
Cognos Analytics 
The latest and greatest 

 
Tzvetilina Peycheva 

Business Analytics Team Leader 

IBS Bulgaria 

 



За какво ще говорим днес: 

• Тенденции в развитието на аналитичните платформи 

• Какви функционалностти трябва да има една съвременна 
платформа за анализи? 

• Какво ново, ще намерим в IBM Cognos Analytics? 

 



Тенденции определящи бъдещото 
развитие на платформите за анализи на 
данни: 

Self – Service Analytics 

Data Governance 

Be Smart - ThinkDigital 



Self – Service Analytics 

• Фокус на организацията към анализи и откриване на нови 
възможности чрез данните 

• Лесен за разбиране и интуитивен за работа интерфейс 

• Стандартизиране на  данните 

• Възможност потребителят сам да подготвя необходимите данни 
за анализи 



Data Governance 

Управление на данните в организацията: 

• Определяне на политики на компанията за лесна комуникация 
между бизнес и IT отделите 

• Стандартизиране на понятия и бизнес речник 

• Наличност и цялост на данните 

• Използваемост на данните 

• Сигурност на данните 

 



Be Smart - ThinkDigital 

Създаване на „умни приложения“:  

• Анализи, които да водят до нови открития и ново знание 

• Възможност за превръщане на натрупаното знание от данни в 
действие 

• Възможност за споделяне на съдържание в други приложения и 
системи 

• Мобилен достъп 

• Сигурност на платформата 



Какви функционалностти трябва да 
има една съвременна платформа за 
анализи: 
• Достъп до различни източници на данни 

• Уеб базирано приложение 

• Self-Service 

• Ad-Hoc анализи 

• Сложни и комплексни анализи 

• Възможност за филтриране и агрегиране на данните на разлчни 
нива(Drill-up, drill-down, drill-through) 

• Визуализации 

• Сигурност 

• Мобилно приложение 

 



Cognos Analytics (R10) 

 Платформа фокусирана към 
Self-Service анализи 

 Лесен интуитивен интерфейс 

 Възмножност за редизайн на 
отделни компоненти  

 Добавяне на линкове към 
външни приложения 

 Възможност за създаване на 
персонален интерфейс за всеки 
потребител 

 Начален екран с най-важното 
съдържание за всеки 
потребител 

 



Cognos Analytics - Данни 

Добавяне на различни 
източници на 
данни(database, excel, csv) 

Моделиране на данните и 
подготовка на данните в 
един инструмент 

Сигурна връзка към 
данните 

Възможност за свързване 
на файлове с вече готови 
модели на данни 

 



Cognos Analytics – Дашборди и справки 
 Предефинирани, 

стандартизирани отчети и 
дашборди 

 Ad-Hoc анализи 

 Възможност за създаване на 
справки от външни източници 
като плоски файлове(excel, csv) 

 Голям избор от различни 
видове визуализации. 
Възможност за добявяне на 
нови визуализации. 

 Възможност за препращане 
към детайлна справка от 
дашборд 

 



Анализи, чрез геолокализиране на 
данните 

До 5 нива на 
административни 
граници 

Използване на географски 
координати - WGS 84 / 
World Geodetic System 
(WGS) 

Възможности за добавяне 
на нови карти – MapBox 

Интерактивни карти, 
възможност за zoom 
in/out, drill(up/down) 



Споделяне на съдържание и 
презентиране 

Експорт на справки в excel 
и pdf 

Експорт на дашборди в 
pdf 

Създаване на история с 
данните 

Изпращане на регулярни 
отчети по мейл 

Нотификации за ново 
съдържание 



Мобилно приложение 
 Може да се използва на 

телефон или таблет 

 Интерактивни функции 

 Сигурен достъп 

 Възможност за коментар върху 
съдържанието и споделяне 
чрез мейл 

 



Сигурност и проследимост на данните и 
съдържанието в платформата: 

 Справки за потребителски 
действия в платформата 

 Графично представяне на 
информация за източника на 
данни(Data Lineage (BCBS 239)) 

 Информация за съдържанието: 
създател, локация, филтри и 
др. 

 Достъп до съдържание може 
да се предоставя не само от 
администратор на платфромата 

 Сигурен достъп до 
платформата и мобилното 
приложение 



Най-новата функционалност от IBM 
IBM Dynamic Dashboard Embedded 

Ново REST API решение 

Лесно добавяне на визуализации към приложения 

Добавяне на готови дашборди с връзка към реални данни 

Възможност потребителите да създават дашборди в приложение 
извън Cognos Analytics, но с неговите възможности 





THANK YOU! 

Q&A 


