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ÖSSZEFOGLALÓ

Benczúr Dávid

Vállalati Üzleti Intelligencia és Internet

(Doktori értekezés)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2006

A címben szereplő �üzleti intelligencia� kifejezéshez tartalmilag az angol �environmental

scanning�, �competitive intelligence� és a francia �veille stratégique� állnak a legközelebb.

Valójában a gazdasági döntések kockázatának csökkentéséről van szó a releváns információk

összegyűjtésén, feldolgozásán, továbbításán és az információbirtokosok összekötésén keresztül,

de kizárólag legális eszközöket és módszereket alkalmazva. Ehhez a tevékenységhez a Világháló

(World Wide Web) az elmúlt 10 év alatt igen hatékony új forrásokkal járult hozzá.

Mind az irodalom, mind az értekezésben bemutatott terepmunkák azt mutatják, hogy a

vállalatok nagyon kevéssé használják ki az Internet által nyújtott lehetőségeket. A kvantitatív

tanulmány szerint azokban a vállalatokban, amelyekben magasabb az árbevétel, fejlettebbek az

információs rendszerek, változékonyabbnak érzik a környezetet, vagy kifelé orientált a

szervezett, ott valamivel fejlettebb az internetes üzleti intelligencia is. Ugyanakkor a kvalitatív

tanulmány arra mutat példát, hogy léteznek igen nagy vállalatok is fejletlennek nem mondható

üzleti intelligencia rendszerekkel, amelyek egyáltalán nem használják az Internetet erre a célra.

Számos eszköz létezik, amellyel az internetes információk előnyei kiaknázhatók. Ide tartoznak a

keresők, katalógusok, meta-keresők, vertikális keresők, speciális portálok és adatbázisok,

valamint a különböző intelligens ügynökök. Ezek mind az ad hoc-típusú keresésekben, mind a

rendszeres figyelésben segítséget nyújtanak. Nem elég azonban pontosan ismerni, milyen

eszközök állnak rendelkezésre, azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy az üzleti intelligencia

valójában a vállalat tanulási és tudáskezelési folyamatait alakítja át. Az értekezés ezért bemutat

egy tudásközpontú üzleti intelligencia modellt, amely nemcsak a jobb megértést segíti, hanem

lehetővé teszi a rendszer mérését is a vállalat immateriális javain keresztül.

Kulcsszavak: üzleti intelligencia, környezetfigyelés, üzleti hírszerzés, tudásmenedzsment.
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SUMMARY

David Benczúr

Competitive Intelligence in Companies and Internet

(PhD thesis)

Budapest University of Technology and Economics, 2006

The Hungarian expression used in the title could be translated to �Business Intelligence�, but

what it describes is closer the English �Environmental Scanning�, �Competitive Intelligence� or

the French �Veille Stratégique�. In fact, it aims to decrease the risks of decision-making in

business by collecting, analysing, diffusing relevant information and interconnecting

information-owners, but only through legal methods and tools. The World Wide Web provided

very useful new sources for this in the last 10 years.

Both literature surveys and the field studies presented in this paper suggest that Environmental

Scanning practices did hardly benefit of the opportunities provided by the Internet. The

quantitative study concluded that companies having higher sales, better IT development, more

turbulent environment and an organisation turned outwards have higher Environmental

Scanning development level. On the other hand the qualitative study provides an example for a

big company having a quite developed Environmental Scanning system, but not using the

Internet for it at all.

A number of tools exist to benefit of the advantages of information on the Internet. These are

search-engines, directories, metasearch-engines, vertical search-engines, specialised portals and

databases, but also intelligent agents. They can support both ad hoc search and continuous

scanning. But to know the available tools is not enough, one has to keep in mind that

Environmental Scanning changes the company�s learning and knowledge management

processes. This paper presents a knowledge-based model for Environmental Scanning that

provides better understanding, and suggests a method of assessment through the Immaterial

Wealth of the Company.

Keywords: Environmental Scanning, Competitive Intelligence, Business Intelligence,

Knowledge Management.
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ABSTRACT

David Benczúr

Competitive Intelligence in Companies and Internet

(PhD thesis)

Budapest University of Technology and Economics, 2006

The present PhD thesis discusses the effects of the World Wide Web on Competitive

Intelligence (CI) in companies. First, it presents CI and important scientific works in the

literature since 1985. Two field studies follow, a quantitative study on a large sample and a

qualitative study on a major company of the automotive sector. The first concludes that

companies having higher sales, better IT development, more turbulent environment and an

organisation turned outwards have higher CI development level. The second provides an

example for a quite developed CI system that does not use the Internet though. Finally it

presents tools that help in gathering Competitive Intelligence on the Internet, and promotes a

Knowledge-based approach that is useful, among others, to assess a company�s Competitive

Intelligence.
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ELŐSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Doktori értekezésem nagyjából ötéves kutatást összegez és zár le. Mivel alapdiplomámat tekintve

villamosmérnök vagyok, a kutatást az információs és kommunikációs technológiák oldalán, az

eszközöknél kezdtem el. Innen kiindulva jártam be a témához szorosan kapcsolódó irodalmat,

majd az annak hátterét adó stratégiai és szervezéstudományi elméleteket és kutatási

módszertanokat. Ez után kerülhetett sor arra, hogy magam is �mintát vegyek� a vállalati

szokásokból, elemezzem az eredményeket, végül javaslatokat fogalmazzak meg a helyzet

javítására. Hogy a jelen értekezés már nem pontosan ezt a sorrendet követi az annak is tükre,

hogy hogyan változott meg gondolkodásmódom az eltelt öt év alatt.

Ennek a változásnak a legutolsó állomása a tudásközpontú megközelítés megjelenése volt.

Korábban kifejezetten amellett érveltem, hogy a tudásmenedzsment, amellett, hogy eredményeit

elismerem, figyelmen kívül hagyható az üzleti intelligencia tanulmányozásakor. Amint ez az

utolsó részből is kiderül, ma már nem így gondolom, ha az értekezésnek alcímet adnék,

valószínűleg így szólna: �és mégis tudásmenedzsment.�

Jól megállapodott, sok évtizedes múltra és Nobel-díjas munkákra visszatekintő, különböző

iskolákra tagolt tudományterületeknél fel sem vetődik az identitáskeresés gondolata. Nem így

van ez olyan fiatalabb határterületeknél, mint amilyen az információmenedzsment, és azon belül

is a még kevéssé ismert üzleti intelligencia. Ezért kap a szokásosnál nagyobb hangsúlyt az

általános bemutatás, a rokon tudományterületekre való kitekintés, a magyar nyelvű terminológia

megalkotására tett kísérletek. A mellékletben egy kutatás-módszertani összefoglaló is található.

Remélem, hogy munkámmal sikerült megvilágítanom, hogy az információs és kommunikációs

technológiák hogyan hatottak (és hatnak) a vállalati stratégiai döntéseket megalapozó

informálódási folyamatokra, és ugyanakkor az üzleti intelligencia bemutatásával talán újabb apró

részleteket is tudtam rajzolni a magyar menedzsmenttudomány sokdimenziós térképére.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Z Karvalics Lászlónak, aki sohasem

korlátozta �barangolásaimat�, ugyanakkor hasznos tanácsai, találó meglátásai és széles látóköre

nélkül a munkám is sokkal kevesebb lenne, és én magam is.
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1. BEVEZETÉS

A kockázat minden döntés elkerülhetetlen része. Az emberiség évezredeken át úgy gondolta,

hogy jövő alakulása emberfeletti tényezőktől függ, ezért gyakran rituális szertartásokkal

igyekeztek elnyerni az istenek jóindulatát, máskor jósokat, papokat vagy sámánokat kérdeztek

meg döntéshozatal előtt. A reneszánsz korban azonban Girolamo Cardano és később Blaise

Pascal és Pierre de Fermat elkezdték matematikai módszerekkel vizsgálni a szerencsejátékokat.

Végül Daniel Bernoulli munkái alapozták meg a tudományos kockázatkezelést a XVIII.

században [Buchanan & O�Connell 2006].

A kartéziánus szemléletű racionális döntéshozatali modell (homo oeconomicus) azonban

zsákutcának bizonyult. Herbert Simon fogalmazta meg először, hogy a komplex körülmények,

az idő végessége és az emberi agy számolási kapacitásának határai miatt a döntések csak

korlátozottan racionálisak [Simon 1947]. Ezért fűztek nagy reményeket az emberi

döntéshozatallal foglalkozó tudósok az első számítógépekhez. Az első IBM Mainframe 1965-ös

üzembe állítása után az informatika valóban nagy előrelépést jelentett az operatív döntések

területen, előbb a gyártástervezésben, később a pénzügyi, logisztikai és egyéb szakmákban.

John Rockart ajánlotta először 1979-ben, hogy stratégiai döntéstámogatáshoz olyan rendszert

építsenek, ami a fő tevékenység szempontjából hasznos információkat szállít a vezetők számára

[Rockart 1979]. Ezek után alakultak ki a Vezetői Információs Rendszerek, közülük a

legfontosabbak a szimulációs, és a Business Intelligence rendszerek voltak. Ez utóbbi elnevezés

a Gartner Group tanácsadójától, Howard Dresnertől származik, és olyan rendszereket ír le,

amelyek �segítik a döntéshozókat, hogy megértsék vállalatuk helyzetét a világban�. [Buchanan &

O�Connell 2006]

Az 1990-es évektől a személyi számítógépek széleskörű elterjedésével egy időben robbant a

vállalatok �számítógépesítése� is, ekkor váltak könnyedén hozzáférhetővé, mind anyagi téren,

mind a használatukhoz szükséges kompetenciák terén. A Business Intelligence irodalmát ekkor

olyan kulcsszavak uralták, mint tranzakciós adatok, termelési és eladási mutatók, az ezekhez

szükséges adattárházak és persze a rendszerek biztonsága.
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De mi van a külső környezetből érkező jelekkel? Azt gondolhatnánk, hogy amikor minden

számítógépet összekapcsolunk a hálózatok hálózatába, és közhelynek számít a �világfalu�

kifejezés, akkor a vállalatok figyelme is megnövekedik a külső információk iránt. Huber már

1990-ben rámutatott, hogy az Internet többek között ezt a tevékenységet is forradalmasíthatja

[Huber, 1990]. A téma azonban csaknem hiányzik az irodalomból:  �a vállalati input információk

kérdése kevéssé tárgyalt téma a vállalaton belüli információáramláshoz képest� [Z. Karvalics

2001: 76]. Hasonló kijelentésre a nemzetközi irodalomban is van példa, sőt pont az Internettel

kapcsolatban: �kevés empirikus munka létezik, arról, hogy az Internet hogyan hat az üzleti

intelligenciára� [Choo 2001: 67].

Értekezésem erre a problémakörre épül. Arra keresek benne választ, hogy a vállalatok mennyire

használják az Internetet a versenykörnyezet figyelésére, és hogyan lehetne ezt hatékonyabban

tenni.

Az értekezés első része az üzleti intelligencia általános bemutatása. A történelmi áttekintés, a

definíció és terminológia tisztázása után szó esik a figyelés négy főbb területéről, az aktív és

passzív figyelés között különbségről, az üzleti intelligencia rendszerek három szintjéről, azok

informatikai oldaláról és szereplőiről. Végül elhelyezzük a témát az ismert befogadó

tudományok, a közgazdaságtan és a stratégiai menedzsment fogalomrendszerében.

Az irodalmi áttekintés időrendben bemutatja a főbb tudományos írásokat 1985-től kezdve. Mivel

arra is kerestem a választ, hogy miért van ilyen kevés empirikus kutatás az irodalomban,

elsősorban a terepmunkákra koncentráltam, és az eredmények mellett azt is figyeltem, hogy mit

vizsgáltak a kutatók.

Az értekezés két saját terepmunkáról számol be. Az elsőben a megfigyelt jelenségek és az

áttekintett irodalom alapján különböző hipotéziseket állítottam fel a környezetfigyelés

fejlettségével, fejlődésével, a környezet megítélésével, a vállalat belső jellemzőivel és informatikai

fejlettségével kapcsolatban. Ezeket azután nagy elemszámú, előre begyűjtött mintán, kvantitatív

módon teszteltem. A kutatás, az irodalommal egybehangzó módon arra enged következtetni,

hogy a vállalatok még nagyon kevéssé használják az Internetet üzleti intelligenciára.

A második tanulmány egy nagy autóipari vállalat üzleti intelligenciáját mutatja be kvalitatív

módon. A vállalat rendelkezik üzleti intelligenciával, amely nem is mondható fejletlennek, de az

Internetet nem használják erre a célra.
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Ha minden jel arra mutat, mind az irodalomban, mind saját kutatásaimban, hogy az Internet által

kínált lehetőségeket a vállalatok nem használják ki, és ráadásul a témával kapcsolatban a vártnál

kevesebb írás jelent meg, akkor levonhatjuk azt a következtetést, hogy ezek a lehetőségek még

nem eléggé ismertek. A hatodik fejezetben áttekintem az internetes információk sajátosságait, a

főbb internetes eszköztípusokat, és bemutatom, hogy az üzleti intelligencia szempontjából

releváns információk megszerzése milyen eszközökkel könnyíthető meg. A ma létező internetes

eszközök részletes leírása a mellékletben található meg, aminek oka a terjedelmi korlátok mellet

főként az, hogy a konkrét eszközök nagyon gyorsan változnak és elavulnak, tudományos

szempontból érdemesebb típusaik bemutatására és osztályzásukra helyezni a hangsúlyt.

A lehetőségek ismerete azonban önmagában még kevés hatékony kihasználásukhoz. Az üzleti

intelligencia a döntéshozók rendelkezésére álló tudást támogatja, ezért nem elegendő, ha úgy

tekintünk rá, mint egy releváns információkat szállító informatikai rendszerre. Tudásközpontú

megközelítésre van szükség, amelyben a hálózatnak ugyanolyan fontos szerepe van, mint a

memóriáknak, és amely beépül a vállalat tudásteremtési ciklusába. Egy ilyen megközelítéssel

jobban megérthetők az igények, jobban becsülhetők a kiadások, és a hatás is jobban mérhető. Az

utolsó fejezetben tehát bemutatok egy lehetséges tudásközpontú megközelítést.

Az értekezés célja egyrészt, hogy bemutasson egy magyar nyelvű monográfiát a témában,

másrészt hogy zászlót bontson az internetes eszközök megfontoltabb, célzottabb és nagyobb

mértékű használata mellett. A mellékletben a konkrét eszközök bemutatása mellett szót ejtek az

üzleti intelligencia kutatásmódszertanáról, és érdekességképpen bemutatom az üzleti

intelligenciával foglalkozók etikai kódexét.

