieć wyświetlać miary i wskaźniki, które 

pomagają monitorować bieżącą pracę przedsiębiorstwa.

Dashboardy mogą być wyświetlane na jednym, dwóch czy nawet czterech przemysłowych 

panelach o matrycy nawet 70” w rozdzielczości FullHD lub 4k rozmieszczonych horyzontalnie lub 

wertykalnie. Tablice można też prezentować na ścianach, podłogach lub dedykowanych 

ekranach z wykorzystaniem rzutników.

Każde źródło obrazu komunikuje się z serwerem Integree Analytics Server za pomocą 

dedykowanego adaptera Integree Analytics Transmitter wykorzystując szyfrowaną komunikację. 

Na każdym wyświetlaczu można prezentować jedną lub więcej tablic, które mogą być 

przełączane co określony interwał.

Autoryzacja użytkowników

Własne alerty i powiadomienia

Dashboardy w przestrzeni publicznej Twojej �rmy



Źródła danych

Integree Analytics może pobierać dane z dowolnych źródeł: z plików,  z baz danych, z 

zestawień i prognoz dostępnych publicznie, a także z systemów zewnętrznych poprzez 

API. Integree Analytics korzysta z surowych danych, które potrafi filtrować, łączyć, 

przekształcać i agregować. System kolekcjonuje dane w czasie rzeczywistym i w ciągu kilku 

chwil prezentuje najważniejsze wskaźniki tak, jak lubisz je oglądać.

 



Systemy służące do zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie 

powinny stanowić pierwsze źródło wiedzy o Twojej organizacji. 

Choć struktury systemów są dość złożone, a wiele systemów 

zawiera tzw. funkcjonalności wdrożeniowe, to ostatecznie są one 

przechowywane w standardowych silnikach bazodanowych, z 

których bez trudu można odczytać wszelkie informacje.

W mniejszych firmach stosuje się mniej rozbudowane rozwiązania, 

jednak działają one na identycznych zasadach. Są one prostsze, lecz 

wciąż stanowią ogromne źródło informacji o biznesie.

Systemy do zarządzania relacjami z klientami stanowią doskonałe 

uzupełnienie, a niejednokrotnie samodzielne systemy do 

zarządzania firmą. Zestawienie przechowywanych w nich 

informacji z danymi sprzedażowymi daje imponujące rezultaty.

Programy wspierające kadry i księgowość stanowią z reguły część 

większego ekosystemu do zarządzania przedsiębiorstwem. Jednak 

nawet gdy są to odrębne byty, warto połączyć przetwarzane tam 

informacje z danymi o sprzedaży, towarach, klientach czy pracy 

Twojego zespołu.



Aplikacje pozornie oderwane od głównych programów 

operacyjnych stanowią cenne źródło wiedzy m.in. nt. zachowań 

Twoich klientów, trendów sprzedażowych, ale też stanowią punkt 

wyjścia dla wielu miar statystycznych i ekonomicznych, czy 

wskaźników ilościowych i jakościowych.

Narzędzie do mierzenia działań w internecie są obecnie kluczowym 

źródłem wiedzy, które pomoże Ci połączyć twarde dane 

ekonomiczne z zaawansowanymi parametrami Twojego biznesu 

online.

Bazy danych, choć wciąż brzmią tajemniczo, przechowują dane w 

najczystszej postaci. Integree Analytics został stworzony po to, by 

efektywnie pobierać, przetwarzać i analizować dane 

przechowywane w różnych silnikach bazodanowych w Twojej 

firmie.

Choć podstawowym celem każdego sklepu internetowego jest 

wygenerowanie zamówienie, które na końcu trafia do programu 

sprzedażowego, to jednak przechowuje on wiele informacji na 

temat zachowań klientów czy sposobu przeglądania Twojej oferty. 

Informacje te pomogą usprawnić proces sprzedażowy poprzez 

towarzyszenie klientowi i podpowiadanie mu, co powinien dalej 

zrobić. 



Media społecznościowe wydają się trudne do mierzenia. Jednak 

wiele firm mogło przełamać swoją strategię i skuteczniej docierać 

do klientów dzięki analizie danych z mediów społecznościowych. 

