
Business Intelligence

Klondykes guldgravere kunne let afgøre, om de havde fundet en guldklump eller
om de blot havde fået fat på en værdiløs sten. Skinnet var tilstrækkeligt til at af-
gøre den sag. Når virksomhederne søger efter vidensklumper i deres databaser,
er det vanskeligt for dem at afgøre om den viden, de har fundet, er guld værd el-
ler om den er værdiløs. Skindet kan nemlig bedrage.

Har man fx. fundet ud af, at 10% af virksomhedens omsætning stammer fra kvin-
der i alderen 22-28 år og at reklamekronerne derfor synes at være givet forkert
ud,  så kan det skyldes at de kilder, der fylder data i baserne, registrerer ind-
købsgrupperne forskelligt.  Nogle bruger måske K og M til at skelne mellem kvin-
der og mænd, mens andre bruger 1 og 0 og andre igen F og M. Har man ikke
tillid til indholdet af sine databaser, så bruger man dem næppe – og det til trods
for at alle ved, at de indeholder en fantastisk masse relevant og nyttig viden.

En nærliggende løsning på troværdighedsproblemet vil være at rense dataene,
så oplysninger om bl.a. kvinder og mænd registreres på samme måde overalt i
databasen. Det er her begrebet Datawarehouse (DW) kommer ind billedet. Det
er en database, som fyldes med data fra virksomhedens kørende systemer. Da-
taene skal dog første gennem et ’rense- og sorteringsfilter’, så ensartede data
ser ensartede ud og irrelevante data sorteres fra. Der skal med andre ord opstil-
les regler for, at i alle køns-felter skal ’1’ og ’F’ konverteres til ’K’. Og tilsvarende
naturligvis alle andre steder, hvor ensartede begreber har forskellige navne. Det
er et stort arbejde. Men når det er overstået, kan man benytte DW-basen til at
udskrive rapporter med fast eller variabel opbygning. Sådanne rapporter vil være
velegnede til at analysere informationerne, finde interessante mønstre og der-
med skabe viden, som kan blive guld værd for virksomheden, fordi den nu med
sindsro kan handle på grundlag af den. Skindet vil ikke længere bedrage, for den
fremlagte viden er troværdig.

Det menneskelige øje og den menneskelige intuition eventuelt suppleret med
forskellige dataanalyser kan finde interessante mønstre i et troværdigt datamate-
riale. Men der er mange mønstre, som er vanskelige at få øje på. Fx. at oven-
nævnte kundegruppe, der efter rensningen måske viser sig at udgøre 25% af
omsætningsgrundlaget, ikke blot har et ganske bestemt indkøbsmønster, men
også at der er en tydelig sammenhæng mellem køb af én vare og køb af andre
varer. Sådanne mønstre kan afsløres med Datamining software. Nogle af dem
benytter de såkaldte neurale net til mønstersøgningen andre forskellige statisti-
ske metoder.

Som det fremgår af ovenstående, kan virksomheder i højere grad end tidligere
blive vidensproducerende enheder. Det kræver bl.a., at man skaber en guldgra-
verånd, hvor det at søge viden bliver en naturlig del af arbejdet. Tilsvarende at
viden deles og indgår som en naturlig del af kommunikationen mellem medar-
bejderne, mellem afdelingerne og de forskellige teams. Knowledge Management



kalder man det på nydansk. Når virksomheden behersker til hele denne proces,
kan man med god ret tale om, at virksomhedens adfærd er baseret på Business
Intelligence.
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