Mivel nem foglalkozik az értekezés? Az üzleti Intelligenciával kapcsolatban csak a külső

információkat vizsgálja (Competitive Intelligence, de nem Business Intelligence), és nem témája

a gazdasági / ipari kémkedés, illetve az annak elkerülését szolgáló teendők. Az

információforrások közül kifejezetten az Internet hatását és lehetőségeit vizsgálja. Az

informatikai eszközök technikai részleteire nem tér ki bemutatásukkor. Végül a vezetők ad hoc

igényeit, és a döntéshozatalt nem tárgyalja, azt a kognitív tudományok területének tekinti. Ezek a

témák jogosan vetődhetnek fel az értekezés kapcsán, és további kutatási irányokat jelenthetnek.
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2. A VÁLLALATI ÜZLETI INTELLIGENCIA
BEMUTATÁSA

2.1. DEFINÍCIÓ, TERMINOLÓGIA

Az üzleti intelligencia �a gazdasági résztvevők számára hasznos (tehát felhasználható) információk

keresésére, feldolgozására és terjesztésére irányuló erőfeszítések összességét jelenti� [Bloch 1999: 9]. Stratégiai

figyelés, környezetfigyelés ezzel nagyjából szinonim fogalmak, valamivel hangsúlyosabb bennük

a külső információk megszerzésének kérdése [Aguilar 1967, Herring 1988]. Számos szerzőnél ez

a definíció kiegészül azzal, hogy az üzleti intelligencia célja versenyelőny megszerzése, vagy

megtartása [Teo & Choo 2000; Ettore 1995]. Lesca főként az előretekintés szerepét emeli ki, és a

tevékenység kollektív voltát is hangsúlyozza [Lesca 2003].

Bournois és Romani egy kérdőívben többek között definíciót is kértek a válaszolóktól az üzleti

intelligenciára. Az így összegyűjtött több ezer definícióból szoftver segítségével alkottak egy újat:

�A szervezet stratégiáért felelős egységének szervezett tevékenységéről van szó, melynek során a cég

versenyképességét olyan információk gyűjtésével, feldolgozásával és cégen belüli terjesztésével kívánja növelni,

amelyek segítséget nyújtanak, hogy úrrá legyenek környezetükön. Ez a döntéstámogatási mód speciális

eszközöket használ, és a munkavállalók bevonásával a külső és belső hálózatokra támaszkodik.� [Bournois

& Romani 2000: 19] Ám még ebből a nem éppen rövid, definícióból is hiányzik egy fontos elem:

a legalitás határán belül maradás, amely a kémkedéstől megkülönbözteti [Bloch 1999, Revelli

2000, Besson & Possin 2001].

Ha tehát pontos és nem túl hosszú definíciót szeretnék alkotni, akkor a következőképpen

fogalmaznék: �az üzleti intelligencia a gazdasági döntések bizonytalanságát hivatott csökkenteni a releváns

információk, összegyűjtésével, feldolgozásával, vállalaton belüli terjesztésével, és az információbirtokosok

összekötésével, de kizárólag legális módszereket és eszközöket alkalmazva.�

A környezetfigyelés kifejezést az angol Environmental Scanning fordításaként kezdtem el használni,

amely elsősorban az információk megszerzésével foglakozik [Aguilar 1967]. A címben szereplő

üzleti intelligencia leginkább a Competitve Intelligence fordításának tekinthető. A Business Intelligence

ezeknél valamivel tágabb fogalom, mert egyaránt megtalálhatók benne a külső és belső

információk. (Mind a Competitive Intelligence, mind a Business Intelligence magukba foglalják az
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információk megszerzésén túl feldolgozásukat és terjesztésüket [Herring 1988]). Egyik

cikkemben használtam az Üzleti Hírszerzés kifejezést is [Benczúr 2002b], némileg publicisztikai

célból, de a hírszerzés szó kissé az ipari kémkedés felé torzítja a fogalmat, amit pedig kizárnak az

angol Business Intelligence, vagy a francia Intelligence Economique.

A francia irodalom gyakran használja a veille kifejezést, ami éberséget, figyelést jelent. Az angol

Environmental Scanning-nek leginkább a Veille Stratégique, Veille Economique felelnek meg, bár a

Veille Economique-ot használják az országok közötti verseny kontextusában is. Megjegyzendő,

hogy a Veille Environnementale csak a szűkebb értelemben vett jogi, adminisztrációs, társadalmi

környezet, figyelésére vonatkozik, a versenytársakra például nem. Továbbá egyes francia szerzők

szerint a Veille csak a passzív figyelésre vonatkozik, míg a vállalat tudatos, aktív tevékenységére

helyesebb az Intelligence szó használata [Bloch 1999].

A kulcsszavak területén az Environmental Scanning hozta a legnagyobb találati arányt az engem

érdeklő témában. Szintén elég hasznos kulcsszónak bizonyult a Competitor Intelligence, amelyet

Fuld vezetett be [Fuld 1985], és ami nagyon közel van alakilag Competitive Intelligence-hez. A

Competitive Intelligence nem tartozik a leghatékonyabb kulcsszavak közé, mert az Interneten sokan

pontatlanul a nagyon elterjedt Business Intelligence szinonimájaként használják.

Magyarul annyiból szerencsésebb kifejezés a környezetfigyelés az üzleti intelligenciánál, hogy abba

egyértelműen nem tartozik bele az ipari/gazdasági kémkedés vagy bármely más a legalitás határát

átlépő hírszerző tevékenység, míg az intelligencia hallatán könnyen a titkosszolgálatokra és CIA-re

asszociálhatunk (Central Intelligence Agency). Szintén a környezetfigyelés mellett szól, hogy nem

fordítható Business Intelligence-nek, amely, mint említettük, a belső információkat is magába

foglalja. Az üzleti intelligencia melletti érvek, hogy nem rímel valamilyen ökológiai téma felé, és

hogy a tág értelemben vett például jogi, társadalmi környezet csak egy összetevő a technika a

versenytársak és a kereskedelem mellett. Felmerülhet a stratégiai figyelés kifejezés is, ami ellen

egyrészt szól, hogy angol megfelelői (Strategic Scanning vagy Chief Executive Monitoring) nem nagyon

elterjedtek, és hogy nincs a környezetfigyeléshez hasonlóan egybe írva, ezért valószínűleg nem

maradna egyben a szókapcsolat. Az értekezésben szinonim kifejezésekként egyaránt fogom

használni a környezetfigyelés, a címben is megjelenő üzleti intelligencia, és a Kiss Ferenc által ajánlott

igen találó versenykörnyezet-figyelés terminusokat.
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Ezek után elvégezhetünk egy gyors próbát: mennyire igaz az állítása, mi szerint a belső adatokról

sokkal többet írnak, mint a külsőkről. Ha a Google1 keresőmezőjébe a �Business Intelligence�

kulcsszót beírjuk, mintegy 45 000 000 hivatkozást kapunk. Ha ezt tovább szűrjük a belső

adatforrásokra, akkor azt látjuk, hogy �Business Intelligence� ÉS �ERP� (Enterprise Resource

Planning: Integrált vállalatirányítási rendszer) több mint 10 000 000, �Business Intelligence� ÉS

�CRM� (Customer Relationship Management: Ügyfélkapcsolat Menedzsment) több mint 15 000

000, �Business Intelligence� ÉS �Data Warehousing� (adattárház) több mint 7 000 000

hivatkozást takar. Ezzel szemben a �Business Intelligence� ÉS �Environmental Scanning�

mindössze 11 400, �Business Intelligence� ÉS �Competitive Intelligence� 225 000 hivatkozást

jelent, míg maga az �Environmental Scanning� 232 000-szer, �Competitive Intelligence� pedig

alig több, mint 2 000 000-szor szerepel. A Próba tehát nagyságrendbeli eltéréseket mutat, és

igazolja Z. Karvalics állítását.

2.2. HÍRSZERZÉS, PIACKUTATÁS, DOKUMENTÁCIÓ�

A bevezetőben röviden áttekintettük a döntéstámogatás történetét, amelyhez az üzleti

intelligenciát csak a vezetői információs rendszerek korában kapcsoltuk hozzá. Valójában döntés

és információ ennél jóval régebb óta összekapcsolódott fogalmak. Be kell ismernünk, hogy

akármennyire is igyekszünk az üzleti intelligenciát elválasztani az üzleti hírszerzéstől, mindkettő

eredete a hadi hírszerzésben keresendő.

Besson és Possin [2001] a következő képet tárják elénk művük bevezető fejezetében: Alkonyul az ázsiai sztyeppén,

amikor a kínai birodalomhoz tartozó erőd lábai előtt néhány száz könnyűlovas tűnik fel: Dzsingisz kán csapatai.

Amint könnyű fegyverzetben kószán köröznek a magas falak előtt, a bástyán összemosolyog két védő: holnap a

tízezer jól szervezett kínai katona reggelire megeszi őket. Csakhogy reggelre, a város elesett, mert míg a mongol

lovasok feltűnése a kínaiaknak a harc kezdetét jelentette, addig azoknak egy három éves munka legutolsó óráit. Ez

alatt a három év alatt pontosan kiismerték a várost, tudták, hogy hol áll az őrség, mikor van váltás, kik riadóztatnak,

hol vannak a fegyverek, kik a kulcsemberek, akik a védelmet irányítják, stb. Ebben a tudásban komoly szerepet

játszottak a városba beépült mongol ügynökök, de rengeteg hasznos információhoz jutottak például a kereskedőkön

keresztül is. Az információk tudatos gyűjtése feldolgozása kulcsszerepet játszott abban, hogy a mongol seregek

néhány év alatt a fél világot meghódíthatták.

A történelemben nem ritka, hogy egy nemzet domináns szerephez jutását jórészt hírszerzésének

köszönheti. Bloch példaként megemlíti a velencei köztársaságot, amely a Középkortól a

                                                
1 http://www.google.com
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napóleoni hódításokig uralta a földközi tengert, valamint Japán felemelkedését a XIX. század

végétől kezdve [Bloch 1999]. Besson és Possin ír arról, hogy I. Erzsébetet mintegy hatvan

ügynököt foglalkoztatott, akik a spanyolok és a franciák minden lépéséről időben tudósították,

de nem kell szégyenkeznie a francia XI. Lajosnak, vagy a porosz II. Frigyesnek sem. A

hírszerzésben általában kulcsszerepet játszik a kereskedelem, már Július Caesar légiói is gyakran

informálódtak vándorló kereskedőkön keresztül. Ennél is régebbi példa, hogy Nagy Sándor

gyakran felbontatta a katonák leveleit, hogy seregei hangulatáról tájékozódjon [Besson & Possin

2001].

A modern üzleti világban nem harcról, hanem versenyről beszélünk, és az üzleti hírszerzésnek

vannak etikai korlátai, de az információszerzés célja ugyanaz maradt: környezetünk

kiszámíthatóbbá tétele, és ez által a kockázat csökkentése.

Az ipari kémkedés és az üzleti hírszerzés még sokáig a hadi hírszerzéshez hasonlóan titokban és

ad hoc módon, célzottan működött, pedig a vállalati kontrolling már rendszeresen figyelte és

elemezte a belső termelési adatokat és mutatókat. A 60-as 70-es években merült fel először, hogy

a külső környezetből érkező információkat is ugyanúgy kellene figyelemmel kísérni, mint a

belsőket, hiszen azok ugyanúgy játszhatnak szerepet egy vállalat életében [Russel & Prince 1992].

Kezdetben monitoring rendszereket alakítottak ki, amelyekkel bizonyos külső események

alakulását tudták követni. Ezek azonban nem bizonyultak elegendőnek, mivel nem tették

lehetővé, az újonnan felmerülő (emergens) tényezők figyelembevételét. Ahogy Morrison és társai

írják, �az események valószínűségnél sokkal fontosabb a lehetőségeket figyelni� [Morrison et al.

1984]. A környezet folyamatos figyelése elsőként a nemzetvédelemnél alakult ki, ezt követte nem

sokkal az életbiztosítások szektora, ahol a társadalmi változások időbeli követése

elengedhetetlenné vált. Az iparban való megjelenés sokáig váratott magára, lényegében csak a

80-as évek óta beszélnek róla, ugyanis előtte az információs rendszerek nem voltak még eléggé

fejlettek a stratégiai döntésekhez [Pawar & Sharda 1997].

Ez alatt a fejlődés alatt két fontos területet olvasztott magába az üzleti intelligencia, amelyek már

régebb óta léteztek és ellátták az üzleti intelligencia egyes teendőit. Az egyik a piackutatás, a

másik pedig a dokumentáció. Az üzleti intelligencia, ahol megjelent, ezeket új szerepekkel

gazdagította, és egy magasabb stratégiai szinten egyesítette magában.
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A piackutatás célja, ha jól végzik, szintén a környezet minél pontosabb feltárása [Caumont

2002]. A legnagyobb különbség, hogy a piackutatás eseti megbízásra válaszol, nincs benne a

folyamatosság dimenziója, és így maga az időhorizont (reaktivitás) is másodlagos szerepet játszik.

Az is különbség, hogy a piackutatás felhasználói egyértelműen a megrendelők, míg az üzleti

intelligencia maga gondoskodik arról, hogy az információk eljussanak az azt hasznosítani tudó

csoportokhoz.

A dokumentáció és a vállalati könyvtáros szakma a maga részéről a vállalat számára releváns

adatokat tárolta el, sőt gyakran elemezte és készített belőle kivonatokat a döntéshozók számára.

A dokumentáció legnagyobb hiányossága, hogy csak az írásos forrásokra koncentrál, sőt azokat

is tematikusan elválasztva, adatbankokban tárolja. A dokumentáció volt az, amely elsőként

informatikai eszközökkel próbálta meg orvosolni az áttekinthetetlen mennyiségű

információtömegben való keresést például kulcsszavak segítségével [Besson & Possin 2001]. A

dokumentáció akkor kezdett üzleti intelligenciává kiteljesedni, amikor a dokumentációs

szakemberek, a kifejezetten technikai és tudományos érdeklődés mellett, elkezdtek a jogi,

pénzügyi, politikai, kulturális témákban is figyelni és dokumentálni, az igazi változás pedig

azonban a kapcsolati hálózatok jelentőségének felismerése volt.

