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Ešte než začneme

Krátke predstavenie sa ...

Mgr. Filip Vítek

O CRM, analytike a BigData som napísal viac ako

50 verejne dostupných článkov a blogov. 
Keď nebudeme mať čas ísť do hĺbky: http://www.mocnedata.sk

 Súčasť skupiny PENTA

 Dodáva HW a SW riešenia, poskytuje analytické služby na kľúč

 Zriadený samostatný team na rozvoj zákazníckych dát a ich využitia pre 
firmy. Medzi hlavných zákazníkov patria:

rokov sa zaoberám
analyzovaním dát a

zavádzaním svetových
inovácii do riadenia vzťahu so zákazníkmi 

13
Skúseností s analyzovaním dát 

z  nasledovných odvetví

Vyštudoval Strategický a Finančný manažment, na 
Fakulte managementu Univerzity Komenského v BA

http://mocnedata.sk/


Predmet mojej 
prezentácie

BigData a datamining externých dát

Potreby bežných firiem sú ďaleko za lokomotívou ...

WIKT
Dáta & Znalosti

Odborná sofistikovanosť riešení a nástrojov
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Tok našej dnešnej diskusie

Dnes presne naopak ako v Zborníku ...

WIKT
Dáta & Znalosti

Dôvody prečo 
je biznis v tejto situácii

Aké príležitosti pre akadémiu
z toho plynú

Aký druh služieb/projektov
môže biznis zaujať

Čo si musíte pripraviť 
na strane nástrojov, aby ste mohli uspieť

Ako z toho vyťažiť peniaze
tak pre akadémiu ako aj pre biznis

Konkrétne príklady
projektov z bežného biznisu



Prípadové štúdie z použitia externých dát

Case: Monitorovanie prepoistenia klientov

WIKT
Dáta & Znalosti

Schéma dataminingu

Potreby zákazníka
 Monitorovať prepoistenie klientov PZP poistenia (poisťovňa sa nedozvie)
 Naštastie (na iný účel) existuje register ( www.skp.sk )
 Zistiť presun klientov
 Ako to súvisí s cenami iných konkurentov
 Popísať celý trh

Použité nástroje v projekte
 Automatický web-crawling, (2x)
 Text mining,
 Algoritmus na efektívne dopytovanie celého trhu
 Matching kategórie vozidla a cenníka konkurenta

http://www.skp.sk/


Prípadové štúdie z použitia externých dát

Case: Cenový monitoring konkurencie

WIKT
Dáta & Znalosti

Potreby zákazníka
 Zistiť, čo robia moji konkurenti na svojich e-shopoch
 Informovať ma o zmenách v skladbe produktov a o zmene cien
 Zistiť či a ako reagujú na mojej zmeny ceny
 Dať mi vedieť kedy a ako konkurenti monitorujú mňa

Použité nástroje v projekte

 Automatický web-crawling,
 Text mining,
 Testy na zhody textových reťazcov,
 Analýzy časových radov

Schéma dataminingu



Prípadové štúdie z použitia externých dát

Case: Finančné spravodajstvo o platiteľoch poistenia

WIKT
Dáta & Znalosti

Potreby zákazníka
 Vyťažiť verejné prístupné, ale nie ľahko prezerateľné údaje
 Zistiť, kto z obchodných spoločností je v ohrození podnikania
 Vyslať signál o závažnej zmene, aby sme zareagovali prv

Použité nástroje v projekte

 Automatický web-crawling,
 Text mining,
 Sémantická analýza

Schéma dataminingu



Podstatné závery pre spoluprácu 

Ponaučenia z týchto projektov ...

WIKT
Dáta & Znalosti

Oni nevedia ako, len čo to má 
priniesť, ale strašne to chcú mať

= musíte navrhnúť základný prototyp

Bežné firmy väčšinou nemajú žiadnu 
infraštruktúru na to, aby rozbehli 

čo i len pilotné riešenie
= počítaje s tým, že pilotná prevádzka na vašom 

HW/SW, či dokonca dlhodobé SaaS riešenie 

Vám to príde obyčajné, oni sú 
z toho vo vytržení 

= nie je to na výskumnú prácu 
= na projektoch nemusí robiť vedecká elita
= dobrá cena zohľadňuje vygenerovanú 

hodnotu pre firmu, nie Vaše náklady

Opensource je vaša 
výhoda a ich nočná mora

Prototyp je baranidlo
= ak máte možnosť to vyvinúť 

na vlastné náklady, určite tak urobte
= ak im nedáte niečo funkčné do 2-3 mesiacov 

od prvého stretnutia, zariadia sa inak



Podstatné závery pre spoluprácu 

Silné stránky akademického prostredia pre BigData projekty

WIKT
Dáta & Znalosti

BigData projekty predstavujú jednu z najsľubnejších oblastí na

vedecko-komerčné partnerstvá v SR

A Prirodzené prostredie (Opensource, UNIX, NoSQL, R, Spark, …)

