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Байгууллагууд өгөгдлөө боловсруулж удирдаж түүний үр шимийг
үйл ажиллагаандаа ашиглах явдал маш чухал.
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Их өгөгдлийг эмх цэгцтэй, хурдан шуурхай удирдах нь орчин үед
багагүй чадвар, цаг хугацаа хөрөнгө зарсан үйл явц болж буй
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Өгөгдөлтэй холбоотой давтагдаж үйлддэг аливаа ажилбарыг
хялбаршуулж, автоматжуулж хүнээс хамааралгүй болгох нь нэн
чухал
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Data platform-г танай байгууллага авч ашигласнаар өгөгдөлтэй
холбоотой бүх асуудлыг бүрэн автомат болгож шийдвэрлэх
боломжтой
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252 PLATFORM - Г БИЙ БОЛГОХ
ШАЛТГААН ЮУ ВЭ?

252 Business
Data Platform гэж юу вэ?
Байгууллагын өгөгдөл
боловсруулах процессыг бүхэлд нь
автоматжуулах зорилгоор
бүтээгдсэн системүүдийн нийлбэр
цогц шийдлийг business data
platform гэж хэлдэг.
Бид ETL tool, Data automation tool,
BI tool зэрэг системүүдийг
хөгжүүлж танай байгууллагын
өгөгдөл боловсруулалтыг бүрэн
автоматжуулж байна.

Өгөгдөл боловсруулах
процессын 3 үе шат.
1.Өгөгдөл цуглуулах:
Олон төрлийн системүүд, файл, API гэх зэрэг янз
бүрийн эх сурвалжаас өөр өөр хэлбэр дүрстэй
өгөгдлийг татах, зөөх, нэг дор төвлөрүүлэх процесс бол
хамгийн их цаг зарцуулалттай, гар ажиллагаатай, алдаа
доголдол гарах магадлал өндөртэй. Бидний хувьд энэ үе
шатан дээр өөрсдийн хөгжүүлсэн ETL төрлийн tool
252ETL-г санал болгож байна.

2. Өгөгдөл боловсруулах:
Боловсруулаагүй задгай их хэмжээний өгөгдлийг BI
төрлийн tool-р хэлбэржүүлэх гэж оролддог. Энэ нь
гацах, удаан ажиллах, ажиллахгүй болох тохиолдлуудыг
үүсгэдэг. Мөн өгөгдлийг боловсруулахын тулд түүнд
зориулагдсан мэргэжилтнүүд шаардлагатай болдог.
Тэгвэл бид энэ үе шатанд өгөгдлийг автоматаар өөрөө
боловсруулах DATA engine-уудыг хөгжүүлж өгснөөр
дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэж байна.

3. Өгөгдлийг хэлбэржүүлэх:
Өгөгдлийг ойлгомжтой байдлаар харуулах, харьцуулах,
шүүж харах шаардлагууд бий. Бид энэ үе шат дээр
өөрсдийн хөгжүүлсэн 252BI tool-г санал болгож байна.

252BI TOOL ГЭЖ ЮУ ВЭ?
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Бид 252BI-г бий болгохдоо Монголын компаниудын
хэв загвар, онцлогт тулгуурлан бүтээж тэдэнд
тулгардаг хүндрэл бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэхийг
зорилго болгож хөгжүүлж байна

Танай байгууллага 252BI-г ашигласнаар хормын дотор
өгөгдлөө боловсруулж, өөрсдийн dashboard бий
болгох боломжтой.

Олон янзын сервер хариуцаж, өгөгдөл шинжлэлийн
олон мэргэжилтнүүдийн хэрэгцээ шаардлагагүй болох
юм.
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252BI TOOL ЧАДАМЖ
Primary Research
Монголын анхны BI tool болох 252 BI нь танд дараах боломжийг олгох болно:
Хүссэн өгөгдлөө data source-с болгон ашиглах
боломжтой

Уян хатан график, дүрслэлүүдээс сонгож өгөгдлөө
хэлбэржүүлэх боломж

Join data source

Хурдан, хялбар ажиллагаа

Excel, CSV өргөтгөлтэй файлуудаас өгөгдөл унших
боломж

Ad-Hoc Analysis

Өөрийн хүссэнээр үүсгэх боломжтой dashboard

Cloud шийдэл

Олон төрлийн бэлэн загвар dashboard - уудаас
сонгох боломж

252BI-Г ЯАЖ АШИГЛАХ ВЭ ?
Та туршилтаар 10 хоног дараах хаягаар орж бүртгүүлэн
ашиглаж үзэх боломжтой.
URL: https://bi.252.mn/
Шаардлагатай анхан шатны хичээл, тайлбаруудыг дараах
сувгаас үзэх боломжтой.
Youtube url:
https://www.youtube.com/channel/UCWZt8FXpeiuyoHdeiORlkEQ
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