2.3. FÓKUSZ: TECHNOLÓGIA, VERSENYTÁRSAK, KERESKEDELEM,
KÖRNYEZET

A legtöbb szerző a stratégiai figyelést a fenti négy összetevőre bontja le [Bloch 1999; Revelli

2000; Hermel 2001]. Mások ennél több kategóriát határoznak meg, a fenti kategóriákat bontva

tovább. Például versenytársak, ügyfelek, beszállítók, partnerek, befektetők, államigazgatás,

érdekcsoportok [Lesca 2003], vagy jogalkotás, marketing, gyártástechnológia, versenytársak,

ország-kockázat, tőzsde, stb. [Besson, Possin 2001].

2.3.1. A TECHNOLÓGIA FIGYELÉSE

Az irodalomban általában ezt említik elsőként. A technológia figyelése egyrészt a

legnyilvánvalóbb, de a legrégebbi is. Számos ipari vállalatnál a technológiából ered a legfőbb

versenyelőny. Ide tartozik minden, ami a termékek műszaki fejlesztését befolyásolhatja:

•  Szabadalmak figyelése és elemzése, technológiai lehetőségek kutatása;
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•  Egy-egy szektor technológiai auditja, műszaki piackutatás;

•  Beruházások műszaki kiértékelése.

Ezekhez a legtöbb információ nyíltan hozzáférhető, vagy teljesen legálisan megszerezhető, tehát

ipari kémkedés nélkül is bőven akad tennivaló.

2.3.2. A VERSENYTÁRSAK FIGYELÉSE

Itt olyan információkról van szó, amelyek a versenytársak stratégiájáról tudósítanak. A cél, hogy

összehasonlító adataink legyenek, és minél kiszámíthatóbbá tegyük versenykörnyezetünk

alakulását. A következőket érdemes figyelni:

•  Versenytársak termékskálája;

•  Elosztási csatornák;

•  Értékesítés és eladás;

•  Költségelemzés;

•  Vállalati szervezet és vállalati kultúra elemzése;

•  A felső vezetés összetételének elemzése;

•  A cégek tevékenységi portfoliója;

•  +1: a verseny erőssége.

A versenytársak rossz ismerete nem megengedhető, bármennyire egyedülálló a termékünk vagy

szolgáltatásunk. Különben is, mi alapján állíthatjuk, hogy tevékenységünk egyedülálló?

2.3.3. A KERESKEDELEM FIGYELÉSE

Itt a piacon lévő termékek figyeléséről van szó. Nem a versenytársak stratégiáját kutatjuk, hanem

az általuk (és általunk) előállított termékek fogadtatását, eladását, sikerét. Például azt érdemes

tudni, hogy hol milyen termékek fogynak jobban. Általánosabban az a kérdés, hogy milyen a

termékek áramlása és forgalma. Az is érdekes lehet, hogy mennyi reklamáció van, és ezeknek mi

az oka.
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Ebbe a kategóriába illik bele legjobban a hagyományos piackutatás, és itt vizsgáljuk a beszállítók

és az ügyfelek magatartását.

A legérdekesebb következtetésekhez persze akkor jutunk, ha a kereskedelmi információkat a

versenytársakról gyűjtöttekkel összekapcsoljuk. Az igazi kérdés ugyanis, hogy mi okozza a nagy

sikereket és bukásokat az egyes esetekben. A gyenge termék, a rosszul működő előállító/eladó,

vagy esetleg a vevői szokások rossz ismerete?

2.3.4. A KÖRNYEZET FIGYELÉSE

Ide tartozik minden egyéb. Nem kapcsolódnak szorosan a tevékenységhez, de gyakran ezeken az

információkon múlik a legtöbb. Megszerzésüket a legnehezebb megtervezni, mivel nehezen

formalizálható, mitől lesz a környezet valamely változása releváns a vállalat számára. Néhány

példát azért megemlíthetünk szemléltetésképpen.

Egy bank vagy biztosító számára nagyon fontos a lakossági ügyfélkör szociális helyzete, az

országra jellemző kultúra, az aktuális politikai helyzet és tendenciák. A vállalati ügyfelek körében

a legfontosabb információk egy adott vállalat hitelképességének elbírálásához kellenek, tehát

elsősorban a tevékenységeinek kockázatára vonatkoznak.

Egy nagyvállalat számára rendkívül fontos a jogi környezet és annak változásai. Itt nemcsak az

esetleges jogi illetve adminisztrációs eljárásokra kell gondolni, az ipari termelést is meghatározza

például a szabályozottság az adott szektorban. Igen nagy vállalatok esetén beszélhetünk

különböző lobbi-érdekekről és tevékenységekről is már a jogalkotási fázisban.

Egy marketinges számára elengedhetetlen a társadalmi tényezők alapos ismerete. Például a

potenciális vásárlók vásárlóereje, életmódja, vagy az újdonságokhoz való viszonya. Ugyanakkor

egy humánerőforrás-szakember számára az emberek mentalitása, kultúrája, vagy egy adott

végzettséghez tartozó átlagbér ismerete lehet fontos.
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2.3.5. A PORTER-FÉLE �ÖT ERŐ� MODELL

Bloch, hivatkozva Martinet és Ribault munkáira emlékeztet, hogy a négyféle figyelés megfelel

Porter híres modelljének az öt versenyző erőről [Bloch 1999].

1. ábra: A Porter-féle �öt erő� modell [Porter 1980]

A fenti ábra alapján elmondható, hogy

•  a technológia figyelése a helyettesítőkre és a versenytársakra koncentrál,

•  a versenytársak figyelése a versenytársakra és a potenciális belépőkre,

•  a kereskedelem figyelése a beszállítókra és a vevőkre,

•  a környezetfigyelése pedig minden egyébre az előbbieken kívül.

2.4. AKTÍV ÉS PASSZÍV FIGYELÉS

A környezetfigyelésnek megkülönböztetjük két formáját: az aktív figyelést és a passzív figyelést

[Morrison et al. 1984]. Passzív figyelést mindenki végez, hiszen mindenki kapcsolatban van

külső információkkal. Itt semmiféle erőfeszítés nincs a témák, vagy a források előzetes

definíciójára, a hallottak feldolgozására, és az eredmény többnyire egy-egy ad hoc döntés lehet.

Aktív figyelés estén az információforrásokat gondosan megválogatják, a cél az, hogy minden

szignifikáns információt kiszűrjenek a releváns információk halmazából. Felértékelődik az

Potenciális

belépők

Helyettesítők

Vevők

(Ügyfelek)Beszállítók
Versenytársak versenye

az adott szektorban

Beszállítók tárgyalóereje
Vásárlók tárgyalóereje

Új belépők által

jelentett fenyegetés

Helyettesítő termékek és

szolgáltatások által jelentett

fenyegetés
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időtényező is, mivel a kutakodás során begyűjtött információk, lehet, hogy már nem aktuálisak a

felhasználás pillanatában.

Chun Wei Choo ennél valamivel bonyolultabb modellt alkotott, a cégek kifelé irányuló figyelését

két tengely mentén osztályozva [Choo 2001]. Egyrészt a figyelés aktív vagy passzív volta alapján,

másrészt a környezet elemezhetősége szerint, és mindegyiknél megkülönböztetve az

információigényt, az információkeresést és az információ-felhasználást.

1. táblázat: A környezetfigyelés különböző szintjei, [Choo 2001]

Irányulatlan figyelés Alakítás

Információ-igény Általános érdeklődési

területek

Információ-igény Bizonyos kutatási

területek

Információ-

keresés

�Informális� Információ-keresés �Tesztelés�

A környezet
elemezhetet-
len

Információ-

felhasználás

�Tudomásul vétel� Információ-

felhasználás

�Kísérletezés�

Irányult figyelés Keresés

Információ-igény Meghatározott

kapcsolódó területek

Információ-igény Részletes kutatási terv

Információ-

keresés

�Rutinszerű� Információ-keresés �formalizált�

A környezet
elemezhető

Információ-

felhasználás

�Figyelés� Információ-

felhasználás

�Felfedezés�

Passzív magatartás Aktív magatartás

Eszerint irányulatlan figyelésről (undirected viewing) akkor beszélünk, ha a környezetet

elemezhetetlennek tekintjük, és nem is folyunk aktívan bele megismerési céllal, előre nem

azonosított forrásokból tájékozódunk. Az irányult figyeléskor (conditioned viewing)

elemezhetőnek tekintjük a környezetet, és rutinszerűen figyeljük is, de nem avatkozunk be

aktívan. Alakításról (enacting) akkor beszélünk, amikor a környezetet ugyan elemezhetetlennek

ítéljük meg, de aktívan befolyásoljuk az eseményeket, és az információkat a kísérletekből

szerezzük. Az utolsó lehetőség a keresés (searching), ilyenkor elemezhetőnek tekintjük a

környezetet, és aktívan információkat gyűjtünk meghatározott eseményekről.

Nyilvánvalóan a legnagyobb biztonságot a �keresés� esete jelenti, azonban mind a passzív

szemléletű cégekben, mind a környezetüket �nem értő� szervezetekben folyik valamilyen szinten

információgyűjtés. A környezet ismerete növelhető, ha szorosabb az együttműködés a fontosabb
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résztvevőkkel, és tájékozottabbak a dolgozók. Aktívabb részvétel úgy érhető el, hogy nagyobb

teret engednek a kísérleteknek (anyagi és egyéb erőforrások rendelkezésre bocsátásával), és

jobban tolerálják őket. [Choo 2001].

A továbbiakban az aktív környezetfigyeléssel foglalkozunk, hiszen a passzív figyelést nem kell

�létrehozni�, az természetesen létezik és működik az emberi kapcsolatok mentén.

2.5. A RENDSZER HÁROM SZINTJE: GYŰJTÉS, FELDOLGOZÁS,
TERJESZTÉS

Aktív környezetfigyelési rendszer megalkotására több �szakácskönyv� is létezik, ezek nagy része

a területen aktív tanácsadók műve, akik tapasztalataikat foglalták írásba [Bloch 1999, Hermel

2001, Jakobiak 1998, Lesca 2003, Revelli 2000]. Minden üzleti intelligencia rendszer alapvetően

három szintet foglal magába: adatgyűjtés, adatfeldolgozás, és terjesztés.

Martinet és Marti a következő képletet ajánlotta egy információ értékének meghatározására

[Martinet & Marti 1995] (a képletben megjelenik az adatgyűjtés, az elemzés és a terjesztés,

kiegészülve az igények felmérésével és a rendszer biztonságával:

Információ értéke = [Igények alapos felmérése] × [Források minősége és megfelelősége] ×

[Elemzés minősége] × [Terjesztés és visszacsatolás] × [Biztonság]

A 2. ábrán a L.E.SCAnning-módszer elvi modellje látható [Lesca 2003]. Jól látszik a külső körön

az adatgyűjtés � memória, feldolgozás � továbbítás három szintje. A módszer különlegessége,

hogy a fázisok mindegyikében megjelenik a kollektív értelmezés, amely kölcsönhatásban van a

figyelési fókusszal. A fókuszt a hatókör és az alkalmazási terület fogja korlátok közé, ami

megfelel az igények felmérésének. Az első tehát dolog meghatározni, hogy mit várunk a

rendszertől: nagyobb innovációs képességeket, gyorsabb reakciókészséget, erőforrás-

megtakarítást, stratégiai kockázatcsökkentést, új ügyfelek, stb.

A következő kérdés: kinek van rá szüksége a vállalaton belül? Három lehetséges szint van

(alkalmazási területek):

•  A vállalat egésze, corporate szint (vezérigazgatóság);
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•  Egy divízió vagy leányvállalat, business unit (nincs akkora forradalom, jobban mérhető);

•  Egy értékteremtő folyamat: beszerzés, kereskedelem, innováció, termelés, HR, stb.

Ha megvan az alkalmazási terület, akkor megválaszolhatjuk a hatókör kérdését: mely vezetőket

érinti, ki indítja be a projektet, kik lesznek a felhasználói, kik fogják működtetni, és kik fogják az

információkat szolgáltatni.

Ezen kívül három különböző működési mód közül is választhatunk:

•  Parancs-üzemmódban ad hoc módon az információ felhasználójának kifejezett kérése indítja

be a folyamatot;

•  Riasztó üzemmódban folyamatos figyelés mellett az események bekövetkeztetése outputot

produkál;

•  Provokáló üzemmódban megszervezzük, hogy folyamatosan megnyíljanak olyan források

előttünk, amikhez egyébként nem férnénk hozzá (például segíthet ebben egy jól megépített

Web-oldal).

2. ábra: A L.E.SCAnning módszer elméleti vázlata [Lesca 2003]

Kollektív kiválogatás

Memóriák
(Adatbázis)

Begyűjtés
Kollektív

értelmezés
Továbbítás

(Hozzáférés)

Cél meghatározása,
Figyelem fókusza

Cselekvéshez felhasználás
Alkalmazási terület meghatározása

A rendszer hatóköre

Keresés
Észlelés

Egyéni kiválogatás

Környezet

Működtetés
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2.5.1. GYŰJTÉS, INFORMÁCIÓTÍPUSOK ÉS FORRÁSOK

Az adatgyűjtésen azt a tevékenységet értjük, amelynek során a fentiekben bemutatott négy

témában információkat szerzünk be. Ez történhet �véletlenül� (passzív módon), vagy aktív

figyeléssel, kereséssel, esetleg információk kiprovokálásával [Lesca 2003].

Az információforrásokat Prax [Prax 2000] két tengely mentén ábrázolja.

explicit

szótár könyv
enciklopédia         jelentés       videó

adat- reklám
bázisok     önképzés              szeminárium

fórumok
hírcsoportok

FAQ-k képzés
 !

pull push
klubok
gyűlések

szakértő                tutor

gyakorlat         konkurens üzem megfigyelés
 látogatása              imitáció

tacit

3. ábra: Az ember és az információforrások [Prax 2000]

Az egyik tengely az információ tacit vagy explicit volta, a másik tengelyen aszerint helyezkednek

el a források, hogy push, vagy pull információról van-e szó. A tacit és explicit tudást minden

tudásmenedzsmentről szóló írás megkülönbözteti. Az explicit tudás formalizált, könnyen

átadható, mert lineárisan hozzáférhető papíron, képernyőn vagy más megjelenítőn. A tacit tudás

definíciójaként gyakran hivatkoznak Polányira, aki úgy fogalmazott: �többet tudhatunk, mint

amennyit el tudunk mondani� [Polányi 1966]. A push információkhoz úgy jutunk hozzá, hogy

�felénk tolják� őket anélkül, hogy kérnénk, míg a pull információkhoz, kereséssel, lekérdezéssel

jutunk hozzá.
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Az ember a tudáshoz való hozzáférés forrásainak közepén van. A belső kör az ismeretalkotás, a

középső az ismeretszerzés, a külső pedig az ismeretek tárolásának és reprodukciójának köre.

