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PS IMAGO PRO /// комплексне рішення для
аналізу даних та розробки звітів
PS IMAGO PRO — це комплексне програмне рішення, яке забезпечує інтегроване
аналітичне середовище, що спрощує не тільки узагальнення даних і розробку звітів,
а й багатовимірний аналіз і побудову прогнозних моделей.
Рішення задумано як система, що забезпечує бізнес-користувачів і дослідників
своєчасною інформацією про поточні показники та надає прогнози на необхідних
рівнях глибини аналізу. Аналітичні об'єкти, отримані в ході роботи з системою, можна
використовувати для розробки гнучких звітів, що публікуватимуться на корпоративному
веб-сайті. Авторизовані користувачі можуть переглядати аналітичні звіти через браузер
або отримувати їх у вигляді документа. PS IMAGO PRO - це гнучкий інструмент для
створення оперативних звітів і автоматизації регулярної звітності та повторюваних
операцій з обробки даних.
Рішення PS IMAGO PRO містить такі компоненти:
• аналітичні інструменти (IBM SPSS Statistics + PS IMAGO Pack Pro) – забезпечують
комплекс процедур для роботи з даними, доступних як в інтерфейсі рішення, так і на
рівні мови програмування. Вони забезпечують доступ до різних джерел даних, підготовку,
обробку та аналіз даних. Ядром аналітичного компонента є засоби IBM SPSS Statistics,
доповнені набором додаткових процедур, що розширюють функціональні можливості
IBM SPSS;
• конструктор звітів (PS IMAGO Designer) використовується для підготовки та візуалізації
звітів за ключовими показниками у вигляді «дешборда» (доступного в режимі онлайн)
або документа (доступного для друку) на основі результатів аналітичних досліджень;
• автоматизація (PS IMAGO Process) допомагає реалізувати повторювані етапи
роботи з даними в єдиному надійному процесі, що забезпечує доступ до даних, аналіз
показників, створення звітів і публікацію на порталі;
• засоби публікації (PS IMAGO Portal) використовуються для публікації та обміну
аналітичними звітами зі споживачами інформації, від збереження звітів в одному
з широко використовуваних форматів (PDF, PPT, HTML, DOCX) до їх публікації на
виділеному веб-сервері (порталі).

РИСУНОК 1.
Робочий стіл керування компонентами
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Аналітичні інструменти
Процедури аналізу даних в PS IMAGO PRO
Аналітичним ядром PS IMAGO PRO є IBM SPSS Statistics. Це визнаний стандарт
у статистичній обробці даних, що використовується аналітиками в усьому світі протягом
понад п'ятдесяти (!) років.
IBM SPSS Statistics забезпечує:
• власний формат збереження даних в одному файлі разом з ключовими мета-даними
(мітки значень і змінних, рівні вимірювань, коди пропущених значень тощо);
• доступ до даних в інших форматах і джерелах, зокрема до баз даних через ODBC,
файлів MS Excel, SAS, Stata або текстових файлів;
• процедури підготовки та обробки даних: відбір, агрегацію, реструктуризацію,
транспонування, випадковий відбір, створення нових змінних, перетворення,
категоризацію та перекодування змінних, привласнення міток змінним і значенням,
злиття наборів даних (усе це в інтерфейсі або на рівні мови програмування); сукупність
процедур аналізу даних, зокрема частотні таблиці, описові статистики, таблиці
залежностей між показниками, порівняння середніх, кореляційний аналіз і Байєсова
статистика;

