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STATISTICA DATA MINER I STATISTICA ENTERPRISE 
 – SPOSÓB NA SZYBKĄ BUDOWĘ I WDRAŻANIE MODELI 

Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Modelowanie statystyczne staje się obecnie nieodzownym elementem wsparcia procesu 

decyzyjnego w przedsiębiorstwach branży ubezpieczeniowej. Najczęstszymi obszarami 

przeprowadzanych analiz są: wsparcie działań aktuarialnych, zarządzanie relacjami z klien-

tem oraz zarządzanie ryzykiem. Narzędzia z rodziny STATSTICA umożliwiają sprawną 

analizę zgromadzonych danych, elastyczne budowanie modeli, zarówno predykcyjnych, 

jak i opisowych, a także ich łatwą walidację oraz wdrożenie w środowisku informatycz-

nym. W niniejszym artykule zaprezentowany zostanie przykład budowy i walidacji modelu 

za pomocą programu STATISTICA Data Miner. Przedstawiony zostanie również przykład 

wdrożenia zbudowanego modelu za pomocą systemu STATISTICA Enterprise. 

Budowa modelu predykcyjnego 

Zbiorem, który wykorzystamy do ilustracji procesu budowy i wdrożenia modelu, będzie 

zbiór Oferta.sta, zawierający około 12 000 przypadków – każdy z nich reprezentuje jed-

nego klienta pewnej firmy ubezpieczeniowej z tym samym rodzajem polisy. Klientom tym 

zaoferowano zakup jej rozszerzonej wersji w kolejnym roku – wynik tej akcji został zapi-

sany w zmiennej TARGET. Zmienna ta przyjmuje dwie wartości: 1, jeżeli dany klient zaak-

ceptował ofertę, oraz 0, jeżeli ją odrzucił. Poza zmienną TARGET zbiór danych zawiera 

zestaw informacji (40 zmiennych) opisujących klienta, jego cechy demograficzne, infor-

mację o zakupionych produktach itp. Na podstawie tych cech zbudowany zostanie model 

opisujący zależności pomiędzy cechami klienta a jego skłonnością do zakupu rozszerzonej 

wersji polisy. Jeżeli wzorce wychwycone przez model okażą się wartościowe, będziemy 

mogli je zastosować w odniesieniu do klientów, którym ta oferta nie była jeszcze przedsta-

wiana, wybierając jedynie tych, którzy według modelu cechują się największą skłonnością 

do zakupu. Model będzie mógł zatem wskazywać optymalną grupę docelową przyszłej 

kampanii sprzedażowej. Ogólny schemat budowy tego typu modelu przedstawia poniższy 

rysunek. 
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Ponieważ zmienna TARGET jest zmienną dychotomiczną, wynikiem działania modelu 

będzie prawdopodobieństwo zakupu produktu przez konkretnego klienta. Prawdopodo-

bieństwo to zwykle określa się mianem skoringu (scoring), a metody umożliwiające budo-

wę modeli dla tak zdefiniowanego problemu – metodami skoringowymi. 

Charakterystyka metod skoringowych 

Osoby pragnące modelować zależności za pomocą metod skoringowych stoją przed wybo-

rem szeregu metod analitycznych umożliwiających budowę tego typu modeli. Metody 

skoringowe możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to metody klasyczne – sta-

tystyczne, do których możemy zaliczyć: regresję logistyczną, regresję probit, analizę dys-

kryminacyjną czy też model proporcjonalnego hazardu Coxa. Druga grupa to metody typu 

data mining, spośród których najpopularniejsze to sieci neuronowe, drzewa wzmacniane 

(boosted trees), losowy las (random forests) czy metoda wektorów nośnych (support vector 

machines).  

Regresja logistyczna jest niewątpliwie najbardziej popularną metodą budowy modeli sko-

ringowych. Podobnie jak pozostałe metody zaliczane do grupy metod statystycznych 

pozwala na przedstawienie modelowanych zależności w postaci wzoru matematycznego. 

Bardzo ważną zaletą regresji logistycznej jest możliwość przekształcenia uzyskanego wzo-

ru do formatu karty skoringowej, umożliwiającego zrozumienie i interpretację zbudowa-

nego modelu nawet osobom niezajmującym się analizą danych oraz bardzo łatwe stoso-

wanie modelu. 