Wszystko można mierzyć, jeśli tylko zastosuje się odpowiednie 

kryteria pomiaru. Social media są przestrzenią, w której Twoi klienci 

wymieniają się emocjami, spostrzeżeniami i uwagami - warto je 

wykorzystać do doskonalenia Twojej oferty. 

Pliki danych sprawiają zwykle wiele kłopotów. Struktura ich danych 

bywa zmienna, jakość danych wątpliwa, aktualizacje nieregularne, a 

formaty nie ustandaryzowane. Integree Analytics potrafi czytać 

większość formatów i transformować dane z plików tak, by ich 

odczytanie było proste.

Niezależnie od tego, gdzie umieszczone są Twoje pliki, Integree 

Analytics może pobrać ich zawartość. Mogą to być chmury danych, 

magazyny plików zgodne z S3, serwery FTP i SFTP, czy zwykłe 

udziały dostępne po protokole Samba.

Czasem pozornie niezwiązane dane niespodziewanie wykazują 

dużą korelację z kluczowymi wskaźnikami firmy. Okazuje się, że 

kursy walut, notowania giełdowe, a nawet pogoda mają istotny 

wpływ na biznes. Integree Analytics pomoże Ci wyciągać trafne 

wnioski z analiz właściwych rejestrów, statystyk i prognoz.



Jak działa Integree Analytics?

Poniżej rozkładamy na czynniki pierwsze sposób funkcjonowania Integree Analytics. 

Wszystkie kwestie techniczne leżą w naszych rękach, dlatego jeśli nie chcesz się w nie 

zagłębiać, możesz pominąć ten rozdział. O wszystkim możemy opowiedzieć Ci na spotkaniu i 

skonsultować z Twoim działem IT. 

Integree Analytics to profesjonalny system do zbierania, przetwarzania, agregowania, 

łączenia, analizy i eksploracji danych. Najważniejszym zadaniem tego rozwiązania jest 

zamiana surowych danych w czytelne i zrozumiałe tablice informacyjne, tzw. dashboardy 

złożone ze wskaźników i metryk, które dają wartościową wiedzę o przedsiębiorstwie. 

Panel LCD / LED lub projektor Full HD lub 4k wyświetlający dashboardy w wybranych 

pomieszczeniach w Twojej firmie, np. w recepcji, w open space lub w gabinetach kadry 

menedżerskiej.

Transmiter sieciowy odpowiedzialny za wyświetlanie wybranych dashboardów na ekranie LCD / 

LED lub projektorze.

Intuicyjna aplikacja dzięki której użytkownicy mogą wyświetlać wszystkie dashboardy, do których 

udzielono im dostępu. Aplikacja jest dostępna na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Serce systemu, które odpowiada za pobieranie, przetwarzanie, łączenie i agregację danych Twojej 

firmy oraz dystrybucję wskaźników do urządzeń połączonych z Integree Analytics.

Elementy ekosystemu Integree Analytics:

Integree Analytics Server

Integree Analytics App

Integree Analytics Transmitter

Integree Analytics Live Display



Działanie systemu Integree Analytics

Kluczową rolę w całym systemie odgrywa 

Integree Analytics Server, który realizuje 

szereg zadań:

Łączy się ze źródłami danych i odczytuje je w 

określonych interwałach. Połączenia zestawiane 

są bezpośrednio lub z wykorzystaniem bezpiecznych 

tuneli VPN.
Pobrane dane zapisuje w dedykowanej hurtowni 

danych zoptymalizowanej do tego, aby można je 

było szybko przetwarzać i analizować.

Dane zebrane z wielu źródeł są stale przeliczane, 

łączone i agregowane. W rezultacie tych działań system 

generuje wszystkie kluczowe wskaźniki.
Wskaźniki są następnie rozmieszczone w 

poszczególnych dashboardach, których można 

definiować nieograniczoną liczbę.