РИСУНОК 2.
Перегляд результатів в в аналітичному
інструменті

• широкий спектр процедур багатовимірного аналізу даних, які забезпечують
прогнозування, класифікацію, сегментацію, масштабування та зниження розмірності,
— регресії, прогнозування часових рядів, оптимальна категоризація, кластерний
аналіз, дерева рішень і нейронні мережі; процедури подання результатів аналізу
з використанням великої кількості таблиць, діаграм і карт.
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Додаткові процедури (PS IMAGO Pack Pro)
Ми розробили та інтегрували більше 50 власних процедур, які розширюють
можливості аналітичного ядра рішення — серед них процедури, що спрощують
підготовку даних, аналітичні функції та добірка ефектних способів візуалізації
результатів.
Додаткові процедури організовані в наступні групи:
• управління даними: видалення дублікатів змінних і констант; створення словників
даних, балансування вибірок; встановлення глобальних міток; копіювання міток
значень;
• перетворення даних: перекодування нечисленних категорій; упорядковане
перекодування; масштабування змінних; розрахунок глобальних значень; кодування
наборів множинних відповідей;
• аналіз: кореляції Крамера для декількох змінних; оцінка мір нерівності; оцінка
значимості предикторів на основі критерію Хі-квадрат; оцінка значущих предикторів
на основі процедури CHAID; кластерний аналіз;
• графічне представлення даних: карта підсумків; карта залежностей; діаграми
в таблицях; троянда Найтінгейл; скрипкова діаграма; карта-дерево; ієрархічна
діаграма; діаграма рядів; діаграма Марімекко; діаграма Sankey; хмара слів;
категоріальна бульбашкова діаграма;
• дешборди: графіки оцінки відсотка виконання плану (термометри, спідометр,
стовпчики, кубики); графіки відсотка виконання плану з порогами (термометри,
спідометр, стовпці); мішень; стрілки та світлофори;
• модифікація представлення даних у звітах: автоматизоване розцвічування
таблиць, вставка зображень.

рисунок 3.
Скрипкова діаграма

Конструктор звітів (PS IMAGO Designer)
Професійний дизайн аналітичних звітів
PS IMAGO PRO забезпечує інструментарій для створення професійних аналітичних
звітів, які можуть бути представлені як документи або звіти за ключовими показниками
(дешборди), доступні для перегляду через браузер.
Середовище інтегровано з аналітичним ядром, тому звіти створюються з об'єктів,
згенерованих в IBM SPSS Statistics.
Основні функції доступні з меню, так що навіть користувач- початківець, який не має
досвіду роботи з IBM SPSS Statistics, може проектувати макет і зміст усього звіту.
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РИСУНОК 4.
Конструктор звітів

Самостійний дизайн в PS IMAGO PRO передбачає:
• створення багатосторінкових звітів і елементів навігації в звіті;
• налаштування зовнішнього вигляду звіту з використанням призначених для
користувача шаблонів, відповідно до корпоративних стандартів;
• організацію аналітичних об'єктів з використанням макета, обраного дизайнером;
• додавання коментарів і описів до використовуваних об'єктів;
• динамічне редагування об'єктів в аналітичному ядрі;
• оновлення готового звіту за поданими вхідними даними;
• експорт звітів у документи в DOCX і PDF із можливістю друку;
• можливість експорту в PDF без змін у макеті та навігації;
• публікацію звітів за допомогою платформи для розповсюдження (порталу) у вигляді
HTML- сторінок.

Одне джерело даних - різні типи звітів
За допомогою одного джерела з аналітичних об'єктів в PS IMAGO PRO можна
одночасно створювати звіти двох типів:
zz

дешборд – для розповсюдження звітів онлайн;

zz

документ – класичні звіти в друкованому вигляді.

Будь-яке оновлення початкових об'єктів автоматично оновлює об'єкти в звітах
незалежно від режиму роботи. Обидва типи звітів зберігаються в єдиному проекті.
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Розробка звіту у вигляді дешборда передбачає додавання об'єктів на послідовні
сторінки з певним макетом і встановлення навігації між ними. Після наповнення
макету аналітичними об'єктами й форматування звіт можна опублікувати на
корпоративному порталі (PS IMAGO Portal, також входить до складу рішення) або
зберегти в доступному форматі (наприклад, PDF, HTML).
Робота зі звітом у вигляді документа нагадує роботу з популярними текстовими
редакторами. Великою перевагою є те, що при побудові звіту в PS IMAGO PRO
користувач має доступ до всіх об'єктів результатів з додатку. Користувач може
редагувати аналітичні об'єкти на будь-якому етапі роботи зі звітом. Готові звіти
можна експортувати в зовнішні програми у вигляді файлів DOCX або PDF або
друкувати.

