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Модул 9 –Анализ на данни и бизнес интелигентност 
 

Въведение в Модул 9 

Този модул ви запознава с техники и концепции, свързани със системите за бизнес 
интелигентност, и обяснява как да използвате наличните данни и да ги превърнете в 
полезна информация. Такава информация дава възможност за по-задълбочени 
познания относно промени във финансовите условия, предпочитанията на клиентите и 
дейностите по веригата на доставки. 

Не се изискват предварителни умения, стъпка по стъпка се предоставят инструкции с 
аудио-визуална демонстрация на ключови понятия. 

 

Целта на този модул е да можете: 
1. Да разбирате обработката, анализа и визуализацията на данните. 

2. Да използвате анализите за подпомагане решаването на бизнес проблеми и 

комуникирането с ключовите заинтересовани страни. 

Очаквани резултати от обучението: 

Знания 
След завършване на този модул ще можете: 

1. Да откривате най-подходящите BI решения за вашия малък бизнес. 

2. Да разбирате как бизнес интелигентните системи могат да ви подпомогнат при 

вземането на навременни и информирани решения за подобряване на 

производителността. 

3. Да разбирате как използването на бизнес интелигентните системи може да Ви 

помогне да разбирате и диагностицирате вашия бизнес, и да откривате 

проблемите достатъчно рано, за да предприемете коригиращи действия. 

Компетентности и умения 
След завършване на този модул ще можете: 

1. Да добавяте стойност във вашето предприятие и да използвате налични свободни 

ресурси. 

2. Да можете да дефинирате подходящи бизнес изисквания за разработването на 

решение за вашия бизнес. 

3. Да извличате полезна информация за вземане на решения от анализирани и 

визуализирани данни. 
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Учебна програма 
Модул 9 се разделя на 3 части. 
 
Част 1: Въведение в Биснес интелигентните системи 
Част 2: Бизнес интелигентни табла 
Допълнителни материали за напреднали 
 
 

 

 