Integree Analytics Server odpowiada również za 

zarządzanie grupami użytkowników i ich dostępem do 

poszczególnych dashboardów.
Agent czuwający w tle nad stanem 

poszczególnych wskaźników wysyła 

użytkownikom powiadomienia, gdy te 

osiągną wartości alarmowe. Harmonogram zadań generuje dodatkowe cykliczne 

raporty i w ustalonych interwałach czasowych rozsyła 

je do wskazanych użytkowników.



Aplikacja Integree Analytics obsługiwana 

jest z poziomu przeglądarki internetowej. 

Bezpieczne tunele VPN pozwalają 

połączyć się z serwerem systemu z 

dowolnego miejsca na ziemi. Dzięki temu 

Twój Zespół otrzymuje najświeższe dane 

wtedy, kiedy tylko ich potrzebuje.

Urządzenia Integree Analytics 

Transmitter cyklicznie łączą się 

bezpiecznym kanałem z serwerem 

Integree Analytics Server, aby w czasie 

rzeczywistym prezentować aktualne 

informacje na wyświetlaczach Integree 

Analytics Display.

Wszystkie operacje obliczeniowe są 

realizowane na serwerze Integree 

Analytics. To pozwala na stały dostęp do 

aktualnych wskaźników. Jednocześnie 

systemy źródłowe, jak np. serwery 

transakcyjnych systemów ERP czy WMS są 

zwolnione z konieczności prowadzenia 

kosztownych obliczeń. Wszystkie dane z 

serwerów źródłowych uzupełniane są 

przyrostowo, dzięki czemu wymiana 

danych z serwerem Integree Analytics jest 

błyskawiczna.

Do stworzenia systemu Integree Analytics wykorzystaliśmy najnowsze rozwiązania do budowy 

aplikacji, gromadzenia i przetwarzania danych.

Integree Analytics działa na platformie tworzonej w języku Python z wykorzystaniem bazy PostgreSQL, która 

służy za hurtownię danych. Dane z zewnętrznych źródeł pobierane są z wykorzystaniem dedykowanych 

agentów, a wskaźniki kalkulowane są przez autorskie procesory wykorzystujące Elasticsearch. Ich 

prezentacja odbywa się za pomocą rozwiązań oferowanych przez Tableau oraz Kibana. Cała 

komunikacja odbywa się po protokole HTTP z szyfrowaniem ruchu po SSL lub z 

wykorzystaniem bezpiecznych tuneli VPN.

Wykorzystywane technologie



Serwery
on-line, 

np. serwer
WWW

Baza danych
on-line,

np. systemu ERP

Dane z usług on-line Dane z siedziby Klienta

Użytkownicy 
systemu

Integree Analytics 
Transmitter

Smartfon
Klienta

Laptop
Klienta

Integree
Analytics 

Live Display

Integree
Analytics 

App

Integree 
Analytics 

App

Hurtownia 
danych

Panel 
zarządzania

Integree Analytics 
Service & Data Processor

Integree Analytics 
Server

Dane z usług
on-line,

np. GA lub
sklepu WWW

Dane na 
komputerze 
pracownika

Baza danych,
np. programu 

kadrowego

Serwer firmowy, 
np. Active Directory



Doskonale rozumiemy, jak cennym 

zasobem są Twoje dane, dlatego 

przykładamy najwyższą wagę do 

bezpieczeństwa naszych rozwiązań.

Ekosystem Integree Analytics wdrażany jest 

w dwóch modelach: w wydajnej i 

skalowalnej polskiej chmurze danych z 

certyfikatem Tier 3 lub u wybranego przez 

Ciebie dostawcy albo na bezpiecznym 

serwerze fizycznym instalowanym w Twojej 

organizacji.

Dostęp do Twoich źródłowych danych 

odbywa się wyłącznie z poziomu serwera 

Integree Analytics, a dystrybucja 

dashboardów do aplikacji Integree Analytics 

App oraz urządzeń Integree Analytics 

Display zawsze jest szyfrowana.

Gdy serwer Integree Analytics działa w 

chmurze, łączy się z Twoimi źródłami przez 

szyfrowane tunele VPN gwarantując 

bezpieczeństwo wymiany informacji.