B Čas experimentovať (Často skôr trpezlivosť zamieňaná za dostatok času)

C Vzácne HR zdroje (Zúfalý nedostatok kapacít schopných pracovať na 

BigData projektoch, e.g. Data scientists)

D Balans PUSH a PULL (skúste porovnať PHARMA výskumom alebo Aplikovanou 

matematikou/štatistikou)



Podstatné závery pre spoluprácu

5 najčastejších potrieb komerčného (fat tail) sektoru v BigData

WIKT
Dáta & Znalosti

A Akvizícia nových klientov
 Dátové stopy na webe, ktoré naznačujú, že by mohol mať 

záujem o tento druh produktov
 Klienti konkurentov (ako ich nájsť / ako sa k nim dostať)
 Generovanie Leads (nedokončené košíky konkurencie, ...)

B Profilácia vlastných klientov
 Ako sa moji klienti správajú mimo môjho obchodu 

(čo ich baví, trápi, zaujíma, ...)
 Skupina (fóra) alebo Konkrétny jedinec (soc. siete)

C Monitoring správania konkurencie
 Online a Mobilné verzie konkurenčných obchodov 

(ceny, skladba produktov, dynamika, traffic, ...)
 Správanie konkurentov na sociálnych sieťach
 Akcie s dodávateľmi, letáky, špeciálne ponuky

D

Profilácia
obchodných partnerov
 Skríning dodávateľov, odberateľov

(platobná disciplína, finančná stabilita, 
súdne spory, majetkové prepojenia, odbornosť 

manažmentu alebo zamestnancov, ...)
 Referencie od ostatných zákazníkov

E

Prevencia 
odchodu klientov 

 Detegovanie interakcie vlastných 
klientov s konkurentom 

 Dátové stopy nepokojnosti 
(mimo procesy danej firmy)

 Odhad cenovej senzitivity klienta 
z externých dát



Podstatné závery pre spoluprácu 

Najčastejšie požadované nástroje na realizáciu BigData projektov

WIKT
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Web crawling 
nástroje

 Málokedy API
 Väčšinou hostile BF, ale vhodný 

algoritmus môže veľa ušetriť

Paralelizmus serverov 
(+ nástroje ako Chronos)

Proxy change / hiding
(slowdown, antibot, ...)

NoSQL dátové 
úložisko

 Prvotné RAW dáta
 Dlhodobé úložisko 

neštruktúrovaných dát
 Znalosť/integrácia s cloudovými

Text mining 
algoritmy

 Zhody reťazcov, NGramy
 Parsovanie, stemming, ...
 Frekvenčné analýzy
 Clustering textov tém a dokumentov

Špecifická 
non-text 
analytika

 Pattern recognition / matching
 Audio, Image decomposition
 ...

Machine 
learning 

algoritmy

 Asociačné analýzy
 Klasifikácia (regresie, streomy, neur. siete)
 Zhluková/faktorová analýza
 ...

Sémantická 
analýza

 Mood analysis
 Filtrovanie emotional vs. factual
 Profilácia užívateľa
 ...



Podstatné závery pre spoluprácu 

Spôsoby spolupráce a monetizácie analýz externých dát

WIKT
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1 Spolu s IT dodávateľom
(Neriešite vysvetľovanie/marketing riešenia, 
nemusí akadémia do priestorov zákazníka)

Forma spolupráce Monetizácia analýz

A(Jednorazová) Výskumná úloha

2 Na priamo s koncovým 
odberateľom
(Potenciálne väčší výnos za oveľa väčšie úsilie)

 podnikanie súvisí s IT produktmi/službami 
(prevádzkovatelia portálov, aplikácii alebo IT dodávatelia)

 podnikanie prebieha v online priestore 
(elektronické obchody, agregátori a rezervačné portály, ...)

BOpakujúca sa dátová služba

CDátový produkt

DLicencia na algoritmus

Pozor na DPH rozmer, je to zdanlivo drobná, ale citlivá téma pre biznis

Koho ?

Veľký počet koncových klientov, dodávateľov alebo partnerov
Silné konkurenčné prostredie v odvetví
Multi-channel obsluha/predaj produktov
Vyššia frekvencia transakcií (nákupov) koncových klientov



Zaujala vás téma?

Máte úplne iný názor?

Zaskočte na môj blog:

Dočítate sa tam o jednotlivých témach do hĺbky. A 
môžete sa zapojiť aj do diskusie.

Mgr. Filip Vítek
CRM & BigData riaditeľ
mediworx software solutions

Napadnú 
vám otázky 
neskôr ...

+ 421 911 072 231

filip.vitek@mediworx.sk @

@FilipVitek

http://www.mocnedata.sk/
http://blog.etrend.sk/filip-vitek.html/

https://sk.linkedin.com/in/vitekfilip

Zaujalo?
Prečítajte 
si viac tu:

Vaše otázky, 
prosím

WIKT
Data & Znalosti

mailto:filip.vitek@mediworx.sk
https://sk.linkedin.com/in/vitekfilip

