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«Щоб здійснювати скоринг, потрібно 
передати моделі в операційне 
середовище. Але інтеграція 

аналітичних і продуктивних систем 
— це завжди проблема»

Менеджер маркетингових кампаній

«У нас так багато аналітичних 
процесів, що ми ледь можемо 

ними керувати»
Менеджер з обробки даних

«Ми аналізуємо тисячі 
кейсів по одному, і на це 
йде забагато часу. Нам 
потрібен спосіб усе це 
автоматизувати»

Менеджер департаменту 
спеціальних пропозицій

«Я краще інвестуватиму 
час і гроші в розвиток 
розуміння бізнесу, ніж 

витрачатиму їх на курси 
програмування»

Операційний директор

«Зазвичай аналітики 
чекають на потрібні дані 

два тижні»
Менеджер проектів із 

впровадження

«Збір і обробка даних пов’язані 
з тривалою та кропіткою 
роботою зі створення й 

тестування коду»
Провідний аналітик

« Мій керівник щоразу хоче 
якнайшвидше отримати нову 

версію звіту, але навіть незначні 
зміни в готових шаблонах 
забирають багато часу»
Спеціаліст з аналізу даних



2predictivesolutions.com.ua PS CLEMENTINE PRO /// Ефективна розробка та впровадження аналітичних моделей

Ефективне перетворення даних без програмування

• Графічний інтерфейс користувача з перетягуванням потрібних елементів у робочу 
область.
• Зручне схематичне зображення складних операцій і алгоритмів.
• Автоматичне визначення структури й формату даних.
• Паралельна обробка даних із різних джерел.
• Одночасне зчитування даних із набору файлів однакової структури.
• Ефективне масштабування для великих обсягів даних.
• Механізм SQL Pushback для автоматичного здійснення обчислень засобами бази даних.
• Інтелектуальна оптимізація операцій перетворення даних.
• Інтеграція з базами даних і підтримка функцій баз даних.
• Обробка різних джерел і форматів у єдиному централізованому проекті.
• Функція перевірки даних під час розробки аналітичного процесу.
• Автоматичне збереження проекту через задані проміжки часу.
• Сумісність із Microsoft Office.
• Підтримка шаблонів для власних процедур користувача.
• Гнучкі засоби керування виконанням процесу, також за допомогою скриптів.

Рис. 1. 
Аналітичний потік для розробки 
моделі відтоку

Інтегровані процеси 
контролю якості даних

• Автоматичне визначення типів 
даних і пропущених значень.
• Прості й багатовимірні методи для 
покращення якості даних.
• Візуалізація виявлених проблем у 
якості даних.
• Контроль якості даних за допомо-
гою словників і функцій.
• Інтегровані інструменти для покра-
щення якості даних, вибору необ-
хідних перетворень та імітаційного 
моделювання.
• Методики оцінки якості вхідних 
змінних у рамках процесів контролю 
для аналітичних моделей.

Керування повним комплексом аналітичних задач від 
обробки й перетворення даних до скорингу й автоматизації

• Інструментарій для розробки за методологією CRISP-DM.
• Автоматичне збереження історії операцій із даними.
• Оновлення моделей в автоматичному режимі.
• Підготовка процесу скорингу в один крок.
• Підтримка параметризації автоматизованих процедур і коду SQL, що виконується 
процесами IBM SPSS Modeler.
• Можливість застосування складних оптимізаційних алгоритмів.
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Підтримка централізованих аналітичних процесів і проектів 
зі спільним доступом

• Інтегровані клієнтські програми для роботи з репозиторієм, IBM SPSS Modeler 
і  ерування аналітичними процесами.
• Забезпечення автентифікації користувачів репозиторію з можливістю надання 
окремим користувачам індивідуальних дозволів на доступ і редагування об’єктів 
репозиторію.
• Інтеграція з базою Active Directory для ідентифікації облікових записів співро-
бітників.
• Організація та впорядкування об’єктів за папками та групами користувачів 
із різним рівнем доступу, від перегляду до керування аналітичними процесами.
• Надання доступу до звітів і результатів аналітичних процедур користувачам, 
що не працюють з інтерфейсом аналітичної системи.
• Ефективні засоби пошуку в репозиторії за різними атрибутами об’єктів.
• Збереження повної історії об’єктів у системі.