Konsultanci Integree Analytics otrzymują 

dostępy do Twojej infrastruktury wyłącznie 

na czas wdrożenia i ewentualnego 

utrzymania systemu. Hasła dostępowe do 

serwera przyznawane są indywidualnie i 

podlegają cyklicznym zmianom, a dostępy 

możliwe wyłącznie ze wskazanych adresów 

IP.

Wszyscy konsultanci Integree Analytics 

pracujący z Twoją firmą wymienieni są z 

imienia i nazwiska i są zobowiązani do 

zawarcia umów o zachowaniu poufności.

Bezpieczeństwo Twoich danych



Śledzenie standardowych wskaźników 

oferowanych przez Integree Analytics 

otworzy przed Tobą morze informacji i 

pozwoli na szereg usprawnień. Jednak 

wyobraź sobie, co się wydarzy, gdy zlecisz 

naszym ekspertom rozszerzoną eksplorację 

danych i analizę trendów oraz zależności, 

których nie widać gołym okiem?

Być może inwestycja w nowe grupy 

towarów, nowe punkty sprzedaży, nowe 

kanały dystrybucji czy nawet tak prozaiczne 

sprawy jak inne godziny pracy czy formy 

płatności pozwolą istotnie poprawić Twoje 

wyniki. Być może rozwój strategii opartych o 

cross-selling i up-selling pozwoli osiągnąć 

zupełnie nowe rezultaty. Być może prosta 

optymalizacja lejka sprzedażowego pozwoli 

zwiększyć zyski o 5-10%. 

Nie pozwól, aby istotne fakty pozostawały 

przez Ciebie niezauważone odbierając Ci w 

ten sposób szansę na poprawę wyników.

Eksploruj dane i odkrywaj trendy



Podczas pierwszych rozmów zespół Integree Analytics poznaje charakter 

danego biznesu - strategię, oczekiwania, specyfikę rynku, na którym działa 

Klient. Przy tej okazji inwentaryzowane są potencjalne źródła danych. 

Powstaje też pierwszy zarys grup użytkowników, którzy będą korzystać z 

systemu oraz lista dedykowanych im dashboardów.

Analiza potrzeb i możliwości

Etapy wdrożenia

Analizując dostępne dane, zespół analityczny Integree Analytics projektuje 

strukturę hurtowni danych oraz odpowiednie dashboardy i wskaźniki 

dedykowane poszczególnym działom czy decydentom w Twojej firmie. 

Proces ten podlega bieżącej konsultacji z Twoim zespołem, ponieważ w tej 

fazie znajomość biznesu jest równie ważna, co wiedza techniczna.

Na tym etapie powstaje wstępna konfiguracja systemu szykowana do 

podłączenia do źródeł danych w Twojej firmie. Prace analityków mogą być 

realizowane w siedzibie Twojej firmy lub zdalnie.

Prekon�guracja systemu Integree Analytics

W siedzibie Twojej firmy lub w infrastrukturze chmurowej instalowany jest 

Integree Analytics Server. Następnie konfigurowane są bezpieczne 

połączenia ze źródłami danych i rozpoczyna się nieinwazyjne gromadzenie i 

przetwarzanie danych.

W dalszych krokach tego etapu na podstawie zebranych informacji i we 

współpracy z wyznaczonymi członkami zespołu projektowego w Twojej firmie 

uruchamiane są kolejne widoki.

Wdrożenie serwera Integree Analytics



Następnie tworzony jest katalog użytkowników i konfigurowany jest proces 

ich uwierzytelniania. Użytkowników przypisuje się do grup, a tym udostępnia 

się poszczególne zestawy wskaźników.

Na urządzeniach końcowych uruchamiana jest aplikacja Integree Analytics 

App, do której logują się pierwsi pracownicy.

Kon�guracja i wdrożenie użytkowników

W tym etapie instalowane są urządzenia Integree Analytics Display 

wyświetlające dashboardy oraz adaptery Integree Analytics Transmitter, 

które będą przesyłać dane z serwera i wyświetlać je na panelach LCD / LED 

oraz projektorach.