Ideális forrás nem létezik. A legkedveltebb a szemtől szembe, élőszóval történő információcsere,

de sajnos korlátozott a résztvevők száma szerint, kulturálisan és földrajzilag, nem követhető, és

ki kell hozzá építeni a hálózatot. Az írás könnyebben képezhet tőkét, de könnyen túlterheli a

befogadót (lassú, nehézkes, nehezen kereshető, időben nem azonnal ér a befogadóhoz stb.)

[Prax 2000].

A kérdés az információk típusai felől is megközelíthető ezt mutatja be Carlo Revelli (Bruno

Maninna-ra hivatkozva) [Revelli 2000]:

2. táblázat: Információ-típusok

Az információ

szerkezete

Az információ

természete

Források Hordozó

szöveg-típusú

(40%)

formális,

fehér információ

tudományos publikációk,

szabadalmak, szakirodalom,

cégadatok, szabványok,

disszertációk, külső jelentések

papír, elektronikus

(adatbázis, Internet),

műanyag (mikrofilm),

lézer (CD, CD-ROM)

szakértelem-típusú

(10%)

formális és informális,

szürke és fekete

cég emlékezete, belső adatok papír, elektronikus

(belső adatbázisok)

pontatlan-típusú

(40%)

informális,

szürke és fekete

különböző helyekről érkező

emberek

élőszó, elektronikus

(Internet)

vásár és szalon-típusú

információk (10%)

formális és informális,

fehér és szürke

reklámok, kiadványok, szóbeli

beszámolók (ellenőrzendő)

papír, elektronikus

(Internet)

Formális az olyan információ, amelyet hivatalosan közzétesznek. Az informális információ

nem hivatalos (de legálisan hozzáférhető) forrásból származik. Ide sorolhatók a különböző

formális forrásokból származó adatok keresztezésével, feldolgozásával nyert információk is�

Fehér információnak nevezik azt, amit tudatosan adnak ki, tájékoztató céllal. A szürke
információ nem titkos, de nem adták közre, tehát meg kell keresni. A fekete információ titkos,

gyakran csak illegálisan szerezhető meg. Bloch szerint az üzleti intelligenciában gyűjtött

információk 80%-a fehér, 15%-a szürke, 5%-a pedig fekete [Bloch 1999].

Szintén Bloch szerint a fehér információk általában pusztán informatikai módszerekkel

hozzáférhetők, míg a szürke és fekete információk megszerzésében a kulcsszerep az emberi

kapcsolatoké. Véleményem szerint ez csak részben igaz, fehér információk kombinációjával,

hatékony elemzésével hozzájuthatunk a szürke, sőt néha a fekete információk egy részéhez is.
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McGonagle és Vella szerint a releváns információk 90%-a nyilvános és megszerezhető� az

Interneten [McGonagle & Vella 1998]. Ugyanakkor a legtöbb szerző külön hangsúlyozza, hogy

az Internet továbbra is csak egy marad a számos rendelkezésre álló forrás közül [Bloch 1999,

Besson Possin 2001]. Az Internet jelentőségével később foglalkozunk részletesen.

Gyakorlatilag minden szerző kitér a személyes kapcsolati hálózatok jelentőségére [Bloch 1999;

Besson Possin; 2001; Lesca 2003]. Ez az üzleti intelligencia talán legnehezebben felépíthető

oldala, és nehéz vásárlással hozzájutni, ezért a többi tacit tudáshoz hasonlóan a versenyelőny

legfőbb forrása lehet.

A fókusz szempontjából két fontos kérdésre kell válaszolni: mely külső szereplők játszhatnak

fontos szerepet, és mely témák érdekelhetik a felhasználókat. A Lesca-módszer azt ajánlja, hogy

két részletben közelítsenek az üzembeállítók a kérdéshez. Első körben csak sorolják fel a

potenciális szereplőket és minden figyelemre érdemes témát, majd egy követező körben

próbálják csak meghatározni az információbirtokosokat és az érdekes információtípusokat. A

fókusz mérete eleinte minél kisebb legyen, majd fokozatosan növekedhet, amíg az

utazósebességet el nem éri a rendszer. Ezután is folyamatosan alakul az igényeknek megfelelően.

[Lesca 2003]

2.5.2. FELFOLGOZÁS

A modell szerint az elemzés már a gyűjtési fázisban megkezdődik, hiszen a gyűjtők már

válogatnak. A válogatás célja annak elkerülése, hogy túl sok információ között elvesszen az

információ. Csak az előretekintő információkat kell megtartani, amelyek vagy potenciál típusúak,

vagy korai riasztás típusúak lehetnek. Az előbbi egy résztvevő valamilyen cselekvésre való

képességéről, vagy annak hiányáról, a második pedig a gyenge jelekről jelent [Ansoff 1975]. A

válogatásban a második szempont, hogy kapcsolódjon egy személyhez, valamelyik megfigyelt

területhez, vagy egy közösen kialakított fogalomhoz [Lesca 2003].

A tényleges feldolgozás szerepe az információs tömeg megszűrésén túl a különböző csatornákon

begyűjtött összetartozó információk kombinálásában áll. Itt már valamilyen értelmezést kapnak a

bejövő információk, amely függ az elemző tudásától, a vállalati kultúrától és a stratégiai céloktól.

Az elemzések alapjául leggyakrabban valamilyen stratégiai modell szolgál. Ez lehet a Porter-féle

értéklánc, SWOT-analízis, BCG-mátrix, stb.
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2.5.3. TERJESZTÉS

Bloch hangsúlyozza, hogy a terjesztés az üzleti intelligencia méltatlanul elhanyagolt területe

[Bloch 1999]. Ugye ismerős a �bárcsak mindent tudnánk, amit tudunk� felkiáltás? Az üzleti

intelligenciában a terjesztésnél a legfontosabb a tudásmenedzsment alapú szemlélet. Lesca

például nem is üzleti intelligenciáról, vagy környezetfigyelésről beszél, hanem az �Előretekintő

Stratégiai Figyelés � Kollektív Intelligencia� fogalmat használja (Veille Anticipative Strategique �

Intelligence Collective), ezzel jelezve, hogy a fő törekvés a vállalati kollektív tudás gyarapítása és

behangolása lesz a stratégiai gyenge jelzések vételére és hasznosítására. Ez egy tanulási folyamat,

amely felgyorsítható speciális brainstorming-típusú gyakorlatokkal, ezeket nevezik kollektív
értelmezésnek (sense-making) [Lesca 2003].

(Az elhíresült �bárcsak mindent tudnánk, amit tudunk� felkiáltás egyébként, ha igaz, Peter Nolan-tól származik, aki

az IBM-nél dolgozva 1991-ben találkozott a Metaphor alvállalat DIS nevű termékével (Data Interpretation System).

A Metaphor ekkor már 3 éve az IBM tulajdonában állt. Később a következőképp nyilatkozott: �If only IBM knew

what it had, it could have been the office desktop we all use today�. [Ha az IBM tudta volna, mije van, ez lehetett

volna mára a mindenki által használt irodai alkalmazás]. A DIS ugyanis már akkor kellemesebb felülettel

rendelkezett, mint az évekkel később kihozott MS-Office, ennek ellenére az IBM a DIS helyett inkább saját Office

Vision-jának fejlesztésére koncentrált, amelyet néhány évvel később kénytelen volt feladni.)2

Az adatgyűjtésnél hangsúlyoztuk a kapcsolati hálózatok fontosságát, itt ez még fontosabb. Ha

nincs interakció a felhasználó és a gyűjtő-elemző személyek között, akkor a rendszer

valószínűleg nem lesz hosszú életű. Mindazonáltal a terjesztés és továbbítás, amely korábban

főleg papír alapú jelentések formájában történt, ma egy sor igen felhasználóbarát informatikai

eszközre támaszkodhat, hogy csak a különböző intranet alapú felületeket és az adatbázisra épülő

rendszereket említsük meg. Ebben a fázisban a legfontosabb a biztonság kérdése, hiszen a

gyűjtött információk illetéktelen kezekben egyrészt lecsökkentik versenyelőnyünket, másrészt

stratégiai céljainkról árulkodhatnak. A terjesztésre is igaz, hogy nehezen választható el az

információs rendszertől, de bármilyen fejlett legyen is az, nem szabad lebecsülni a hagyományos

módszereket: személyes találkozás, telefon, e-mail, belső posta, megegyezésen alapuló

dokumentumok termelése (pl. jelentés)�

                                                
2 Forrás: http://patricklogan.blogspot.com/archives/2003_05_11_patricklogan_archive.html
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A Lesca-modellben külön lépésként jelenik meg a tárolás. Valójában ez a lépés nem feltétlenül a

feldolgozás és a terjesztés között van, hiszen a legtöbb szerző, és maga Lesca is, egyaránt

memóriának tekinti a technikai eszközöket és a vállalatban dolgozó személyeket. Ennek

megfelelően a következő lehetséges megoldásokat sorolja fel [Lesca 2003]:

•  Külön tároló nélküli szervezetekben az információk kizárólag az emberek fejében vannak

elraktározva. Ilyenkor technika szerepe, hogy összekösse az embereket egymással.

•  A második esetben a formalizált információkat vagy egy közös, vagy több kisebb

adatbázisban tárolják el, ilyenkor a megoldandó feladat az adatbázishoz való hozzáférés.

•  A harmadik esetben mind az információkat, mind a tudást is eltárolják. Ezt például úgy kell

elképzelni, hogy a nem formalizált (tacit) tudásról is feljegyzik, hogy kik birtokolják.

Ettől függően maga a továbbítás, terjesztés is különböző módon történhet:

•  Amennyiben a memória elsősorban adatbázisban eltárolt információkon alapul, akkor a

passzív modell szerint az információbirtokos nem tesz mást, mint vár, amíg befutnak hozzá

a kérések. Ez a modell egyszerű, de ritkán hatékony, mert a felhasználók ritkán gondolnak rá

időben, és nem is mindig tudják milyen információk állnak rendelkezésre a rendszerben.

•  Provokáló-modellben szintén eltárolt explicit információkról van szó, de az

információbirtokos rendszeresen jelzi a felhasználóknak, hogy bizonyos adat a

rendelkezésére áll, és azt kérésre átadja.

•  A harmadik típusú modell az információfolyam-típus. A rendszer minden adatot közvetlenül

megküld az érintett szakembereknek, tehát elosztott tárolásról van szó, amelyet megelőz a

továbbítás. Itt nyilván a túlterhelés elkerülésén van a hangsúly.

Természetesen minden rendszerhez a visszacsatolás, a mérés is hozzátartozik, ideális esetben a

terjesztés kétirányú kommunikáció. Lesca az ügyfelek (belső felhasználók) kérdőíves

megkérdezését tanácsolja, a következő négy kérdés alapján:

•  Hozzájárult-e a vállalat vagy a részleg értékteremtő tevékenységének növeléséhez? (Bevétel

növekedés, költségcsökkentés, vagy hatékonyabb menedzsment)

•  Növekedett-e a vállalat kollektív intelligenciája?

•  Javult-e a környezetről rendelkezésre álló információk minősége? (pontosság,

megbízhatóság, időszerűség, teljesség, fontosság, relevancia, hasznosság)

•  Jól működik-e a folyamat? (Jó használhatóság, méltányosság, a résztvevők közötti kapcsolat,

a működtető megítélése, a technika megítélése, elfogadottság�)

Érdemes a méréseket a rendszer üzembeállítása előtt és utána is elvégezni.
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2.6. A KÖRNYEZETFIGYELÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Természetesen kialakultak a környezetfigyelésre specializált információs rendszerek. A nagy

vállalatirányítási rendszerek kibővültek a megfelelő modulokkal, például az SAP Analytics3,

Oracle Business Intelligence Solution4, és megjelentek kifejezetten üzleti intelligenciára

kifejlesztett megoldások is. A következő ábra ez utóbbira példa (Digimind Evolution5).

4. ábra. A Digimind Evolution moduláris felépítése [www.digimind.com]

                                                
3 http://www.sap.com/solutions/analytics/index.epx
4 http://www.oracle.com/solutions/business_intelligence/index.html
5 http://www.digimind.com
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A rendszer öt fő részből áll:

•  Web-monitoring szolgáltatások;

•  CI modulok;

•  Központi tároló és feldolgozó rész;

•  Adminisztratív rész;

•  Felhasználók.

A Web-monitoring szolgáltatások között megtalálhatók hírcsoportok, levelezési listák, hírlisták

figyelésén kívül Weboldal-figyelés (oldalak tartalma és szerkezete) és a Láthatatlan Net is

(keresőkkel nem listázható dinamikus oldalak, lásd Internetes eszközök részben.) Ezek

modulárisan épülnek be a rendszerbe, tehát nem szükséges mindet megvásárolni.

A menedzsment modulokkal lehet projektek vagy közösségek megalkotását megszervezni,

menedzselni, és különböző elemzéseket generálni. Ezek a modulok szintén tetszés szerint

válogathatók össze.

A központi rész fő feladata a tárolás. A különböző internetes és belső forrásokból érkező

adatokat egy bemeneti szerver fogadja, amelyből a szűrő és osztályozó modulokon keresztül

jutnak el az információk az adatbázisba. Kimeneti oldalon három modul van: az adminisztrációs

modul, egy indexelt keresőmodul és a profilmenedzser. A profilmenedzser állítja elő a

rendszeres kimeneteket. Ezek a kimenetek vagy hírlevél, vagy intranet alapúak.

Az ügyfelek elérésére különböző végmodulokat lehet csatlakoztatni a központi rész

kimenetéhez. A Web-böngészős intranet és az e-mail szerver magától értetődik, de ezen kívül

SMS és PDA támogatás is rendelhető, és van egy modul, amely komplett elemzések, grafikonok

összeállítására képes.

Az adminisztratív rész három modulja a felhasználói jogok kezelésére, a karbantartásra és

használati statisztikák készítésére szolgál.
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2.7. ÚJ SZEREPLŐK

2.7.1. BELSŐ MUNKATÁRSAK

Ha vállalat házon belül alakítja ki üzleti intelligencia rendszerét, akkor ez új munkaköröket is

jelent. A legfontosabb a rendszer működéséért felelős �működtető� (animátor). A rendszer

iránti érdeklődés mindenképp ciklikus lesz, egy mindenki által elismert és elfogadott működtető

nélkül a mélypontok hamar a program végállomását jelenthetik.