Drzewa wzmacniane to metoda data mining polegająca na budowie sekwencji modeli, przy 

czym każdy kolejny model przykłada większą „wagę” do tych obserwacji, które zostały 

błędnie zaklasyfikowane przez modele poprzednie. W kolejnych modelach błędnie zakla-

syfikowane obserwacje otrzymują większe wagi, przez co każdy kolejny model uczy się 
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lepiej rozróżniać obserwacje wcześniej źle zaklasyfikowane. Finalny model często składa 

się z kilkuset składowych modeli, które głosując dają końcowy wynik. 

Już sama podstawowa charakterystyka obydwóch metod pozwala na wychwycenie zasad-

niczych różnic w tych podejściach. Z jednej strony metody statystyczne pozwalają uzyskać 

modele o czytelnej i prostej w interpretacji postaci, w których możemy ocenić kierunek 

i siłę wpływu poszczególnych cech na model, z drugiej strony modele data mining są 

modelami relatywnie dużo bardziej skomplikowanymi, przez co praktyczna interpretacja 

ich parametrów jest niemożliwa. Często mówi się, że działają one na zasadzie czarnej 

skrzynki.  

Budując modele data mining, tracimy więc możliwość interpretacji, jednak wraz z kompli-

kacją postaci modelu rośnie także jego siła predykcyjna. Metody data mining dają moż-

liwość modelowania nieliniowych wzorców, co zwykle pozwala zbudować lepsze modele, 

o wyższym wskaźniku dopasowania, choć z drugiej strony wzrasta ryzyko nadmiernego 

dopasowania modeli do danych. 

Wybór metody modelowania 

Ponieważ w naszym wypadku nie interesuje nas wyjaśnienie kierunku oraz siły wpływu 

poszczególnych zmiennych na model ani zrozumienie ogólnego charakteru analizowanego 

zjawiska, a naszym głównym zadaniem jest zbudowanie skutecznego modelu, model 

skorigowy zbudujemy za pomocą metod data mining.  

Ze względu na dużą liczbę zmiennych nie będziemy brali pod uwagę metod czułych na tę 

kwestię, czyli sieci neuronowych oraz metody wektorów wspierających (SVM). Wydaje 

się, że najbardziej odpowiednią metodą data mining, jaką powinniśmy zastosować, są opi-

sywane we wcześniejszej części artykułu drzewa wzmacniane oraz losowy las. Głównym 

argumentem przemawiającym za tymi metodami jest ich odporność na wartości odstające, 

zmienne nadmiernie ze sobą skorelowane oraz zmienne bez znaczenia. Metody te są rów-

nocześnie bardzo mocne predykcyjnie i znakomicie nadają się do rozwiązywania prob-

lemów klasyfikacyjnych, gdzie wzorce zawarte w danych są rozmyte i zaszumione. 

Wstępna analiza danych  

Przed przystąpieniem do zasadniczej części analizy konieczne jest bliższe zapoznanie się 

z analizowanymi danymi w celu określenia ich charakteru, skali pomiaru oraz rozkładów 

poszczególnych zmiennych, a także występowania w zbiorze danych błędów i problemów 

koniecznych do usunięcia przed etapem analizy. Na tym etapie analizy przedmiotem 

naszego zainteresowania będzie: 

 usunięcie ze zbioru danych cech niewykazujących zmienności, 

 obsługa braków danych. 

Mniejszy nacisk położymy na kwestie:  

 eliminacji zmiennych nadmiernie skorelowanych z innymi zmiennymi (wejściowymi), 
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 eliminacji zmiennych, które nieistotnie wpływają na skłonność do zakupu karty kre-

dytowej, 

ponieważ wybrane przez nas metody są mało wrażliwe na występowanie tego typu prob-

lemów w danych. 

Wstępną analizę danych oraz samo modelowanie przeprowadzimy w przestrzeni roboczej 

programu STATISTICA Data Miner
1
, dedykowanym środowisku do budowy, oceny i sto-

sowania modeli. 