Instalacja urządzeń Integree Analytics Display

Po pomyślnym zakończeniu pierwszego etapu, w którym użytkownicy mogą 

oglądać pierwsze tablice, warto pokusić się o dodatkową eksplorację Twoich 

danych. Dzięki temu, korzystając z zebranych informacji, można odkryć wiele 

zależności czy trendów, których wcześniej nie uchwycono.

Zespół Integree Analytics będzie tworzyć wskaźniki i dashboardy, które 

pomogą pozyskać wartościową wiedzę z mniej oczywistych danych. Etap ten 

można powtarzać wielokrotnie aż do pełnej satysfakcji.

Rozszerzona eksploracja danych



Przykładowe scenariusze rozwoju:

Dane w Twojej firmie wprost wynikają z zachowań, potrzeb i problemów Twoich klientów.  
           Przyjrzyj się im, aby szybciej niż konkurencja odpowiedzieć na potrzeby rynku. 

Niezależnie od tego czy Twoja firma oferuje usługi w modelu online czy offline, czy prowadzisz sprzedaż w 

jednym czy w wielu punktach, czy masz własny magazyn, czy wykorzystujesz dropshipping, czy 

reprezentujesz swoją markę, czy też korzystasz z franczyzy, zachowania zakupowe klientów, wolumen 

sprzedaży, wartości transakcji, koszty reklamy, koszty zatrudnienia, koszty operacyjne, koszty stałe

i różne inne wskaźniki niosą ze sobą informacje, których wykorzystanie może polepszyć wyniki Twojej 

firmy.

Trafnie wyznaczone KPI czyli kluczowe wskaźniki efektywności, pozwolą Ci monitorować parametry 

biznesu i dopasować strategię sprzedaży do sytuacji rynkowej. Będziesz mógł skuteczniej 

budować swoją ofertę, wykorzystywać szanse sprzedaży, optymalizować koszty, 

maksymalizować marżę, organizować efektywne promocje, tworzyć skuteczniejsze 

reklamy, stale poprawiać poziom obsługi klienta i szybko reagować na zmieniający się 

rynek.

Wskaźniki efektywności
                          Twojego biznesu



Wykorzystując Integree Analytics do analizy danych sprzedażowych będziesz mógł np. przeglądać najlepiej 

sprzedające się produkty w podziale na segmenty klientów, najbardziej marżowe produkty zależnie od kanałów 

sprzedaży, najbardziej dochodowe kategorie w podziale na dostawców, wolumen sprzedaży w poszczególnych punktach 

sprzedaży w porównaniu do poprzedniego lub analogicznego okresu.

Jeśli dodatkowo zestawisz te informacje z danymi magazynowymi dowiesz się np. jak rozkłada się wiek poszczególnych 

produktów w magazynie, jak koszty magazynowania poszczególnych towarów mają się do zysków ze sprzedaży, jaki udział w 

marży stanowią koszty dostawy, jakie są wskaźniki rotacji asortymentu czy poszczególnych lokalizacji magazynowych oraz na 

ile optymalnie wykorzystujesz dostępną przestrzeń.

Jeśli włączysz w to dane z programów kadrowych i księgowych dowiesz się m.in. jaką część zysku pochłania proces 

konfekcjonowania, jaką część przychodu stanowią koszty dostawy do klienta, jaka jest efektywność poszczególnych grup 

pracowników.

Jeśli zestawisz te informacje z platformami analitycznymi dowiesz się ile oszczędzisz ograniczając koszty na nieefektywną 

reklamę, a ile zyskasz, jeśli skierujesz środki na bardziej dopasowane media do właściwej grupy docelowej. 

          Porównasz, ile zarabia Twoja strona internetowa, a ile jest wart jej niewykorzystany potencjał.

Co konkretnie zobaczysz
              dzięki Integree Analytics?

Integree Analytics umożliwi Ci bieżące:
- monitorowanie np. wskaźników płynności finansowej.

- sprawdzanie udziału nieobecności spowodowanych 
  urlopami i zwolnieniami w poszczególnych działach.