A működtető legfontosabb feladatai:

•  Az új rendszer megismertetése, terjesztése;

•  Meggyőzés: hogy a résztvevők egyéb tevékenységeik mellett erre is fordítsanak időt (a

résztvevők nagyon különböző foglalkozású végzettségű vagy akár nyelvű személyek

lehetnek);

•  A meggyőzésen túl folyamatosan mozgásban kell tartani, és koordinálni kell a résztvevőket;

•  Meghallgatni, kiszolgálni az igényeket és mérni a hatékonyságot.

A működtető képzettsége lehetőleg igen átfogó legyen, jó kommunikációs készségekkel kell

rendelkeznie, és értenie kell a vállalat működését és értékeit. Nem ritkán ő az egyetlen főállású

�környezetfigyelő� a vállalatban.

A gyűjtő (Gatekeeper) feladata nem mindig egyértelmű, ritka, hogy konkrét kérdésre keres

választ. Leggyakrabban egy adott témában körülnéz, hogy vannak-e érdekes információk, de az

is előfordulhat, hogy a téma sincs pontosan meghatározva. Lehetnek helyhez kötött

információgyűjtők, akik irodájukból végzik munkájukat, és lehetnek a �terepen� jelen levő

munkatársak is, akiknek nem ez a fő foglalkozása (de hivatalosan meg vannak bízva ezzel a

feladattal is). Legcélszerűbb, ha amint érdekes információt találnak, feljegyzik egy lapra (papír,

vagy elektronikus adatlap) a legfontosabb adatokkal együtt (gyűjtő, dátum, információforrás,

szereplő, téma, információ típusa). A helyhez kötött gyűjtők főleg dokumentumokon dolgoznak,

ők is készítenek �lapokat�, amelyeken pontosan azonosítják az adott dokumentumot, a témát,

megjegyzést fűznek hozzá és megadják, hogy kiket érdekelhet. Mindkét esetben a feljegyzés

mellett a szűrés a fő feladat. Fontos az is, hogy a gyűjtők folyamatos kapcsolatban legyenek

egymással (fórumok) és a működtetővel.
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Tisztázni kell, hogy ki válogat. Ez lehet maga a gyűjtő, sőt ő minden esetben eleve válogat is,

nyilván nem jegyez fel mindent, ami átmegy a kezén. Válogathat továbbá az adatkezelő, aki a

továbbításért felelős. Általában kevésbé tud véleményt mondani az új információ tartalmáról,

ellenben hozzáfér a már meglévőkhöz, és összehasonlíthatja őket. Elképzelhető, hogy külön

csoport végezze a válogatást, ilyenkor egy kollektív folyamat eredménye a szűrés.

Végül kell valaki, aki a memóriákért felel. Ez lehet a működtető, az adott adatbázis-rendszer

adminisztrátora, vagy a tudásmenedzsment-felelős (ahol van ilyen).

Ha már az informatikai felelőst és tudásmenedzsment-felelőst megemlítettük, meg kell jegyezni,

hogy egy üzleti intelligencia rendszer bevezetése több, korábban is létező belső szereplő

munkakörét átalakíthatja. Ilyen lehet a vállalati könyvtáros, a marketing szakemberek és eladók, a

technikai szakemberek, azaz gyakorlatilag akárki, aki környezeti információkkal, ügyfelekkel,

partnerekkel kapcsolatban van, és természetesen maguk a döntéshozók is. Az 5. fejezet vállalati

bemutatásában konkrét példát is látunk majd erre.

2.7.2. KÜLSŐ SZEREPLŐK

Megfelelő figyelési rendszer kiépítéséhez a vállalatok a legtöbbször tanácsadók segítségét veszik

igénybe, de gyakori az is, hogy az egész folyamatot alvállalkozóknak adják ki, externalizálják. Az

alvállalkozók és tanácsadók egyik része korábban könyvtárosként dolgozott nagyvállalatok

számára, de sokan a titkosszolgálatokból a civil szférába visszakerülő �hírszerző� szakemberek.

Sokuk tagja valamelyik SCIP társaságnak (Lásd Melléklet: Etikai kérdések.)

Az infó-bróker, vagy �független információs szakember�, akinek célja, hogy �megrendelője

problémáinak megoldása érdekében információs csomagot adjon el neki� [Mikulás 2001].

Tevékenységei a következők:

1. Információs igények felkutatása, előrejelzése (proaktivitás) majd referenszinterjú

2. Az információ legszélesebb körű (online, offline) beszerzése, elemzése, �csomagolása�

3. A következtetések célorientált prezentálása, értékesítése

4. Meglévő területek ismereteinek ötvözése, kiegészítése új profilokkal (új termék / szolgáltatás

előállítása)
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A könyvtároshoz képest a legnagyobb különbség, hogy nem kezd adatgyűjtésbe, amíg nem

ismeri az igényeket, és elsősorban üzletembernek tartja magát. Az információkat nemcsak

összegyűjti, hanem elemzi, és prezentálja is, tehát eredményorientált. Gyakran egy iparágra

specializálódik. Végzettségét tekintve lehet könyvtáros, de kutatói gyakorlat, és gazdasági, üzleti

ismeretek még leghasznosabbak számára [Mikulás 2001].

A hírszerző cégek általában eseti megbízásokból élnek. Sokáig fő profiljuk a kockázatfelmérés

volt, és piackutatáson kívül ma is előszeretettel vállalnak magánnyomozási megbízásokat

gazdasági-pénzügyi területen. Ugyan többnyire kis létszámúak, léteznek hírszerző �multik� is (pl.

Knoll Associates), amelyek nemritkán a nemzeti hírszerzéssel versenyezve alvállalkoznak a

kormányoknak is [Besson & Possin 2001].

�A hazai piac egyik legismertebb BI-cége a három legnagyobb nemzetközi magán hírszerző

céggel szerződött, számos nemzetközi céginformációs hálózat tagja, az Igazságügyi Minisztérium

céginformációs adatbázisának disztribútora. A cég szerződései révén on-line rendszerben több

ezer nyitott és védett adatbázist ér el. A cégnek saját leányvállalatai és irodái működnek a

szomszédos országokban, magyarországi adatgyűjtő hálózatán és saját magánnyomozó cégén

kívül több mint 80 szerződéses szakértője van (jogász, grafológus, könyvvizsgáló, számítógépes

fejlesztők stb.), s azonnali on-line cégadatok közlésétől az ország-tanulmányok összeállításáig

képes adatszolgáltatásra. Trénerei folyamatosan tartanak előadásokat menedzserkurzusokon,

vezetői tréningeken.� [Boda 2004]

Azok a magyarországi szereplők, akik publikálták a nevüket [Boda 2004]:

•  Mikulás Gábor � MIBE

•  O. Gábor László: G.L.O. Enterprise Hungary

•  Harmados György: POSYS Információs és Kereskedelmi Kft.

•  Jeszenszky Nándor: POSYS

•  Apró Antal: Vállalkozásbiztonsági Tanácsadó Kft.

Tóth János: Ultima Data Tanácsadó Kft.

A tanácsadók általában nem a munka elvégzésére (információcsomag szolgáltatása), hanem egy

rendszer üzembe állítására szerződnek. A projekt a szokásos fázisokra bontható: igényfelmérés,

javaslattétel (szervezet és informatika), megvalósítás, betanítás, értékelés.
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1998-ban létrejött Franciaországban egy nemzeti szabvány6 is, amely XP X 50-053 névre hallgat,

és amelynek célja, hogy megkönnyítse a párbeszédet a cég és a tanácsadó között. A szabvány

kellőképpen rugalmas, hogy ne szabjon túl szűk keretet a figyelés felépítésére, a technikai oldalra

például alig tér ki. Ez azonban feltétele annak, hogy ne avuljon túl gyorsan el. Egyébként a

szabvány még jelenleg is (2005) kísérleti szabványnak minősül.

A szabvány első részében tisztázza az alapfogalmakat (mi a rendszer, kik a szereplők, stb.)

Ezután bemutatja a szolgáltatásnyújtás különböző formáit, és a megvalósítás lépéseit. Kitér a

szükséges kompetenciákra, és leírja a kapcsolatot a szolgáltató és az ügyfele között. Gyakorlatilag

mindenfajta külső és belső szolgáltatási formára alkalmazható, ami egy környezetfigyelési

rendszer beindítását, vagy folyamatos üzemeltetését célozza, legyen szó a technológia, a piac, a

gazdaság, a társadalom, a geopolitika, a versenytársak, a jogi környezet, vagy a szabványok

figyeléséről, akár a közszférában, akár a magánszférában.

A szabvány fejezetei:

1. Bevezetés

2. Alkalmazási terület

3. Terminológia: előrelátás, figyelési tengely, szondázás, ügyfél, félretájékoztatás, egység, zavaró

tényező, információ, fehér információ, szürke információ, fekete információ, kritikus

információ, stratégiailag fontos információ, hasznos információ, üzleti intelligencia, figyelő

központ (obszervatórium), üzembe helyezési szolgáltatás, riasztó jelzés, figyelési rendszer,

figyelés, figyelő

4. Figyelési szolgáltatások: szolgáltatások tulajdonságai, megvalósítási folyamat, szükséges

kompetenciák, szolgáltató-ügyfél viszony, az ügyfél szerepe, a szolgáltató szerepe és

kötelességei, elégedettség mérése

5. Üzembe helyezési szolgáltatás: a szolgáltatás tulajdonságai, folyamata, szükséges

kompetenciák, szolgáltató-ügyfél viszony, az ügyfél szerepe, a szolgáltató szerepe és

kötelességei, elégedettség mérése

6. Járulékos szolgáltatások

A szabvány melléklete típusszerződéseket is bemutat. Azok szerint, akik alkalmazták, komoly

segítséget jelenthet a szabvány azoknak a vállalatoknak, akik ilyen projektre először

vállalakoznak, és az alvállalkozók is hatékony bizalomépítő eszköznek tartják.

                                                
6 Francia nemzeti szabványosítási ügynökség (AFNOR): http://www.afnor.fr



A VÁLLALATI ÜZLETI INTELLIGENCIA BEMUTATÁSA

Benczúr Dávid: Vállalati Üzleti Intelligencia és Internet 26

2.8. BEFOGADÓ TUDOMÁNYOK: INFORMÁCIÓ-GAZDASÁG ÉS

STRATÉGIA

Az üzleti intelligencia alapvetően információmenedzsment és tudásmenedzsment problémaként

közelíthető meg. Mindkettő viszonylag fiatal határterületnek számít, és nem mondhatók igazán

közismert, széles körben elfogadott tudományágaknak. A témának azonban vannak kapcsolódási

pontjai patinásabb diszciplínákhoz is, amilyen a közgazdaságtanon belül az információ-gazdaság,

vagy a menedzsment tudományokon belül a stratégia.

2.8.1. INFORMÁCIÓGAZDASÁG � INFORMÁCIÓS ASZIMMETRÁK

A hagyományos mikro-ökonómia szerint, ahogy azt annak idején Adam Smith [Smith 1776]

leírta, a társadalom akkor fejlődik a legjobban, ha mindenki a lehető legnagyobb egyéni haszonra

törekszik. Az így elérhető egyensúly a Pareto-féle optimum, amelyben senki nem tudja már úgy

növelni nyereségét, hogy az ne okozzon valaki másnak veszteséget.

Az Adam Smith által elképzelt világot a következők jellemzik:

•  A társadalom minden tagja racionálisan gondolkodó homo oeconomicus. Céljuk, hogy a

rendelkezésükre álló erőforrások igénybe vételével, igényeiket a lehető legjobban kielégítő

önálló döntéseket hozzanak.

•  A gazdasági élet színtere a piac, ahol tökéletes a verseny. Ennek ismérvei:

•  Minden résztvevő atomi, az egyes üzletek súlya elenyésző az egészhez képest.

•  Az áru teljesen homogén.

•  A piac bárki számára nyitott.

•  Minden vevő pontosan tudja az árat és az áru minőségét.

•  Az ár azon összeg lesz, amelyen a kereslet éppen egyenlő a kínálattal.

Sajnos nagyon ritka a tökéletes verseny. A XX században már elterjedt az a nézet, miszerint egy

ideális állapotról van szó, ami nem áll fenn, amint monopóliumokról, közjavakról (oszthatatlan

javak, pl. közvilágítás), külső hatásokról (externáliák, pl. környezetszennyezés), tranzakciós

költségekről, belépési korlátokról, azaz valós helyzetekről beszélünk. Ezek ugyanis könnyen
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lehetetlenné tehetik, hogy ún. teljes piaci rendszer álljon fel. Arrow például azt javasolt, hogy amint

bizonytalanság van, olyan szerződéseket kell kötni, amelyek előre megszabják minden lehetséges

esetre a termék árát [Arrow 1971].

Ha tökéletes verseny lenne, tökéletesen informált, tökéletesen racionális, egyenrangú felek

között, akkor nem lenne szükség üzleti intelligenciára. A közgazdaságtanban kialakulóban van

egy �új mikro-ökonómia� [Cahuc 1998], amely a valós jelenségeket vizsgálva szakít a tökéletes

verseny elméletével. Az alapvető különbség, hogy az információ már nem áll mindenkinek

egyformán rendelkezésére, és így az ár sem feltétlenül a kereslet és kínálat találkozásán van. Az új

mikro-ökonómia alapját egyrészt a játékelmélet, másrészt az információ-gazdaságtan képezi.

A játékelmélet a konfliktushelyzeteket tanulmányozza olyan esetekben, amelyekben, az egyének

boldogulása közvetlenül a többi egyén racionális döntéseitől függ. Közgazdaságtanban először

Neumann és Morgenstern [Neumann & Morgenstern 1944] alkalmazta, de használata csak a

nyolcvanas években terjedt el. Ezen a területen végzett kutatásaikért kaptak Nobel-díjat 1994-

ben John C. Harsányi (a kaliforniai Berkeley magyar származású professzora), John F. Nash (akit

a Beautiful Mind című Oscar-díjas film óta az egész világ ismer) és Reinhard Selten (akit fiatal

osztrák kutatóként maga Morgenstern hívott Princetonba élete első nagy konferenciájára) [Roux

2002]. A terület mai legnagyobb művelői: Krebs, Fundenberg, Tirole, Mas Colell...