Надійне середовище для збереження процедур і результатів 
аналітики

• Інтегровані засоби для здійснення операцій між IBM SPSS Modeler і репозиторієм.
• Доступ до аналітичних об’єктів, збережених у репозиторії, безпосередньо з інтер-
фейсу IBM SPSS Modeler.
• Гнучка система версій і маркування об’єктів у репозиторії.
• Надання доступу до папок у репозиторії окремим групам користувачів.
• Функція захисту об’єктів репозиторію від редагування й видалення.

Сучасна система автоматизації аналітичних процесів

• Створення завдань на базі аналітичних процесів і налаштування запуску завдань 
через репозиторій.
• Ідентифікація версій об’єктів, що використовуються в завданні, за допомогою міток.
• Підтримка автоматизованого запуску завдань за розкладом або відстежуваними подіями.
• Забезпечення сповіщень електронною поштою про виконання автоматизованих завдань.
• Збереження повної історії запусків завдань.

Створення складних аналітич-
них рішень на базі моделей

• Широкий інструментарій настрою-
ваних алгоритмів, статистичних інстру-
ментів і методів машинного навчання.
• Підтримка інтерактивного процесу 
моделювання, що дає змогу поєднати 
алгоритми роботи з даними зі знанням 
предметної області та експертними 
рішеннями.
• Можливість швидкої побудови 
моделей зі стандартними параме-
трами за допомогою автоматичних 
інструментів моделювання.
• Зручний інтерфейс для оцінки 
впливу факторів у моделях, що не 
залежить від типу алгоритму.
• Покращення якості класифікації за 
метриками точності, стабільності, за 
допомогою алгоритмів boosting і bagging.
• Профілювання та вивчення харак-
теристик сегментів безпосередньо 
в інтерфейсі розробленої моделі.
• Поєднання різних алгоритмів за 
допомогою ансамблю прогнозних 
моделей.

Рис. 2. 
Додавання ролей користувачів 
з різними правами доступу до 
папки в репозиторії
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Спеціалізовані 
галузеві рішення 
Predictive Solutions

Ми розробляємо та впроваджуємо 
аналітичні рішень на базі продуктів 
і технологій IBM SPSS, серед яких 
комплексні та галузеві програмні 
рішення для підтримки бізнес-
процесів, ефективного аналізу 
даних і прогнозування в різних 
сферах діяльності:

• PS IMAGO PRO – комплексна 
платформа для аналізу та звітності.
• PS QUAESTIO PRO – система збору, 
аналізу даних, звітності та публікації 
результатів досліджень.
• PS CLEMENTINE PRO – централі-
зована система розробки та 
впровадження аналітичних процесів.

Вбудовані засоби інтеграції з іншими ана-
літичними інструментами

• Автоматизація процесів за допомогою скриптів Python.
• Підтримка аналітичних алгоритмів, написаних на Python.
• Підтримка середовища R.
• Сумісність із IBM SPSS Statistics і рішенням PS IMAGO PRO, 
комплексом Unicom Intelligence і рішенням PS QUAESTIO PRO.
• Підтримка систем планування та звітності IBM Cognos 
BI, IBM TM1.
• Широка сумісність із базами даних (MS SQL, Oracle, DBII, 
Teradata, IBM Netezza тощо).

Рис. 3. 
Завдання автома-

тизованого запуску, 
створені в репозиторії

Докладніше про компанію

Українська компанія «ПРОГНОСТИЧНІ РІШЕННЯ» (Predictive Solutions) заснована в 
1996 році та спеціалізується на впровадженні аналітичних рішень на базі моделей 
і систем звітності та пов’язаних із цим консультаційних і навчальних послугах. 
Ми працюємо з підприємствами телекомунікаційного, фінансового, роздрібного 
секторів, дослідницькими й освітніми установами в Україні, Латвії, Білорусі та 
Росії. Компанія Predictive Soltuions є бізнес-партнером IBM за напрямами Business 
Analytics (що включає програмні рішення для аналітики, моделювання, звітності й 
автоматизації аналітичних процесів) і Enterprise Marketing Management (керування 
маркетинговими кампаніями).
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