- monitorowanie rozkładu kosztów marketingowych w    
   poszczególnych kanałach komunikacji. 

- monitorowanie rentowności poszczególnych 
   oddziałów Twojej firmy. 



Jeśli postawisz właściwe pytania, uzyskasz wartościowe odpowiedzi. Dla 

przykładu gdy zidentyfikujesz bestsellery, będziesz mógł zwiększyć zapas na 

okresy, w których w przeszłości w analogicznych okresach stan był zerowy. Opracujesz 

skuteczniejsze kampanie reklamowe, aby wykorzystać właściwy moment. Dopasujesz ceny, by 

w wybranych segmentach klientów lub kanałach sprzedaży podnosić marże.

Jeśli zidentyfikujesz produkty kupowane łącznie, możesz zwiększyć obrót tworząc zestawy lub proponując pro-

dukty komplementarne. Wyślesz newsletter klientom, którzy mogą być zainteresowani produktem związanym

z uprzednio zakupionym i uruchomisz działania oparte o Marketing Automation. W celu przyśpieszenia czasu 

realizacji zlecenia możesz przeorganizować pracę magazynu oraz zmienić lokalizacje magazynowe rotujących 

pozycji. Zoptymalizujesz godziny pracy, wdrożysz nowe formy kontaktu, udostępnisz specjalne opakowania 

i uruchomisz dostawy w weekend.

         Zidentyfikujesz tzw. szybkie zwycięstwa, które niskim nakładem pomogą Ci 
                                                             najbardziej zwiększyć zyski.

Lepsze planowanie 
dzięki właściwej wiedzy



Jeśli postawisz właściwe pytania, uzyskasz wartościowe odpowiedzi. Dla 

przykładu gdy zidentyfikujesz bestsellery, będziesz mógł zwiększyć zapas na 

okresy, w których w przeszłości w analogicznych okresach stan był zerowy. Opracujesz 

skuteczniejsze kampanie reklamowe, aby wykorzystać właściwy moment. Dopasujesz ceny, by 

w wybranych segmentach klientów lub kanałach sprzedaży podnosić marże.

Jeśli zidentyfikujesz produkty kupowane łącznie, możesz zwiększyć obrót tworząc zestawy lub proponując pro-

dukty komplementarne. Wyślesz newsletter klientom, którzy mogą być zainteresowani produktem związanym

z uprzednio zakupionym i uruchomisz działania oparte o Marketing Automation. W celu przyśpieszenia czasu 

realizacji zlecenia możesz przeorganizować pracę magazynu oraz zmienić lokalizacje magazynowe rotujących 

pozycji. Zoptymalizujesz godziny pracy, wdrożysz nowe formy kontaktu, udostępnisz specjalne opakowania 

i uruchomisz dostawy w weekend.

         Zidentyfikujesz tzw. szybkie zwycięstwa, które niskim nakładem pomogą Ci 
                                                             najbardziej zwiększyć zyski.

Reaguj na bieżąco, 
     aby poprawiać wynik Ważne pytania w codziennej 

pracy, na które odpowiedzi udzieli 

Ci Integree Analytics:

Jeśli parametry jakościowe Twojego biznesu mają dla Ciebie znaczenie, 
prawdopodobnie chcesz wiedzieć, czy dział sprzedaży realizuje dzienne, 
tygodniowe i miesięczne targety? 

Czy pozyskano odpowiednią ilość nowych klientów? 

Czy wskaźnik powracających klientów utrzymuje się na właściwym poziomie? 

Czy na poszczególnych etapach lejka sprzedażowego nie tracisz więcej 
klientów, niż dotychczas? 

Jak ilość i wartość zamówień prezentują się na tle poprzedniego okresu? 

Czy dział sprzedaży wykonał właściwą liczbę telefonów? 

Czy magazyn zrealizował dziś wysyłkę wszystkich zamówień? 

Czy wszyscy klienci otrzymali swoje przesyłki? 

Czy wszystkie reklamacje zostały rozpatrzone? 

Czy kampania uruchomiona wczoraj zaczęła już przynosić pożądane rezultaty? 

