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Podstawą wydajnej działalności są 

zsynchronizowane dane

Reguły i procedury dotyczące korporacyjnych 

danych podstawowych okazują się często na tyle nie-

przejrzyste, że w firmie pojawia się problem nieusys-

tematyzowanych danych.  Dodatkowe problemy po-

woduje  brak osób odpowiedzialnych  za utrzymanie 

jakości tych danych.  Prowadzi to w konsekwencji  do 

wzrostu kosztów procesów i sprawozdawczości, oraz 

pojawiania się coraz  liczniejszych błędów. Według 

wyników  badania ankietowego, które przeprowadzo-

no wśród kierownictwa biznesowego i IT wiodących 

firm na świecie, większość tych przedsiębiorstw traci 

ponad 5 mln USD w skali roku z powodu proble-

mów z własnymi danymi elektronicznymi.*

Dane podstawowe niejako „żyją własnym życiem” 

w systemie SAP. Decyzje, które są podejmowane na 

podstawie niezsynchronizowanych danych przekła-

dają się więc na wzrost ryzyka, straty i niezadowole-

nie klientów. 

Prostota dzięki it.mds

it.master data simplified (it.mds) – gotowe do użycia 

autorskie rozwiązanie itelligence – rozwiązuje po-

tencjalne luki w danych podstawowych SAP, dzięki 

opatentowanym technologiom zarządzania danymi  

za pomocą określonych reguł. Narzędzie uprasz-

cza szereg wewnętrznych procesów w systemie SAP 

poprzez procedury konsolidacyjne. it.mds pracując 

w środowisku SAP HANA pozytywnie wpływa na po-

prawność danych podstawowych i usprawnia procesy 

biznesowe ograniczając m.in. najbardziej zawodny 

czynnik ludzki. 

Miarodajne wyniki działalności

it.mds nie tylko poprawia jakość danych podstawo-

wych, zmniejsza również  ilość danych wprowadza-

nych ręcznie do systemu - nawet o 95%. Tym samym 

unikamy kosztownych błędów ludzkich i generujemy 

oszczędności dla firmy. 

Każdy potrzebuje danych podstawowych, lecz nikt 
nie chce się nimi zajmować. To się zmienia!

Dobre dane podstawowe – bez wielkiego wysiłku

Zastosowanie it.mds gwarantuje  utrzymanie należytej 
jakości danych w systemie SAP.  W efekcie uzyskujemy 
wyraźny wzrost produktywności – nie musimy 

zajmować się kontrolą przebiegu dotychczasowych 
procesów oraz unikamy strat wynikających  
z posługiwania się błędnymi danymi.

LOGSTOR, Dania

95%
Spadek ilości ręcznie
wprowadzanych danych



Cechy it.mds:

n defi nicja profi li

n wspieranie przebiegu procesu pracy

n zoptymalizowany interfejs

n prosta budowa terminologii fi rmowej

n  defi nicje reguł danych podstawowych oparte na 

procesach biznesowych (tj. sposobie planowania, 

prowadzenia zakupów i dostaw, itd.)

n defi nicje logiki pól globalnych i lokalnych

n defi nicje zależności pól

n zależne pola obowiązkowe

n  automatyczne rozszerzanie obiektów o inne 

lokalizacje

n  łatwa integracja z rozwiązaniami SAP dla przemysłu

n niezależność pól względem obiektów

n desygnacja wartości

n  integracja z SAP ECC (od wersji 6.04) 

– nie wymaga dodatkowych urządzeń sprzętowych

n  możliwość zatwierdzania danych podstawowych 

przed wprowadzeniem do SAP

Dodatkowe korzyści z it.mds:

n  poprawa procesu zarządzania ładem 

korporacyjnym za pomocą reguł biznesowych

n  skonsolidowany, jednoznaczny obraz danych 

o produktach

n spójność i dyscyplina danych 

n gwarancja uprawnień, lokalizacji i automatyzacji 

procesów danych

it.mds upraszcza pracę z systemem SAP. 
Zwiększa i poprawia przejrzystość danych. 

Minimalizuje błędy, podnosząc jakość danych 
bez straty czasu. 

–

*Żródło: Forbes Insights we współpracy z SAP,„Managing Information in the Enterprise: Perspectives for Business 

Leaders” (Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach. Perspektywy dla liderów biznesu), kwiecień 2010 r.
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Zarządzanie danymi podstawowymi w ujęciu it.mds



Skupiamy się na wartości

it.mds obejmuje wszystkie obszary rozwiązań ERP 

oraz znacznie zmniejsza nakład pracy ręcznej zwią-

zanej z obsługą danych. Dzięki istniejącym regułom 

biznesowym, a także jednoznacznemu narzuceniu 

odpowiedzialności za dane i ich pola, rozwiązanie 

itelligence umożliwia:

n   scentralizowaną kontrolę z decentralizacją 

utrzymania danych

n automatyczne zarządzanie danymi podstawowymi

n skrócenie czasu obsługi danych

n      wprowadzenie obiektów

    - dane podstawowe materiałów

    - rekordy informacyjne

    - dane podstawowe klientów

    - dane podstawowe dostawców

    - konfiguracja klasyfikacji i wariantów

Oferujemy rozwiązanie sprawdzone w praktyce, 

którego wynikiem jest prosty i bezpieczny obraz 

całości danych podstawowych w całej działalności 

firmy i poszczególnych procesach biznesowych, które 

korzystają z danych podstawowych.  

Skontaktuj się z nami, 
aby umówić dedykowaną 
prezentację demo 
it.mds: 
» www.itelligencegroup.com 
» itelligence@itelligence.pl
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