Az információ-gazdaságtan azokat a helyzeteket tanulmányozza, amelyekben nehéz az

információkhoz hozzájutni. Ilyenkor a gazdasági kapcsolat szereplői között információs aszimmetria

lép fel. Ezen területen végzett munkájukért kapták meg a 2001-es évi közgazdaságtani Nobel-

díjat George Akerlof, A. Michael Spence és Joseph E. Stiglitz. Az információ-gazdaságtan és a

játékelmélet egymástól függetlenül alakult ki, de mára szorosan összefonódtak, a valóságban

ugyanis a kockázatot csökkentő információkat pontosan azoktól a gazdasági szereplőktől lehetne

megszerezni, akik ebben ellenérdekeltek.

Az üzleti intelligenciára tekinthetünk úgy is, mint az információs aszimmetriák csökkentésének

eszközére. Az információ-gazdaságtan viszont abból a helyzetből indul ki, hogy a fennálló

információs aszimmetriákkal együtt kell optimális megoldást találni. A kettő nem zárja ki

egymást, egyrészt, mert nem létezik olyan üzleti intelligencia-rendszer, amely teljesen

felszámolná az információs aszimmetriákat, másrészt egy bizonyos ponton túl már nem

gazdaságos az információgyűjtés és feldolgozás. Az alábbiakban röviden megemlítjük az

információ-gazdaságtan legfontosabb elméleteit. (A témáról bővebben: [Benczúr 2002c]).
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Anti-szelekció léphet fel minden olyan esetben, amelyben a gazdát cserélő termék (vagy

végzendő szolgáltatás) valamely lényeges, meg nem változtatható tulajdonságát az egyik fél nem

tudja ellenőrizni. Ilyen piacról Akerlof [Akerlof 1970] írt először a használt autók kapcsán: ha

kétféle a vevő megállapítani, hogy az autó milyen minőségű, akkor olcsó autót fog venni, így

nem kockáztat.

Rothchild & Stiglitz 1976-os, 2001-ben Nobel-díjjal jutalmazott cikke [Rothchild & Stiglitz 1976]

írta a biztosítási piacon alkalmazható diszkriminációs lehetőséget. A kis kockázatú ügyfelek

olyan biztosítási szerződést fognak választani, amelynek önrésze magas, viszont havi díja

alacsony. Ez a screening ún. elválasztó egyensúlyt jelent, míg keverő egyensúlyról beszélünk, ha minden

ügyfélnek ugyan azt a szerződést ajánlják. Megjegyzés: Az elválasztó egyensúly a kis kockázatú

ügyfelek számára nem optimális, mert nem tudunk nekik 100%-os kártérítést ajánlani, az

információ felfedésének tehát ára van.

A jelzés elmélete Spence nevéhez fűződik, aki a 2001-es év Nobel-díj harmadik kitüntetettje. Ő

írta le először, hogy ezek az eladók valószínűleg hajlandók többlet-költségeket elviselni, hogy a jó

minőséget jelezzék [Spence 1974]. Ennek a jelzésnek mindenképpen hihetőnek kell lennie, ami

akkor érhető el a legkönnyebben, ha a rossz minőséget árulóknak nem éri meg reprodukálniuk a

jelzést. Az oktatás például felfogható jelzésként, ugyanis a jobb képességű diákok, akik

hatékonyabb munkára képesek, a diplomáikat is könnyebben, kisebb költséggel szerzik meg.

Szintén erre példa az ISO9000-típusú minőségbiztosítási tanúsítványok megszerzése.

Az erkölcsi kockázat kifejezés (angolul moral hazard) szintén a biztosítási szakmából származik.

Két esetet kell megkülönböztetni, az elsőben az egyik résztvevő nem tudja megítélni partnere

munkáját, ez a rejtett cselekedet. (Nem tudjuk, hogy az autószerelő mennyit dolgozott az autónkon,

mert nem vagyunk ott). A második esetben az első fél tudja ellenőrizni partnere tevékenységét,

de nem tudja megítélni, hogy az a körülményeknek megfelelő-e, ilyenkor van szó rejtett

információról. (Tudjuk mit cserélt ki az autószerelő, de nem tudjuk valóban rossz volt-e az

alkatrész.) Az anti-szelekcióval szemben nem arról van szó, hogy a rosszul informált fél jó

partnert, vagy jó terméket akar választani, hanem egy megbízónak (principal) el kell érnie, hogy az

információval rendelkező megbízott (agent) ne hozzon számára hátrányos döntést. Az első

esetben az lehet a megoldás, ha a megbízó időnként ellenőrzi a megbízott munkáját, és büntetést

szabhat ki rá. A második esetben az egyetlen biztos megoldás az, hogy annyit kell fizetni a

megbízottnak, amennyit esetleg a hazugsággal szerezhetne, ez a Myerson-féle felfedési elv

[Myerson 1979].
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A valós szerződések leggyakrabban egy adott munka elvégzésre szólnak, és fix összeget

állapítanak meg az eredménytől függetlenül. A fenti modellek alkalmazása általában nagyobb

erőfeszítést jelent, mint amekkora a várható hasznuk. A megbízónak azonban nem a szerződés

az egyetlen fegyvere:

•  Kifejleszthet például ellenőrzési technikákat, megfelelő büntetéseket helyezve kilátásba.

Ebben segíthet az üzleti intelligencia is.

•  Megversenyeztetheti a munkát több lehetséges megbízott között [Benczúr 2002a].

•  Több megbízott esetén összehasonlíthatja munkájukat [Lazaer & Rosen 1981].

•  Hosszú távú együttműködést ajánlhat a megbízónak, ilyenkor időnként újratárgyalják a

szerződést, és a megbízott nem tudja, mekkora haszontól esik el hosszú távon, ha elveszti a

megbízó bizalmát.

2.8.2. STRATÉGIAI MENEDZSMENT

A stratégiát sokan sokféleképp definiálták már, de a legtöbb definícióban visszatér, hogy a cél

valamilyen versenyelőny megszerzése vagy növelése, és hogy �a stratégia a vezetőség egyik

funkciója, amely az egész vállalatot érinti, és hosszú távra vonatkozik.� [Leroy 2001]

A stratégiai menedzsment tudománya nem egységes corpus. Mintzberg �Strategy Safari� c.

munkájában [Mintzberg et al. 1989] nem is próbálja meg egységes rendszerbe foglalni, hanem 10

iskolát mutat be, amelyek mindegyike más szempontból közelít a stratégia kérdéseihez. Az

alábbiakban azt mutatjuk be, hogy a 10 iskola mindegyikében fontos tényező az

információszerzés, bár nem is egyforma mértékben.

A koncepció iskolájában a fő cél, hogy a belső adottságokat és a külső lehetőségeket

összehangolják, a kettő megfeleltetéséből adódik a stratégia. Ennek az iskolának a terméke a

SWOT-analízis, amely külső információk nélkül nem képzelhető el. Első képviselői Philip

Selznik és Alfred D. Chandler, kiteljesítői: Learned, Christensen, Andrews és Guth.

A tervezési iskola a 70-es években élte fénykorát. Ennek a stratégiának szintén adatelemzés az

alapja, de a kulcs maga a részletes megvalósítási terv, sőt inkább tervek hálózata, előre definiált

célokkal, büdzsékkel, részprojektekkel és azok részterveivel. Elindítója Igor Ansoff.
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A pozicionálás iskolája letett arról, hogy általános receptet kínáljon a stratégiák kialakításához.

Ebben az iskolában a stratégia tartalma a fő kérdés. Az előző két iskolával ellentétben nem

létezik minden helyzetben korlátlan számú stratégia, hanem adott vállalatok számára bizonyos

stratégiák célravezetőbbek (szegmentálás, differenciáció�) Szempontunkból azért nagyon

fontos lépés ez, mert itt már versenyelőnyről van szó a versenytársakkal szemben. Legfontosabb

képviselője Michael Porter, és ebbe az iskolába sorolható a híres BCG-mátrix is.

A vállalkozói iskola már nem tartozik a normatív iskolák közé. Itt jelenik meg először a

humán-tényező és azon belül főként a vezető kultusza. A kulcsszó a vízió. Eredetét

Schumpeternél és Knight-nál kell keresni, bár igazán nem a tudományos, hanem a napi sajtóban

teljesedett ki. A külső információk főleg az új lehetőségek keresésében játszanak szerepet.

A kognitív iskolánál is a vállalkozó áll a középpontban, de a stratégia nem a vezető különleges

egyéniségének terméke, hanem a �közönséges� emberi elme kognitív tevékenységéből ered.

Természetesen Herbert Simon munkái a korlátozott racionalitásról képezik az alapot.

Számunkra azért fontos ez az iskola, mert pontosan az emberi elme korlátozottságát hivatottak

orvosolni a számítógépes döntéstámogató rendszerek [Benczúr 2002a].

A tanulás iskolája a változást állítja a középpontba, és az ahhoz történő lassú alkalmazkodást.

Valójában a stratégiát nem is a vezetők diktálják, hanem valahogy alakul számos résztvevő apró

cselekedetei során. Az iskola elindítójának Charles Lindblom tekinthető, fontosabb képviselői H.

Edward Wrapp és James Bria Quinn. A környezetfigyelés szempontjából nagyon fontos ez az

iskola, mert itt a külső információkra nem csak a vezetőknek van szükségük a siker érdekében.

Itt jelennek meg a tanuló szervezet, szervezeti tanulás (organisational learning) fogalmak, ide

kapcsolható a tudásmenedzsment témája [Nonaka & Takeuchi 1995].

A hatalom iskolája elég kritikus a döntéshozókkal szemben. Ez az egyetlen iskola, ahol a

stratégia célja elrugaszkodik a vállalat érdekeitől és a hatalommal rendelkező vezetők, politikusok

személyes érdekeinek rendelődik alá. Ezzel a témával foglalkozott többek között Mac-Millan,

Sarrazin, de a fő művelői inkább a politológusok. A vállalati politikai játékok eszköztára igen

színes, ebből minket közvetlenül érintenek az információ-visszatartás, a félretájékoztatás és a

befolyásolás.

A kulturális iskola a hatalom iskolájának ellentéte. A stratégia a vállalati kultúrából, a

közösségből adódik. Valójában a tanulás iskolájához áll közel, de a stratégia nem a változásokra
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adott válaszokból áll össze, hanem a résztvevők szociális kölcsönhatásából. Valójában az erős

kultúra a változások ellen dolgozik. Elsősorban Svédországban van komoly irodalma: Eric

Rhenman, Richard Normann� A kulturális iskola is főként a tudásmenedzsment szempontjából

fontos.

A külső információk szempontjából az egyik legfontosabb a környezeti iskola. Míg a többi

iskola nézeteiben a környezet csak egy tényező a többi között, addig ennek az iskolának a

gondolkodói úgy tekintenek rá, mint az egyetlen valódi tényezőre. A környezeti iskola alapja az

ún. kontingencia-elmélet. Eszerint a cégek viselkedését a piac stabilitása, komplexitása,

diverzifikáltsága és ellenségessége határozza meg. Miller szerint a nagy kérdés az, hogy a cégek

mennyire képesek a környezet változásaihoz alkalmazkodni [Miller 1979]. A másik domináns

elmélet a populáció-ökológia. A kontingencia-elmélettől abban különbözik, hogy alapvetően

szkeptikus a cégek adaptációs képességét illetően. Hannan és Freeman szerint a cégek szerkezete

és főbb jellemzői nem sokkal keletkezésük után rögzülnek, és minden további változás csak a

felszínt érinti [Hannan & Freeman 1977]. A kezdeti innováció minden cégnek bizonyos előnyt

biztosít, de életben maradásuk attól függ, hogy képesek-e megszerezni a szükséges erőforrásokat.

Minden szektornak van egy ún. eltartó kapacitása, amely eleinte gyors növekedést tesz lehetővé.

Később azonban, ahogy növekednek a cégek, az eltartó kapacitás már nem lesz elegendő, és

ekkor harc kezdődik az erőforrásokért. Harcról más stratégiai iskolákban is van szó, de ebben az

esetben a cégek nem támadják közvetlenül egymást, hanem a környezet szelektálja ki őket, ha

nem �alkalmasak�.

A felsorolásban utolsó a konfiguráció iskolája. Valójában egy olyan szemléletről van szó,

amelyben megférnek egymás mellett az eddig tárgyalt, nem ritkán ellentétes iskolák. A

pozicionálás iskolájához hasonlítható, azzal a különbséggel, hogy a különböző stratégiák nem

egymástól függetlenül vannak jelen, hanem megfelelnek a vállalat egyes állapotainak, és az

egyikből a másikba való átmenet is része a stratégiának. Ezzel az iskolával sokat foglalkozott

maga Mintzberg is, többen pedig önálló tudománynak tekintik a változásmenedzsmentet. Az

üzleti intelligencia szempontjából ez a másik nagyon jelentős iskola, hiszen változáskor fontos a

vállalat helyzetének pontos ismerete a környezethez képest, másrészt a folyamatos készenlét a

változásra folyamatos környezetfigyelést jelent.

Mintzberg ugyan tárgyilagosan mutatja be az összes iskolát, érezhetően a konfigurációs iskola

mellett foglal állást. Ám maga is megfogalmaz kritikákat a �mindenből a jót� elméletével

kapcsolatban: túlságosan leegyszerűsítő a vállalatok életét homogén állapotokra osztani, hiszen a
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nagyvállalatok egyes részei nincsenek feltétlenül ugyanabban az állapotban, ráadásul a változások

sem ugrásokban történnek általában. Az elmélet roppant könnyen megérthető, könnyen

tanítható, de nagyon nehezen alkalmazható. Az alábbi grafikon a 10 iskola népszerűségének

változását mutatják be az idő függvényében. A népszerűséget a publikációk számán és a

menedzserszakma figyelmén mérték le.

Megfigyelhető, hogy míg a hagyományos iskolák vesztettek népszerűségükből, a tanulási és

konfigurációs iskolák szemmel láthatóan fellendültek az informatika előretörésével egy időben.

Ez érthető is, hiszen mindkettő antitézise a hagyományos tervezett stratégiáknak: a konfigurációs

iskola a változást állítja a középpontba, a tanulási pedig az emergens (nem irányított) jelenségekre

figyel. Mindkét iskoláról elmondható, hogy a környezet változásainak folyamatos figyelése

kulcsfontosságú a siker szempontjából. A környezeti iskola nem vált igazán népszerűvé, aminek

az lehet a fő oka, hogy erősen leértékeli a stratégiai menedzser szerepét. A kontingencia-

elméletben a stratéga dolga az, hogy a lehetséges stratégiák közül kiválassza a legmegfelelőbbet

és megpróbálja ahhoz igazítani a cég struktúráját. A populáció-ökológiában már mindössze

annyit tehet csak, hogy megpróbálja előre megbecsülni, milyen erőforrásokból raktározzon el a

nehezebb időkre. Itt az üzleti intelligencia inkább �egyszerű� piackutatásként jelenik meg.