Przestrzeń roboczą przywołujemy za pomocą polecenia Data Mining->Przestrzenie ro-

bocze->Wszystkie procedury. W jego efekcie wyświetlone zostanie środowisko projekto-

wania rozwiązań analitycznych podzielone na cztery części: 

 Źródła danych, gdzie wprowadzamy dane do analizy, 

 Przygotowanie, czyszczenie i transformacja danych, 

 Analiza, modelowanie, prognozowanie, gdzie umieszczamy moduły wykonujące za-

sadniczą cześć analizy, 

 Raporty, gdzie umieszczane są wyniki przeprowadzonych analiz. 

 

Do przestrzeni roboczej wstawiamy zbiór danych Oferta.sta za pomocą polecenia Źródło 

danych, znajdującego się na pasku zadań w górnej części przestrzeni roboczej. Po wskaza-

niu źródła danych kolejnym krokiem jest specyfikacja zmiennych biorących udział 

                                                      

1 Więcej informacji o systemie STATISTICA Data Miner zamieszczono w artykule Rafała Wajdy znajdującym 

się w niniejszym opracowaniu. 
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w analizie. W automatycznie wyświetlonym oknie wyboru zmiennych zaznaczamy opcję 

Pokazuj zmienne o odpowiedniej skali, a następnie wybieramy zmienne zgodnie z poniż-

szym rysunkiem. 

 

Pierwszym etapem naszej analizy będzie usunięcie stałych zmiennych. Zmienne niewyka-

zujące zmienności często występują w analizowanych zbiorach danych. Ich obecność może 

wynikać z analizy grupy jednorodnej pod względem danego czynnika (np. analizujemy 

jedynie mężczyzn, płeć będzie więc wartością stałą), bądź też z braku dostatecznej pie-

lęgnacji bazy danych i występowania w niej kolumn wypełnianych zawsze domyślnymi 

wartościami. Oczywiście zmienne (stałe) nie wnoszą żadnej informacji do modelu, 

w związku z czym zasadnym jest ich usunięcie. 
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Aby uporać się z tym problemem występującym w danych, do wprowadzonego do przes-

trzeni roboczej zbioru danych podłączymy dedykowany węzeł usuwający zmienne niewy-

kazujące zmienności. W tym celu za pomocą polecenia Przeglądarka węzłów wyświetlamy 

okno zawierające węzły analityczne dostępne w programie, w lewej części okna wybiera-

my folder Czyszczenie i filtrowanie danych, a następnie klikamy dwukrotnie na węźle Usuń 

stałe zmienne, który realizuje wymaganą przez nas funkcjonalność. 

Po wprowadzeniu węzła do projektu klikamy przycisk Uruchom, aby wykonać procedury 

zawarte w wybranym węźle. 

 

Bardzo częstym problemem występującym w analizowanych zbiorach są braki danych. 

Ponieważ występują one także w naszym zbiorze, przed przystąpieniem do kolejnych 

punktów analizy musimy jeszcze rozwiązać ten problem. W przypadku zmiennych wypeł-

nionych w bardzo niewielkim stopniu (poniżej 10%) przyjmiemy założenie, że zakres 

informacji, jakie te zmienne zawierają, jest zbyt mały, aby warto było je wykorzystywać 

w dalszej analizie, usuniemy je więc ze zbioru danych.
2
 W przypadku pozostałych zmien-

nych zawierających braki danych skorzystamy z zaawansowanej metody imputacji braków 

danych – wybierając metodę k-najbliższych sąsiadów. 

Aby zrealizować nasz cel, z przeglądarki węzłów wybieramy węzeł Usuń niepełne dane 

i ustawiamy jego parametry tak, aby dopuszczalny procent braków danych wynosił 90%. 

Po jego uruchomieniu do projektu wstawiamy węzeł Znajdowanie wartości dla braków 

                                                      

2 W sytuacji, gdy nasz zbiór danych zawiera znaczną liczbę tego typu cech, możemy pokusić się o analizę tych 

zmiennych, przygotowując jedną bądź kilka zmiennych pochodnych zawierających kombinację wartości 

zmiennych pierwotnych. 
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danych, który realizuje strategię imputacji braków danych opartą na algorytmie k-najbliż-

szych sąsiadów. Przed uruchomieniem węzła zmienimy parametry analizy w polu K sąsia-

dów, wprowadzając wartość 10, natomiast w polu Liczba wzorców wartość 100. 

 

W wyniku analizy uzyskaliśmy arkusz danych niezawierający stałych zmiennych oraz 

braków danych. Kolejnym krokiem będzie budowa modeli oraz ich ocena. 