Czy zapasy magazynowe na zbliżającą się promocję są zapewnione?



Przykładowe scenariusze rozwoju:

Mnogość kanałów 
         vs. ich skuteczność

Marketing - tak jak wiele innych dziedzin - podlega prawom ekonomii. Nie sztuka wydać 

pieniądze na reklamę, sztuka wydać je na skuteczną reklamę. Z jak wielu kanałów dotar-

cia do klientów korzystasz? Czy mierzysz ich skuteczność? Im więcej mediów, tym więcej 

informacji zwrotnych, ale jednocześnie trudniej ułożyć je w spójny obraz. Integracja danych 

statystycznych płynących z mediów społecznościowych, kampanii mailingowych i smso-

wych, wejść na stronę i sentymentu wypowiedzi na forach internetowych pozwoli Ci zmienić 

prowadzone ad hoc działania w przemyślany i skuteczny omnichannel.

Poznaj swoich odbiorców oraz dane opisujące ścieżkę ich interakcji
              z Twoimi usługami. 

“Wydaje mi się” 
           vs. “Sprawdziłem i wiem”

Przestaw się z trybu “Wydaje mi się, że…” na “Sprawdziłem to, że…”. 

Wszystkie swojej kroki biznesowe poprzyj danymi empirycznymi. Weryfikując dane oraz 

wyciągając z nich wnioski oszczędzisz swojej firmie zasoby takie jak czas i pieniądze. 

Przejrzysta wizualizacja danych pozwoli je lepiej zrozumieć, dzięki czemu Twoja firma 

będzie sprawnie poruszać się do przodu we wszechobecnej niepewności.



Integruj działanie �rmy 
                  z sytuacją rynkową

Wizualizacja danych pozwoli Ci lepiej rozumieć sytuację Twojej firmy.

Dołączając do nich dane statystyczne z rynku oraz prognozy branżowe, będziesz gotowy 

do reagowania na zmieniającą się sytuację gospodarczą i działania konkurencji. Monito-

ruj jaki wpływ na rynek mają wahania kursów walut, poziomy indeksów giełdowych, sy-

tuacja epidemiologiczna czy wskaźniki ufności konsumenckiej i reaguj na bieżąco, aby 

być gotowym, zanim zrobią to inni.

Poznaj swoich klientów
Dowiedz się, kim realnie są Twoi odbiorcy, poznaj ich dane

                             demograficzne takie jak wiek, płeć, czy status rodzinny. 

Pozwoli to na precyzyjne określenie grupy odbiorców reklam, treści i wszelkich działań marke-

tingowych. Psychologiczne czynniki takie jak motywy działania, potrzeby, przekonania i postawy wy-

tłumaczą Ci modele zachowania, powody zwlekania z zakupem oraz ich stosunek do Twojej firmy.

Obserwując zachowania konsumentów zauważysz, w jakich sytuacjach najczęściej decydują się oni na 

skorzystanie z Twojej oferty, co sprawia im trudności lub z jakiego powodu zdarza im się rezygno-

wać z zakupu. Dzięki temu firma będzie mogła zastosować nowe środki komunikacji uwzględ-

niając chwilowy stan klienta i odpowiadając na jego potrzeby.



Od czego zacząć?

Integree Analytics jest potężnym narzędziem, ale jego 
obsługa jest niezwykle intuicyjna. 
Nasz zespół będzie wspierać Twoją firmę, pomagać jej 
analizować dane, aby lepiej rozumieć rzeczywistość, co 
pozwoli jej rosnąć jeszcze szybciej.

Jeśli nasz system wzbudził

Twoje zainteresowanie,

umów się z nami na kawę. 

Z chęcią podzielimy się naszymi 

pomysłami oraz pokażemy uroki 
świata Business Intelligence.



Masz pytania?
Chcesz wiedzieć, jak Integree Analytics 

zadziała w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami. 
www.analytics.integree.eu 

hello@integree.eu 

+48 22 122 87 51

+48 22 122 87 52
Oskar Gęsina

Florian Gęsina