Tervezési

Koncepcionális

Pozícionálási

Vállalkozói

Kognitív

Tanulási

Hatalmi

Kulturális

Környezeti

Konfigurációs

    1965       1970       1975       1980       1985       1990       1995

5. ábra : Stratégiai iskolák fejlődése [Mintzberg et al. 1989]
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3. AZ EMPIRIKUS IRODALOM

Amint azt korábban láttuk, az üzleti intelligencia rendszerek az 1980-as évektől kezdve terjedtek

el [Pawar & Sharda 1997]. Ebben az időben kezdem én is irodalmi áttekintésem, amely nemcsak

arra irányul, hogy mit találtak a szerzők, hanem arra is, hogy mit és hogyan vizsgáltak.

3.1. A KORAI TANULMÁNYOK

Az első cikk, amelyről feltétlenül beszélni kell Fuld 1985-ös írása. A kutatás alapja egy kérdőív,

amelyet ugyan csak 13 tervezési és piacelemzési vezető töltött ki, de 19 oldalon keresztül taglalta

a kérdéseket. Fuld arra az eredményre jutott, hogy a legtöbbet kutatott információk, szektortól

függetlenül, a termékek megtérülésére, a marketingstratégiára és a termelési költségekre

vonatkoznak. A CI (Competitor Intelligence � versenytársfigyelés, Fuld által bevezetett fogalom)

rendszerek nagy része igen fejletlen [Fuld 1985].

Később ezeket az eredményeket kiegészítette szemtől szembe típusú és telefonos interjúkkal. Az

újabb eredmények 1988-ban jelentek meg, és azt mutatták, hogy valamelyest növekedett a CI

iránti figyelem, de még mindig nagyon fejletlenek a működő rendszerek. A másik fontos

eredmény, hogy a kis cégek számára ugyanolyan fontos ez a kérdés, mint a nagyoknak [Fuld

1988].

Szintén 1988-ban jelent meg Sutton kutatása, amely 308 ipari társaságot vizsgált. Eszerint a

legkeresettebb információ az ár és a leghatékonyabb forrás maga az eladó személyzet. Fejlett

figyelési rendszere csak a cégek 3%-ának volt [Sutton 1988].

Fann és Smeltzer 1989-ben Fuldéval ellentétes eredményre jutottak. 48 kis cég vezetőjével

végzett interjúsorozat után arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a vezetők sem stratégiai,

sem operatív döntésekhez, nem használnak üzleti intelligenciát [Fann & Smeltzer 1989].

Gelb, Saxton, Zinkham és Albers, 1991-es cikkükben az előzőeknél más szemszögből vizsgálták

az input információkat. Szerintük nem az információ megszerzése okozza a fő gondot, hanem
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az, hogy a jelenlegi technikákkal nem lehet megítélni azok valóságtartalmát, érvényességét.

Kutatásuk alapjául 20 interjú szolgált, szolgáltató és termelő cégek vezetőivel [Gelb et al. 1991].

Folsom 1991-ben már az információforrások azonosításával foglalkozott. 101 interjút folytatott

le kiskereskedelmi cégek vezetőivel és tulajdonosaival, és arra az eredményre jutott, hogy

leggyakrabban a fogyasztóktól, a beszállítóktól és tulajdonostársaktól származnak az információk

[Folsom 1991].

Végül szólni kell a német Brockhoff 1991-es elemzéséről. A technológia-figyelésről sikerült 80

interjút végeznie marketing és K+F igazgatókkal. Annak ellenére, hogy a versenytársak technikai

felkészültségét minden résztvevő alapvető fontosságúnak tartotta, csak a cégek 50%-a

rendelkezett ezt figyelő rendszerekkel [Brockhoff 1991].

3.2. SCIP ÉS AZ ELSŐ NAGY FELMÉRÉS

Prescott és Smith 1989-ben addig soha nem látott méretű felmérést végzett kifejezetten

�Competitor Intelligence�-vezetőkkel [Prescott & Smith 1989]. Kérdőívüket 172 céghez

juttatták el, amelyek mindegyike a Society of Competitive Intelligence Professionals tagja (SCIP7

� Üzleti Intelligenciával foglalkozó Szakemberek Társasága) volt. A minta tehát nem

reprezentatív, az üzleti intelligencia technikák használata minden bizonnyal felülreprezentált,

ettől eltekintve azonban nagyon értékes a 95 hasznosítható visszaküldött kérdőív.

Az üzleti intelligencia missziók célja 42%-ban információszerzés, és inkább a védelmet

szolgálják. Gyakorlatilag fele-fele arányban találhatók közöttük stratégiai és taktikai célú

projektek. Átlagosan 4 éve futnak, 3 főállású emberrel, de csak háromból egy esetben van

centralizálva a funkció. Az átlagos büdzsé több mint félmillió USD.

30%-uknál a személyzet főállásban csak ezzel foglalkozik, átlag 4 éves tapasztalattal bírnak,

jellemzően 40 000 és 50 000 USD között keresnek (évente), és leginkább az adatelemzésről,

illetve vezetői információs rendszerekről szeretnének oktatást kapni.

                                                
7 http://www.scip.org
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A végzendő feladatok egyharmadát adatgyűjtés, további egyharmadát az adatelemzés tölti ki.

Leginkább személyes, vagy írásos forrásokból tájékozódnak, ez utóbbi alatt főleg

videokazettákat, és külső vagy belső adatbázisokat érthetünk. Folyamatosan figyelik a szektor

általános trendjeit, a pénzügyi marketing és eladási adatokat és a technikai fejlődést,

rendszeresen, de nem folyamatosan ellenőrzik a szervezeti célokat, akvizíciókat, vevői hűség-

akciókat, szolgáltatásokat és eladási csatornákat, míg a nemzetközi helyzetről, humán-

erőforrásról belső struktúráról és beszerzésről csak ad hoc módon tájékozódnak.

Nem egyforma a megszerzett információk elemzési igénye sem. Kimerítően kell elemezni az

általános trendeket, a potenciális versenytársakat, a pénzügyeket, a marketinget és a vállalati

célokat. Ennél kevésbé elemzik a technológiai fejlődés, az akvizíciók, a hűség-akciók, a

fogyasztók és a szolgáltatások információit. Végül nem, vagy alig elemzik az eladási csatornákat,

a humánerőforrást, a nemzetközi ügyeket, a belső szerkezetet és a beszerzést.

Nem várt eredmény, hogy a cégek 80%-ának nincs vezetői információs rendszere, 35%-uknak

nincs hírlevele, ugyanennyien nem képezik a vezetőket az üzleti intelligenciával kapcsolatban, és

20%-uk adatbázisba sem gyűjti a megszerzett információkat. Leggyakoribb eredmény általában,

hogy újabb lehetőségek tárulnak fel, jobban képesek a vezetők előre látni, és jobban képesek

elemezni az adott helyzeteket. Leggyakoribb problémák a munkaerőhiány, rossz információ

megosztás, a vezetők csak kevéssé vállalnak benne részt, és gyakoriak a jogi-etikai aggályok.

A szerzők végkövetkeztetése szerint akkor működik a vállalatban a CI, ha

•  Az egész cég szerepet vállal benne, a figyelés intézményesült;

•  Projekt-szervezésű, így rugalmasabb;

•  A személyzetet eredményalapon értékelik;

•  Az eredmények gyarapítják a vállalat tudásvagyonát (tudásbázis);

•  Figyelembe kell venni a döntéshozók várakozásait a jelentések készítésekor (komfort zónák).

3.3. KÖRNYEZETFIGYELÉS ÉS HATÉKONYSÁG

Subramanian és IsHak cikke ugyan 1998-ban jelent meg, de a kéziratot 1995 októberében adták

le és így nem is tartalmaz semmit a Webről [Subramanian & IsHak 1998]. A Grand Valley State

University két kutatója 85 használható kérdőívet kapott vissza, miután a �Business Week�s

America�s 1000 Most Valuable Companies� listáján szereplő cégeknek elküldték őket. Ezek
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alapján vizsgálták az üzleti intelligencia fejlettségét, valamint az üzleti intelligencia hatékonysága

és a megtérülés (ROA) közötti viszonyt. Az eredményeik a következők.

Az elemzések 79%-a folyamatos. 41%-ban a központi tervezési egységhez, 24%-ban a marketing

osztályhoz kapcsolódnak, míg 11%-ban az egész cégre jellemzők. 41%-ban 1-5 személy

foglalkozik vele, csak 7%-ban több mint 15, és 32%-ban nincs erre kijelölt személyzet. Az esetek

78%-ában nem önálló költségvetési tétel, és az eredményeket 53%-ban az összes felsővezető

használja. A jelentések 60%-a különleges (nem rendszeres jelentés), és az információ

terjesztésére főként a gyűléseket, emlékeztetőket és írásos jelentéseket használják, csak kisebb

mértékben van jelen az e-mail.

Csökkenő sorrendben a gyűjtött legfontosabb információk: marketingstratégia, erősségek-

gyengék, új termék, eladások, nemzetközi tevékenység, forgalom, akvizíciós tervek, hirdetési

stratégiák és termelési költségek. Az információforrások (csökkenő sorrendben): belső eladók,

éves jelentések, fogyasztók, szakmai beszámolók, üzleti újságok, kiskereskedők, vásárok,

kormányzati kiadványok. A legnehezebben megszerezhető információk: magáncégek eladásai és

jövedelme, termelési költségek, nettó bevétel termékenként, termékenkénti marketingstratégia,

termékenkénti eladások. A cikk külön érdekessége néhány szektori sajátosság bemutatása:

3. táblázat: Szektori sajátosságok [Subramanian & IsHak 1998]

Szektor Legfontosabb információ Legfontosabb információforrás

Autóipar Új termékek Szakmai beszámolók

Bankok Versenytársak erőssége/gyengesége Szakmai beszámolók

Beszállítók Eladások termékenként Viszonteladók (üzletvezetők)

Egészségügy Új, fejlesztés alatt álló termékek és

szolgáltatások

Szakmai beszámolók

Fogyasztási cikkek Eladások termékenként Eladók

Gyártás Marketingstratégia Éves beszámolók

Gyógyszeripar Eladások termékenként Eladók

Informatika Új, fejlesztés alatt álló termékek Eladók

Közlekedés Versenytársak erőssége/gyengesége Fogyasztók

Pénzügyi szektor

(bankok nélkül)

Marketingstratégia Szakmai beszámolók

Repülési szektor Nemzetközi tevékenység Fogyasztók

Szerszámgépek Versenytársak erőssége/gyengesége Szakmai beszámolók

Szolgáltatások Versenytársak erőssége/gyengesége Fogyasztók

Távközlés Új, fejlesztés alatt álló termékek és

szolgáltatások

Szakmai beszámolók
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Az üzleti intelligencia (CI � itt Competitive Intelligence) fejlettségét három kérdés alapján

határozták meg: van-e kijelölt személyzete, milyen gyakran készülnek elemzések, hány ember

tartozik a kijelölt személyzethez. Mindhárom kérdés eldöntendő volt, de a cikk sajnos nem közli,

hogy a második és harmadik kérdéshez milyen küszöbszámok tartoztak. A legfejlettebb cégek

azok, amelyek három kérdésre válaszoltak igennel, a második csoport tagjai egy kérdésre, a

harmadik csoport tagjai legalább két kérdésre válaszoltak nemmel. A teljesítmény alapján két

csoportba osztották a cégeket, mégpedig attól függően, hogy a ROA (eszköz alapon vett

megtérülés) háromévi átlaga meghaladja-e a többi cég átlagát. Ezek alapján a következő

eredmény született:

4. táblázat: Üzleti Intelligencia fejlettsége a teljesítmény függvényében

Teljesítmény Kevéssé fejlett CI Közepesen fejlett CI Fejlett CI

Magas 8 cég 25 16

Alacsony 11 21 4

A szerzők azt a következtetést vonták le a táblázatból, hogy a cég teljesítménye összefügg az

üzleti intelligencia fejlettségével. Sajnos a megállapítás módszertanilag vitatható, hiszen nem

tudjuk, hogy a megfigyelhető különbségek szignifikánsak-e.

3.4. AKIKNÉL MÉG NEM JELENIK MEG AZ INTERNET

�Korábban [az 1980-as évek második felében] az információs rendszerek nem voltak képesek

elegendő információval ellátni a stratégiai döntéshozatalt.� [Pawar & Sharda 1997]. Ám az

Internet nagyon ígéretes eszközként robbant be a köztudatba és a gazdasági életbe is, mind a

források sokféleségét, mind a rendelkezésre álló információ mennyiségét és rendelkezésre állását

(sebesség és hozzáférés) tekintve. Magunk is láttuk az előző fejezetben, hogy az Internet

micsoda eszközöket ad a figyelők kezébe, és számos cikk foglalkozott azzal, hogy az Internet

miként alakítja majd át az üzleti intelligenciát. Hubber 1990-es cikke talán az első volt [Hubber

1990].

Szinte hihetetlen, hogy ennek ellenére az újabb empirikus kutatások alig vettek tudomást az

Internet jelentőségéről. Többnyire ugyanazokat a módszereket és elméleteket használják, mint a

korábbiak, csak speciálisabb esetekre. Ha Correia és Wilson számára 1997-ben még korai volt az

Internettel foglalkozni a portugál vegyipar kapcsán [Correia & Wilson 1997], másoknál már meg

kellett volna jelennie. Gabriel O Okunmogun például a környezetfigyelés és az exportáló cégek
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teljesítménye között keresett összefüggést Ausztráliában [Okunmogun 1999]. Olukemi

O�Sawyerr az információforrásokat és hatékonyságukat vizsgálta Nigériában [O�Sawyerr 2000].

Chittipa Ngamkroeckjoti és Lalit M. Johri a thaiföldi cégek természeti környezet-figyelésére

koncentráltak [Ngamkroeckjoti & Johri 2000]. Szintén a természeti környezet figyelését elemezte

Ruth C. May Oroszországban [May 2000]. Pierrette Bergeron Kanadai régiók

információszerzését kutatta [Bergeron 2000], míg Louis Raymond a kisiparok

technológiafigyelését vizsgálta [Raymond 2001].

A figyelés technikai fejlődéséről a Futures Group végzett kutatást, mégpedig három egymást

követő évben, 1995-ben, 96-ban és 97-ben. A �sasok és struccok� c. tanulmány [Futures 1995,

1996, 1997] kimutatta, hogy 3 év alatt csak nagyon kevés fejlődés figyelhető meg a cégek

körében. 17%-uk úgy gondolja, hogy versenytársaik semmilyen figyelést nem végeznek. Ők a

struccok. Ugyanakkor, akiknél szervezett formában zajlik a figyelés, azok elégedettebbek vele.