Modelowanie 

Po przygotowaniu zmiennych do analizy przechodzimy do fazy modelowania. Aby 

pozostać w zgodzie z zasadami budowy modeli predykcyjnych, podzielimy nasz zbiór da-

nych na dwa podzbiory: uczący, na którym oszacujemy parametry modelu, oraz testowy, 

na podstawie którego ocenimy dobroć dopasowania do zadanego problemu. Najwygodniej 

będzie zrobić to za pomocą dedykowanego węzła Podział danych na próbę uczącą i tes-

tową (klasyfikacja), znajdującego się w katalogu Klasyfikacja i dyskryminacja przeglądarki 

węzłów. Po podziale zbioru wejściowego na zbiór uczący i testowy z tego samego katalogu 

przeglądarki węzłów wybieramy węzły Wzmacniane drzewa klasyfikacyjne z wdrożeniem 

oraz Losowy las dla klasyfikacji z wdrożeniem. Za pomocą tych dwóch metod zbudujemy 

modele skoringowe. 

Przed uruchomieniem modelowania zmienimy jeszcze domyślne parametry obydwóch 

metod. W przypadku drzew wzmacnianych zmienimy parametr Maksymalna liczba węzłów 

na 5, co spowoduje, że składowe drzewa będą mogły zawierać do pięciu węzłów. W przy-

padku Losowego lasu zamieniamy parametr Liczba predyktorów na 5, co spowoduje, że 

każde składowe drzewo będzie korzystało z pięciu wylosowanych predyktorów. Urucho-

mienie wstawionych węzłów rozpocznie proces budowy modeli za pomocą wybranych 

metod. 
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Ocena modeli 

Po zbudowaniu modeli w kolejnym kroku obliczymy wartości prawdopodobieństwa zaku-

pu dla obydwóch modeli za pomocą węzła Przewidywania wszystkich modeli i prawdopo-

dobieństwa (klasyfikacja). 
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Obliczone wartości prawdopodobieństwa będą podstawą do obliczeń miar dobroci dopaso-

wania modelu do danych. Miary te obliczymy za pomocą dedykowanego węzła Ocena mo-

delu, zawartego w katalogu Skoring, w którym zamieszczono dedykowane węzły systemu 

STATISTICA Zestaw Skoringowy
3
. 

Po uruchomieniu węzła Ocena modeli otrzymujemy zestaw wskaźników opisujących 

dobroć dopasowania modeli do danych. 

 

 

Na podstawie wyliczonych wskaźników jakości stwierdzamy, że lepiej sprawdza się model 

drzew wzmacnianych. Ma wyższe wszystkie wskaźniki dobroci dopasowania. Jego lepszą 

jakość potwierdza również wykres przyrostu (Lift), na którym widzimy większą wartość 

przyrostu dla pierwszych 10% osób z najwyższym prawdopodobieństwem zakupu. 

Dodatkowo dla modelu drzew wygenerujemy wykres zysku. Na jego podstawie możemy 

stwierdzić, że kierując ofertę do 30% naszych klientów, dotrzemy do około 50% osób, 

które byłyby skłonne na nią pozytywnie odpowiedzieć. 

                                                      

3 Więcej informacji o systemie STATISTICA Zestaw Skoringowy zamieszczono w artykule R. Wajdy, 

„Rozwiązania StatSoft w ubezpieczeniach”, znajdującym się w niniejszym opracowaniu. 
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Wybór punktu odcięcia 

Ostatnim elementem związanym z oceną modelu jest wybór optymalnego punktu odcięcia, 

czyli wskazanie wartości progowej skorinigu określonego przez model, powyżej której 

będziemy podejmować działanie. Osoby ze skoringiem poniżej tego punktu będą wyłączo-

ne z planowanej kampanii. Aby określić optymalny punkt odcięcia, użyjemy modułu 

Zarządzanie punktem odcięcia zawartego w programie STATSITICA Zestaw Skoringowy. 

Optymalny punkt odcięcia wyznaczymy dla modelu drzew wzmacnianych. 



