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Technology to inspire 

Data analytics - Dashboards 
  

Σε ζνα περιβάλλον που ςιμερα διζπεται από το μεγάλο όγκο διαχείριςθσ δεδομζνων, οι επιχειριςεισ 

αντιμετωπίηουν πολυπλοκότθτα που απαιτεί χρόνο και κόςτοσ για τθ ςυλλογι, οργάνωςθ και ανάλυςι 

τουσ, με ςκοπό τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ ςτθ λιψθ ςωςτϊν επιχειρθματικϊν αποφάςεων. Στθν προςπάκεια 

τουσ να διαχειριςτοφν αυτά τα ςωρευμζνα ςτο λαβφρινκο των διαδικαςιϊν τουσ δεδομζνα, οι 

επιχειριςεισ παραπονοφνται για κακι ποιότθτα πλθροφόρθςθσ που οδθγεί ςυχνά ςε λάκοσ ενζργειεσ κι 

αδυναμία επικοιδομθτικισ κι επαρκοφσ αξιοποίθςισ τθσ.  

Η επισειπεμαηική εςθςία – Business Intelligence BI - με ηα dashboards, επεξεπγάδεηαι, αναλύει και 

πποβάλλει ηα δεδομένα ζε εςανάγνωζηερ, real time, γπαθικέρ απεικονίζειρ.  

Με λίγα λόγια, τα dashboards είναι για τουσ managers ό,τι το 

καντράν του αυτοκινιτου για τουσ οδθγοφσ. Όπωσ ςτο 

αυτοκίνθτο οι οδθγοί βλζπουν παραςτατικά ςτο καντράν 

πόςο τρζχουν, πόςο καφςιμο ζχουν ςτο ντεπόηιτο, τι 

πρόβλθμα ζχει το όχθμα μζςω ειδοποιιςεων, ζτςι και τα 

dashboards απεικονίηουν με απλό, κατανοθτό και γραφικό 

τρόπο τθν κατάςταςθ μιασ επιχείρθςθσ και «προειδοποιοφν» 

τουσ managers για άμεςθ αντίδραςθ και λιψθ αποφάςεων. 

 Σφμφωνα με το Δίκτυο Ερευνϊν Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

(Social Science Research Network, SSRN), 65% του 

παγκόςμιου πλθκυςμοφ είναι οπτικοί τφποι. Τα dashboards – 

το μζςο που χρθςιμοποιεί θ επιχειρθματικι ευφυία για να 

ςυνδζςει δεδομζνα κι οπτικι απεικόνιςθ –βοθκοφν ςτθν 

απλοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ δεδομζνων και ςτθν εφκολθ 

προςβαςιμότθτα τουσ από ςτελζχθ ςε όλα τα επίπεδα μιασ 

επχείρθςθσ.  

Τα dashboards ςυλλζγουν τα δεδομζνα ςε πραγματικό χρόνο 

κι επικαιροποιοφνται ςυχνά αυτόματα, ϊςτε να εκμθδενίηουν 

χρόνο και προςπάκεια. Ελαχιςτοποιοφν τθν αναγκαιότθτα 

πλικουσ περίπλοκων αναφορϊν. Η πλθροφορία είναι 

δυναμικι και οι χριςτεσ ςε όλα τα επίπεδα αποκτοφν 

ελεφκερο παραγωγικό χρόνο για να ανταποκρίνονται 

εγκαίρωσ ςτθν επίλυςθ κεμάτων κι όχι ςτθν αναηιτθςθ 

δεδομζνων.   
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Με ςυγκζντρωςθ πολλαπλϊν αναφορϊν ςε μία μοναδικι και μεςτι γραφικι απεικόνιςθ πλθροφοριϊν, τα 

dashboards επιταχφνουν τη διαδικαςία λήψησ αποφάςεων λόγω ευκρινοφσ προβολισ των τάςεων τθσ 

επιχείρθςθσ μζςω γραφθμάτων. Προβάλλοντασ με μια ματιά τισ προβλθματικζσ περιοχζσ μιασ επιχείρθςθσ 

και τθν απαιτοφμενθ πλθροφορία για διορκωτικζσ κινιςεισ, τα dashboards δημιουργοφν ενςυναίςθηςη 

ευθφνησ ςτα ςτελζχθ των διαφόρων τμθμάτων τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ παράλλθλα εμπνεφουν αςφάλεια 

κακϊσ ειδοποιοφν εγκαίρωσ για τυχόν προβλιματα και για αναπροςαρμογι ςτρατθγικισ.  

Τα dashboards παρζχουν διαδραςτικότητα. Με χριςιμα και ποικίλα φίλτρα και drill down ςτθν 

πλθροφόρθςθ, όλεσ οι κατθγορίεσ χρθςτϊν, με διαφορετικζσ αρμοδιότθτεσ και ενδιαφζροντα, μποροφν 

να επικεντρωκοφν ςτθν άντλθςθ περιςςότερων ι λιγότερων -ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τουσ ρόλουσ τουσ 

- πλθροφοριϊν. Η επικοινωνία είναι γρηγορότερη κι ευκολότερη μεταξφ ςυνεργαηόμενων τμθμάτων και 

όλθσ τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ πολλαπλοί χριςτεσ μοιράηονται κοινά δεδομζνα τθν ίδια ςτιγμι, αντί να 

περιφζρουν μεταξφ τουσ παρωχθμζνεσ αναφορζσ. 

Η επιχειρθματικι ευφυία και τα dashboards είναι θ λφςθ που παρζχουν τα μοντζρνα κι ζξυπνα ςυςτιματα 

για τθν άμεςθ ςυλλογι, επεξεργαςία, προβολι και διανομι πλθροφορίασ ςε πραγματικό χρόνο. Με τθ 

βοικεια τουσ, μια επιχείρθςθ εξελίςςεται με γοργοφσ ρυκμοφσ, χωρίσ να χάνει χρόνο κι ενζργεια ςε 

αναφορζσ κι εκτυπϊςεισ. Τα dashboards είναι ζνα πολφτιμο εργαλείο για τθν  ανζλιξθ τθσ επιχείρθςθσ. 
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