Adattisztítás és adatminőség-biztosítás
Teljeskörű adatminőség-menedzsment

A kihívás
Az üzleti siker egyik kulcstényezője a vállalati adatvagyon és az arra épülő információbázis minősége. Az
üzletmenetre, a vállalat ügyfél- és termékkörére vonatkozó információk csak akkor értékesek, ha pontosak,
teljeskörűek, megbízhatóak és naprakészek. A nem megfelelő minőségű információk jelentős látens költséggel járnak, amelyet a vállalat folyamatosan megfizet anélkül, hogy ez kimutathatóan megjelenne a költségvetésében. Ilyen lehet például a hiányzó információk utólagos megszerzésének, illetve a pontatlan információk helyesbítésének idő- és ráfordítás-igénye, nem beszélve a hibás adatokon alapuló üzleti döntések következményeiről.

A megoldás
A DSS Consulting teljeskörű adatminőségmenedzsment-megoldást nyújt az adatminőség felmérésétől az
adatvagyon-gazdálkodásig, amelynek köszönhetően
•

az egyszeri adattisztításnak köszönhetően a cég által tárolt adatok minősége nagymértékben javul,
beleértve a duplikátumok megszüntetését is;

•

a központi, valós idejű adatvalidációnak köszönhetően minden egyes csatornán beérkező adat már a
bevitellel egyidőben ellenőrizhető és javítható, fenntartva az elért adatminőségi szintet.

Fontos kiemelni, hogy igény szerint egyes részfeladatok elvégzésével is tudjuk támogatni ügyfeleinket.

Kapcsolat: sales.int@dss.hu

A teljeskörű adatminőség-menedzsment lépései
•

Adatminőségi felmérés: a felmérés célja az ügyféltörzset kezelő kulcsrendszerekben tárolt ügyféladatok, valamint a kapcsolódó adatkezelési folyamatok vizsgálata a törvényi kötelezettségeknek és a
belső szabványoknak, illetve követelményeknek való minőségi megfelelőség érdekében.

•

Adatminőségi szabvány kidolgozása: az adatminőségi szabvány tartalmazza az egyes adatok, adatkörök kezelésére és tárolására vonatkozó tartalmi és formai szabályozásokat, valamint egységes keretbe foglalja az adatokkal szemben támasztott külső (hatósági, stb.) szabályozási környezet követelményeit, illetve a belső működés által generált igényeket.

•

Adattisztítás: az adattisztítás során a törzsadatokat tároló kulcsrendszerek adatait validáljuk az adatminőségi szabványban definiált elvárások mentén. Ennek keretében a Quality Monitor szoftvercsaládunk a törzsadatok tételes rekord- és mezőszintű ellenőrzését végzi el, lehetővé téve az automatikus
és manuális adattisztítást, valamint a rendszerekben előforduló duplikátumok megszüntetését.

•

Valós idejű adatvalidáció: ebben a lépésben az iQualidator real-time adatvalidációs megoldásunk
még az adatok bekerülése és tárolása előtt ellenőrzi és javítja azokat (az adatminőségi szabvánnyal
összhangban). Ennek köszönhetően nincs szükség folyamatos adattisztításra, hiszen az iQualidator a
piacon egyedülálló módon biztosítja azt, hogy csak jó minőségű adatok keletkezhessenek.

•

Adatvagyon-gazdálkodás: az adatminőség folyamatos fenntartása érdekében szükséges a rendszeres
adatminőség-biztosítási tevékenység, amelynek keretében a technológiai eszközökön túl meghatározzuk azon folyamatokat (pl. törzsadat-karbantartás) és szervezeti szereplőket (pl. adatgazda), amelyek napi, operatív szinten képesek támogatni a szervezet adatminőséggel szemben megfogalmazott
céljait.

További információ: dss.hu

A DSS-ről
A DSS Consulting Zrt. alapításától kezdve egyedi fejlesztések, üzleti intelligencia rendszerek és analitikus
megoldások bevezetésére specializálódott. Büszkék vagyunk arra, hogy cégünk úttörő szerepet játszott
Magyarországon az üzleti elemző megoldások, az információminőség-biztosítás és az adatbányászat területén. Ezen tudásra, tapasztalatokra alapozva bővítettük portfóliónkat ipari digitalizációs megoldásokkal,
amelyeknek köszönhetően jó néhány éve már nem csak pénzintézeti, biztosítói, telekommunikációs területen, hanem az ipari szektorban is hatékonyan tudjuk segíteni ügyfeleink digitalizációs törekvéseit. Több
mint 20 éves tapasztalatunknak köszönhetően, független tanácsadóként mindig az adott feladatra leginkább alkalmas megoldást nyújtjuk ügyfeleink részére.
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