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2011  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

79 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

 

W oknie Wybór punktu odcięcia – wyniki przechodzimy na kartę Zysk, a następnie wybie-

ramy opcję Skoring marketingowy i określamy koszt dotarcia do klienta, który odrzuci 

naszą ofertę (25), oraz zysk, jaki spodziewamy się uzyskać dla osoby, która ją zaakceptuje 

(100). Po określeniu powyższych parametrów klikamy Raport, by wyświetlić podsu-

mowanie analizy. 
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Powyższy wykres przedstawia spodziewany zysk z kampanii w zależności od przyjętego 

punktu odcięcia. Analizując przebieg krzywej na wykresie, możemy stwierdzić, że najwyż-

szy zysk z kampanii sprzedażowej osiągniemy, jeśli zastosujemy punkt odcięcia modelu na 

poziomie 0,48. Osoby ze skoringiem poniżej tej wartości nie powinny uczestniczyć 

w kampanii. Zwróćmy uwagę, że gdybyśmy wysłali ofertę do całej naszej bazy, zysk 

z kampanii byłby cztery razy mniejszy niż zysk z kampanii wspartej działaniem modelu. 

Wdrożenie modelu 

Po zbudowaniu i walidacji modelu kolejnym krokiem jest jego wdrożenie, umożliwiające 

stosowanie modelu na nowych danych. Model możemy stosować w przestrzeni roboczej 

STATISTICA Data Miner, jednak my skorzystamy z korporacyjnej wersji STATISTICA 

Enterprise
4
, przeznaczonej do pracy grupowej oraz wspierającej automatyzację analiz i sto-

sowanie modeli. Modele, jakie zbudowaliśmy w przestrzeni roboczej, możemy zapisać 

w postaci kodu PMML, który umożliwia stosowanie modelu dla nowych danych zapi-

sanych na przykład w bazie danych. 

 

W Menedżerze systemu STATISTICA Enterprise zdefiniowaliśmy połączenie do bazy da-

nych, zawierające informacje o klientach, do których nie wysłano jak dotąd oferty. 

                                                      

4 Opis systemu STATSITICA Enterprise znajduje się w dalszej części tego artykułu. 
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W kolejnym kroku utworzyliśmy szablon zapytania do bazy danych, zwracający w wyniku 

dane zgodne merytorycznie z danymi, jakie były podstawą budowy modelu drzew wzmac-

nianych. Zapytanie to w systemie jest określane jako konfiguracja danych. W naszym 

przypadku stworzona konfiguracja nosi nazwę Dane oferta. 

W kolejnym kroku zbudowany model zapisany w pliku PMML wdrożymy w systemie 

STATISTICA Enterprise, kojarząc go równocześnie ze zdefiniowaną wcześniej konfigu-

racją danych. Aby wdrożyć model, z menu Zestaw Skoringowy wybieramy opcję Wdroże-

nie w Enterprise. 

 

Następnie w kolejnych krokach wskazujemy model PMML oraz konfigurację danych, 

z jaką ma on być skojarzony. Dodatkowo określamy jeszcze uprawnienia do korzystania 

ze zbudowanego modelu. 

 

Po zapisaniu modelu w systemie STATISTICA Enterprise uprawnione osoby jednym klik-

nięciem myszy mogą zastosować model na danych aktualnie zapisanych w bazie danych. 

Poniższy rysunek przedstawia jeden z możliwych raportów – zawierających skoringi dla 

wszystkich osób zapisanych w bazie. 
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Niewątpliwą zaletą wdrożenia modelu w systemie STATISTICA Enterprise jest także moż-

liwość automatycznego monitorowania zbudowanych modeli oraz generowania raportów 

o skuteczności przeprowadzonych kampanii. W systemie możemy przygotować szablony 

raportów, które uruchamiane ręcznie bądź zgodnie z harmonogramem pozwalają na 

uzyskanie gotowego raportu w wybranym formacie oraz jego publikację w Intranecie. 
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W środowisku STATISTICA mamy możliwość dostępu do zdefiniowanych w systemie 

szablonów analiz i raportów. Po kliknięciu opcji Korporacyjne->Uruchom analizę lub 

raport wyświetlone zostanie okienko, w którym jednym kliknięciem możemy uruchomić 

zdefiniowane wcześniej raporty, na przykład dotyczące efektywności zrealizowanej 

kampanii. 

