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Бизнис интелигенцијата е софтверско имплементирана 

методологија, која овозможува користење на податоци од 
било која база на податоци и нивно претворање во инфор-
мација, потребна за донесување деловна одлука. Апли ка-
тивните решенија на СЕМОС за 
бизнис интелигенција, функ цио-
ни раат со разни про грам ски па-
кети,  при тоа ги со би раат и ги за-
чувуваат инфор маци ите во по себ-
на база на податоци и со тоа овоз-
можуваат гене рира ње на нај раз-
лични извештаи по потреба. Сле-
дејќи ги инфор ма циите за купу-
вачите, доба вува чите и конку рен-
цијата, се овоз мо жува деловно 
преговарање со точ ни бројки за 
состојбата на компанијата и па за-
рот. Со ваков пристап се доаѓа до 
поточно пред видување на ид-
ните појави.

Всушност, сите компании 
имаат огромни податоци, мате ријално и финансиско 
книговодство, различни бази на пода тоци, кои се целини 
сами за себе и воопшто не се ко рели ра ни меѓу себе. 
Софтверот за бизнис интелигенција ги обеди нува досега 
посебните процеси и со тоа помага да добиеме вистинска 
информација, која во моментот ни е потребна ка ко, на 
пример, од десетгодишен период кога е направена нај-
голема финансиска трансакција и точно во кој период од 
годината или, пак, кој бил најголем клиент во нашето до се-

гашно работење. Со бизнис интелигенцијата би можеле да 
поставиме некои конкретни прашања, кои во моментот нè 
интересираат и од одговорот кој ќе го добиеме да донесеме 

правилна деловна одлука. За да ја 
доловиме бизнис интелигенцијата ќе 
дадеме неколку примери:

Кој клиент е најредовен во 
извршувањето на своите обврски 
кон компанијата?; Кој вработен 
троши најмалку време во убе ду вање 
на клиентите?; Точно во кој 
временски период сте имале нај-
добра понуда на производи?; Која 
година сте имале најдобра до бив ка 
земајќи ги предвид и другите 
показатели?; Кој период во текот на 
денот финансиски е најпро фи-
табилен?; Дали со дополни тел ното 
вработување се зголемила 
профитабилноста на компа нија та?; 

Која тимска група и во кое одделение најдобро функцио-
нира?; Дали по одржаните презентации се зголемува број-
носта на клиентите? Ова е особено битно за врвниот ме наџ-
мент, кој врз база на точни информации може да донесе бр-
зи и прецизни деловни одлуки. Исто така, доколку прет ход-
но ви биле потребни 7 дена да дојдете до потребната инфор-
мација, сега тоа ќе го обезбедите истиот ден. Во многу земји 
во светот бизнис интелигенцијата е докажана нужност и 
моментно бележи значителен пораст и побарувачка.  