Публікація та автоматизація
Ефективне поширення звітів (PS IMAGO Portal)
Компонент поширення звітів PS IMAGO PRO — це середовище для публікації й
подання аналітичних звітів. Він дає змогу централізувати ключові аналітичні
процеси в організації.
Звіти публікуються в репозиторії бази даних (можна застосовувати СУБД
MySQL або MS SQL) і доступні авторизованим користувачам у вигляді HTMLсторінок порталу. Користувачі порталу переглядають звіти через веб-браузери
з дотриманням стандартів безпеки та конфіденційності.
Під час публікації звіти розміщуються в деревоподібній структурі папок, завдяки
чому можна добре впорядкувати вміст сховища. Дерево ієрархічних папок може
відповідати організаційній структурі компанії або її бізнес-цілям. На порталі
передбачено панель адміністратора для управління привілеями окремих
користувачів, груп користувачів і доступами до ресурсів.
РИСУНОК 5.
Попередній перегляд
сторінки готового звіту

Користувачі можуть переглядати попередні версії звітів або інших документів,
опублікованих на сайті. Звіти можуть мати термін дії, після закінчення якого вони
більше не будуть доступні користувачам без прав адміністратора.
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PS IMAGO Portal доступний також в хмарній версії. Використання хмарного порталу
не вимагає додаткових витрат: всі користувачі з чинним пакетом оновлень і технічної
підтримки можуть використовувати власний екземпляр віддаленого порталу,
доступний по захищеному протоколу HTTPS / SSL. Ті організації, які не готові
розгортати портал на своїх корпоративних серверах, можуть користуватися його
віддаленою версією без зайвих витрат на адміністрування. Зрозуміло, хмарний портал
— це також чудова можливість протестувати платформу публікації оновлюваних
звітів. Отримайте доступ в лічені хвилини, а потім вирішуйте, чи продовжувати
використовувати портал у хмарі, або розгорнути на власних потужностях всередині
організації.

Автоматичне оновлення періодичних звітів
(PS IMAGO Process)
PS IMAGO PRO дає змогу регулярно оновлювати опубліковані звіти. Процедура
автоматичного оновлення складається з таких етапів:
zz

доступ до даних, їх підготовка й генерація оновлених аналітичних об'єктів;

zz

завантаження оновлених аналітичних об'єктів у звіт;

zz

публікація оновленого звіту.

Користувач самостійно вирішує, які саме етапи повинні бути автоматизовані.
Автоматизовані завдання можуть запускатися регулярно за розкладом (щодня,
щотижня, щомісяця, на певну дату).
Таким чином, кінцеві користувачі звітів мають безперервний доступ до актуальної
інформації та використовувати її для прийняття бізнес-рішень. Ручна робота
аналітика може бути оптимізована і автоматизована, особливо для періодичних
операцій, пов'язаних із підготовкою регулярних звітів. Набір різноманітних
параметрів, що описують процес підготовки й поширення звіту, може бути
збережений і пакетно оброблений у PS IMAGO PRO без участі користувача.

Чому PS IMAGO PRO?
PS IMAGO PRO дає змогу здійснювати глибокий статистичний аналіз, розробляти
ефектні аналітичні звіти професійного рівня та поширювати їх для кінцевих
користувачів — із меншими витратами часу й зусиль на аналіз даних і обмін
результатами.
PS IMAGO PRO у Вашій організації — це:
економія часу під час підготовки стратегічних і оперативних звітів, планів,
бюджетів, проектів та завдань;

zz

zz

звіти, що відповідають потребам користувачів;

zz

точніша діагностика бізнес-проблем;

свобода від складних інформаційних систем і обмежень, які вони накладають
на форму й рівні агрегування представленої інформації;

zz

zz

інструмент планування, який допомагає досягти вимірюваних бізнес-результатів;

доступність звітів для всіх користувачів в організації та гнучка система
ліцензування;

zz

підвищення задоволеності клієнтів за рахунок більш точного профілювання й
коригування діяльності в поточному та майбутньому бізнес-середовищі.

zz

В Україні
Партнером, який поширює рішення PS IMAGO PRO та інші
рішення Predictive Solutions Poland на території України,
а також здійснює локальну технічну підтримку користувачів
рішень, є ТОВ «ПРОГНОСТИЧНІ РІШЕННЯ» (Україна).

PREDICTIVE SOLUTIONS
01042, Україна, м. Київ, вул. Чигоріна, 12
+38 044 4943490
info@predictive.com.ua | info@predictivesolutions.com.ua
www.predictive.com.ua | www.predictivesolutions.com.ua

Потрібна допомога?
Детально розповісти про функціонал, підібрати конфігурацію
програмного забезпечення і тип ліцензії допоможуть наші консультанти.
Звертайтеся: +38 (044) 494-34-90, info@predictive.com.ua
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