STATISTICA Enterprise 

STATISTICA Enterprise to specjalna wersja STATISTICA przeznaczona do wykorzystania 

przez zespoły ludzi, pracujących wspólnie i potrzebujących wygodnego, wydajnego i bez-

piecznego środowiska do analizy danych i raportowania. Ponieważ STATISTICA Enter-

prise łączy w sobie narzędzia do przeprowadzenia całego procesu przekształcania 

surowych danych w użyteczną wiedzę, nazywamy go zintegrowanym systemem analizy 

danych. 

W skład systemu wchodzą: 

 centralna baza danych, 

 narzędzia analityczne STATISTICA (statystyka, wizualizacja i data mining),  

 generator raportów, 

 system bezpiecznego przechowywania dokumentów (ta część jest opcjonalna). 

Poglądowy schemat działania systemu i główne role użytkowników przedstawia poniższy 

rysunek. 

Rdzeniem zintegrowanego systemu jest centralna baza danych. Możemy w niej przecho-

wywać: 

 szablony pobierania danych z zewnętrznych źródeł danych (konfiguracje danych), 

 scenariusze analizy danych (konfiguracje analizy), 

 szablony raportów, 

 uprawnienia dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji i danych systemu. 

Warto zwrócić uwagę na kluczową zaletę przechowywania powyżej wymienionych danych 

w centralnej bazie danych. Dzięki temu mamy zapewnioną dostępność i zgodność danych, 

a potrzebne ustawienia i zmiany wystarczy wykonać raz. Jeśli przykładowo zmieniamy 

szablon raportu, np. dodając do niego nowy wykres, to wystarczy wykonać to raz i zapisać 

nowe ustawienia w bazie danych. Zmiana ta jest potem automatycznie przenoszona na 

wszystkie stanowiska, nie trzeba obchodzić każdego komputera i zmieniać na nim usta-

wień. Ponadto dane wprowadzone na jednym stanowisku są dostępne dla użytkowników na 

innych stanowiskach praktycznie od razu. 

Z praktycznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na aspekt łatwości korzystania 

z wyników analiz w STATISTICA Enterprise. Otóż w praktyce najczęściej większość osób 

nie wykonuje analiz, a jest odbiorcą ich wyników. Takim osobom dużo łatwiej jest 
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korzystać z szablonów analizy przygotowanych przez specjalistów od analizy danych 

i wdrożonych w STATISTICA Enterprise, niż własnoręcznie określać i uruchamiać analizę 

w zwykłym (tj. niewbudowanym w system) programie do analizy danych.  

 

Generator raportów służy do uruchamiania całej analizy w zadanych odstępach czasu 

i przekształcania jej wyników na powszechnie zrozumiały format (np. PDF) – tak, aby 

mógł z nich korzystać praktycznie każdy. Układ i formatowanie raportu określane jest pod-

czas jego tworzenia przez użytkownika. Oprócz wyników analizy (tabel, wykresów i infor-

macji tekstowych) raport może być wzbogacony: 

 dodatkowymi danymi: datą i czasem utworzenia, nazwą użytkownika, który uruchomił 

raport, wersją raportu itp., 

 tekstami (np. tytułem) i obiektami graficznymi (np. logo, schemat produkowanego ele-

mentu, którego dotyczy analiza). 

Generator raportów jest w stanie tworzyć raport spełniający nawet bardzo wygórowane 

wymagania dotyczące jego zawartości, ale również bezpieczeństwa danych i monitoro-

wania wszelkich zmian.  



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2011  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

85 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

Generator raportów może w praktyce okazać się niezwykle pożyteczny. Standaryzacja 

i automatyzacja tworzenia zestawień pozwala spożytkować czas analityków na twórcze 

wykorzystanie wiedzy o procesie i jego doskonalenie, zamiast na wykonywanie żmudnych 

i powtarzalnych czynności. Zastosowanie takiego systemu oszczędza tysiące godzin pracy 

rocznie (przykładowo przygotowanie zestawienia podsumowującego w jednej z firm przed 

wdrożeniem systemu bazującego na STATISTICA Enterprise trwało 40 godzin, a po 

wdrożeniu 5 min!). Oprócz bezpośredniej oszczędności czasu i środków, zastosowanie 

systemu zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i daje bardziej dokładny wgląd w proces, 

poprzez dostępność bardziej złożonych metod analitycznych. 

  