KcKenna 1996-os írása arról számol be, hogy a legtöbb vezető egyáltalán nem érzi

szükségesnek, hogy rendszeresen figyelje környezetét [McKenna 1996]. Ha egy információra

szükségünk van � írja � akkor egyszerűen meg kell kérdezni az információ birtokosát. Ha az

nem tudja a választ, akkor az információ nem is fontos.

3.5. AZ INTERNET MEGJELENÉSE EGY FRANCIA

TANULMÁNYBAN�

Bournois és Romani franciaországi kutatása mind méretében mind témájában kiemelkedik a

többi közül. A Nemzetvédelmi Felsőoktatási Intézet (Institut des Hautes Etudes de Défense

Nationale) segítségével készített felmérés eredményei könyv alakban is megjelentek

�L�intelligence économique et stratégique des entreprises françaises en 2000� címmel (Gazdasági

és stratégiai intelligencia a francia vállalatokban 2000-ben) [Bournois & Romani 2000].

A szerzők is hangsúlyozzák, hogy empirikus kutatás 1994 óta nem készült Franciaországban, és

hogy igen nehezen hozzáférhető a terep. Ezért, tulajdonképpen az állami támogatásnak

köszönhető, hogy a 25 oldalas kérdőívet eljuttatták mintegy 5000 vállalathoz, amelyek

mindegyike kétszáz főnél több alkalmazottat foglalkoztat. Egy negyedük válaszolt.
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A kérdőíveken az első kérdés az üzleti hírszerzés (gazdasági / stratégiai intelligencia) egy

lehetséges definíciójára kérdezett rá. A válaszokból a Neuro-text szoftver segítségével

előállítottak egy szintetizált meghatározást, amelyet már bemutattunk a második fejezetben.

Ezek után öt kutatási irányt határoztak meg: környezet (öko-lógia), stratégia (teleo-lógia),

résztvevők (pszicho-szoció-lógia), eszközök (techno-lógia) és hálózatok (reti-lógia).

Környezet szempontjából ezek a nagy cégek szinte kivétel nélkül világméretű konkurenciával

néznek szembe. Hagyományos, hierarchikus felépítésűek, és többségük úgy gondolja, hogy végez

környezetfigyelést. Többet foglalkoznak a kérdéssel azok a cégek, amelyek nagyobbak,

exportálnak, nagy a szektorukban a verseny, vagy amelyeket ért már információs támadás.

Az előbbiek ellenére, stratégiailag, többségük számára nem prioritás az üzleti intelligencia. A

vezetők többsége úgy ítéli meg, hogy gazdasági háború zajlik, ahol a katonai hírszerzéstől főleg

módszereiben különböző üzleti hírszerzés folyik. Azok, akik ilyen figyelőrendszereket

alkalmaznak, hosszabb távra terveznek, és minél jobban használják a rendszert, az annál

hasznosabbak. A leggyakoribbnak megítélt eszközök a lobbizás-befolyásolás mellett, a

félretájékoztatás, a vezető személyzet elcsábítása, az ipari kémkedés és a számítógépes betörés.

A résztvevők között leggyakrabban a vezérigazgató szerepel, őt a marketing és informatikai

igazgatók, végül az üzleti intelligencia-felelős (CI felelős) követi. Ez utóbbi majdnem mindig a

belső munkatársak közül kerül ki, fele-fele arányban műszaki vagy gazdasági végzettségű és

magas beosztásban van. A legfőbb védekezési mód, hogy biztosítani kell a személyzet

szaktudásának folyamatos továbbadását. A cégek harmadának van külön csoportja a figyelésre,

de ez gyakran �titkos funkció�, a cégek alkalmazottai csak kevéssé tudnak róla.

Eszközök tekintetében a vállalatok kétharmada felkészületlennek tartja magát. Külön büdzséje

erre a célra egy harmaduknak van. Leginkább a versenytársakat, azok marketingjét és a jogi

változásokat figyelik. A leggyakoribb források a folyóiratok, amelyeket a kongresszusok,

előadások és kiállítások anyagai követnek, ezek után jönnek csak a nem hivatalos és belső

források. Az Internet és adatbázisok használata alig éri el a 8%-ot. Ezek nagy része csak ad hoc

kereséseket jelent, és intelligens rendszereket alig a cégek egy huszada használ. Nagy részüknek

van biztonsági rendszere, mégis nagyon kevesen használnak titkosítást, védekeznek a

félretájékoztatás ellen, vagy dolgoznak ki katasztrófa-terveket.
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A hálózatok tekintetében a legfontosabb a cégen belüli információáramlás. Ennek egy harmada e-

mailen, a többi előszóban történik. A külső szakértők általában konkrét problémák miatt

összehívott gyűléseken találkoznak, de ritkán tartanak rendszeres kapcsolatot.

3.6. �ÉS A TENGEREN TÚLON

Az angol nyelvű irodalomban szintén az 1999-es és 2000-es években jelentek meg az első üzleti

intelligencia tanulmányok, amelyek már foglalkoztak az Internettel. Kassler írta például le, hogy

az üzleti intelligencia szempontjából fontos forrást jelentenek a vállalatok Internet oldalai

[Kassler 1999]. Ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy az Internet �kétélű kard�, mivel a

könnyű hozzáférés sokszor azzal jár, hogy nem állapítható meg pontosan az információk

eredete.

Gross [Gross 2000] szintén megjegyzi, hogy el kell dönteni, mely információkat tekint a vállalat

megbízhatónak, Klein pedig egyenesen azt ajánlja, hogy az Interneten gyűjtött adatokat csak

másodlagos adatként használják a vállalatok az elsődleges adatok, például interjúk kiegészítésére

[Klein 1999]. Erdelez és Ware is elsősorban azért fordulnak az Internethez, mert az általuk

tanulmányozott Internetes �start-up� cégekről (a semmiből létrejött e-business vállalkozás)

nagyon kevés egyéb forrás tartalmaz adatokat [Erdelez & Ware 2001].

A korai cikkek tehát elismerik az Internet előnyeit, mégis fenntartásokkal kezelik mint

információforrást.

3.7. AZ INTERNET HATÁSA AZ ÜZLETI INTELLIGENCIÁRA

Egyetlen tanulmányt találtunk, amely témájában teljesen a miénkkel esik egybe. Teo és Choo

igen érdekes módon közelítettek a kérdéshez. Először felépítettek egy modellt, amelyet system-

to-value chain-nek neveztek el (rendszerből-érték-lánc). Ezek után készítettek egy kérdőívet,

amelyet 600 vállalatnak küldtek szét, és 129 elemzhető választ kaptak. Először a minta

használhatóságát tesztelték Khi-négyzet módszerrel, majd a modell indikátorait faktor-

analízissel. Végül strukturális egyenletekkel kapták meg végső modellt, amely a megfigyelt

összefüggéseket tartalmazza.
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Eszerint az Internetnek pozitív hatása van a környezetfigyelés által begyűjtött információk

minőségére, és a pozitív hatás a vállalati szervezeten is tetten érhető.

A cikkben ismertetett modell módszertanilag mindenképp érdekes, és az eredményeit sem

vitatjuk. A tanulmány korlátjai között azonban maguk a szerzők is elismerik, hogy mivel csak

nagy vállatokat céloztak (100 Millió USD forgalom felett), valamint az alacsony válaszadási ráta

miatt az eredmények nehezen általánosíthatók.

A magam részéről hozzátenném, hogy a mű viszonylag komoly analitikai arzenált vonultat fel,

ezért nem vagyok benne biztos, hogy nagy hasznunkra válna, amikor gyakorlatias

vállalatvezetőket akarnánk a környezetfigyelés fontosságáról meggyőzni.
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4. KVANTITATÍV MEGKÖZELÍTÉS: EURÓPAI
VÁLLALATOK

Az előző fejezet alapján kijelenthetjük, hogy számos empirikus tanulmány készült már a

témában, ezek részleteikben eltérnek egymástól, de abban egyetértenek, hogy a vártnál

fejletlenebb a vállalatok üzleti intelligenciája. Az Internet használatának kérdése nagyon kevés

tanulmányban jelenik meg, amelyek ezen a területen is meglepően alacsony elterjedtségről írnak.

Úgy döntöttem, hogy ennek magam is utánajárok. Arra kerestem elsősorban a választ, hogy

valóban kevéssé fejlettek-e a vállalatok a technológia adta lehetőségekhez képest, és hogy mi

jellemzi azokat a vállalatok, amelyek az átlagnál fejlettebbek. (Az eredményeket az Information

Research folyóiratban publikáltam [Benczúr 2005].)

4.1. A VIZSGÁLATI MINTA

A kutatáshoz a párizsi Dauphine Egyetem e-management kutató intézetének8 adatbázisát

használtam fel, amely egy 2001-ben és 2002-ben készült felmérés adatait tartalmazza. A minta

elkészítését egy vezető marketingkutató cégtől rendelték meg, 2001-ből 514, 2002-ből 505

vállalat szerepel benne. Az adatgyűjtés telefonos interjúkkal történt elsősorban

Franciaországban, de a minta nagy-britanniai, német, spanyol és portugál vállalatokat is

tartalmaz. Mivel mindkét évben kis különbséggel ugyanazt a kérdőívet használták, a két év

eredményeit össze lehet vonni, így egy 1000-nél is nagyobb mintát kapunk. A megkérdezett

vállalatok 75%-ában az alkalmazottak száma 50 és 500 között van, mintegy 8%-uk azonban 10

000 főnél is nagyobb. A legfontosabb, hogy a vállalatok 2/3-a más országokban is jelen van, így

egy részük valószínűleg Magyarországon is. A válaszadó 50%-ban maga a vezérigazgató volt.

Az adatbázis és az irodalom alapján hét témakörben készültek hipotézisek, amelyeket ezen a

mintán teszteltem.

                                                
8 http://www.observatoireemanagement.com
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4.2. A VÁLLALATOK OSZTÁLYOZÁSA

Akárcsak Subramanian és IsHak [1998], magam is 3 csoportba osztottam a vállatokat a

környezetfigyelés fejlettsége alapján. Ennek mérésére a kérdőív következő három kérdésével volt

lehetséges:

•  A környezet figyelésekor használják a versenytársak Web-oldalain található információkat?

•  A környezet figyelésekor használnak külső adatbázisokban található információkat?

•  A környezet figyelésekor használják az on-line fórumokban található információkat?

Új változót alkottam: a környezetfigyelés fejlettségi szintje (a továbbiakban �fejlettség�). Értéke a

legnagyobb fejlettséget jelentő 3, ha a vállalat on-line fórumokon található információkat is

használ, hiszen ehhez intelligens ügynökökre van szükség [Revelli 2000, Benczúr 2002b].

Közepes, azaz 2 a fejlettség, ha a vállalat figyeli a versenytársak Web-oldalait és/vagy külső

adatbázisok információit használja [Revelli 2000, Bournois & Romani 2000]. A legalacsonyabb,

1-es fejlettségi szinten azok a vállalatok vannak, amelyek sem fórumokban, sem versenytársak

Web-oldalán, sem külső adatbázisokban található információkat nem használnak.

A legkevésbé fejlett csoportba tartozó vállalatokról az nem mondható el, hogy egyáltalán nem

figyelnék környezetüket. Az viszont valószínű, hogy �hírszerzésük� informális csatornákon,

személyes kapcsolatok, és hagyományos hírforrásokon keresztül történik (például sajtó). Azért

tekintjük őket fejletlenebbeknek, mert amikor az informális csatornák elakadnak, vagy

különösen, amikor nehézségekbe ütközik bizonyos információk megszerzése, olyankor az

Internet tekinthető a leghatékonyabb információforrásnak [Erdelez & Ware 2001].

Az új változó lesz a legtöbb hipotézisben a függő változó, amelynek alakulását kell majd

megmagyarázni.

Az első hipotézis a fejlettségi változó gyakoriságára vonatkozott. Fuld cikkétől [1985] Bournois

és Romani tanulmányáig [Bournois & Romani 2000], gyakorlatilag minden kutató egyetért

abban, hogy a vállalatok környezetfigyelése inkább fejletlen.
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H1. Hipotézis: a vállalatok többsége a legkevésbé fejlett csoportba tartozik.

Az állítás igaznak bizonyult. A vállalatok 58%-a tartozik a legkevésbé fejlett csoportba és

kevesebb, mint 7%-uk a legfejlettebbe.
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6. ábra: Gyakoriság a vállalatok fejlettség szerinti csoportosításában

4.3. IDŐBELI FEJLŐDÉS

Ha már kijelentjük, hogy még mindig fejletlen a vállalatok nagy többsége, adódik a következő

kérdés: megfigyelhető-e valamilyen mértékű fejlődés 2001 és 2002 között. Hasonló időbeli

tanulmányt készített a Futures Group is [1995, 1996, 1997], ők nem találtak szignifikáns eltérést.

Ugyanakkor Bournois és Romani [2000] úgy találta, hogy a vállalatok mindössze 1/20-a (5%)

használ intelligens eszközöket, a mi adataink szerint pedig ez legalább 7% 1-2 évvel később.

Tehát van remény.

H2. Hipotézis: A fejlettségi csoportok aránya szignifikáns eltérést mutat 2001 és 2002
között.

A 2001-es és 2002-es csoportok gyakoriságának különbségét Khi-négyzet módszerrel teszteltem.

Sajnos az eltérés nem szignifikáns (szig. 0,258>0,05). Elvégeztem egy F-tesztet is az átlagos

fejlettség összehasonlítására, amely szintén nem mutat szignifikáns fejlődést (szig 0,594 > 0,05).

A 2. hipotézist el kell vetni.
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7. ábra: Gyakoriságok különbsége az év szerint (Khi-négyzet)
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8. ábra: Az átlagos fejlettség különbsége az év szerint (F-teszt)

4.4. A KÖRNYEZET MEGÍTÉLÉSE

Számos szerző pozitív korrelációt jelentettek a környezet bizonytalansága és a környezetfigyelés

fejlettsége között [Cunlan 1983; Sornumen & Daft 1988; Correia & Wilson 1997; Bournois &

Romani 2000]. Ez logikusnak is tűnik. Vajon mérhető a környezet bizonytalansága?

A kérdőíven két kérdés található erre vonatkozóan:

•  A főtevékenységüket jelentő szektorban a verseny nem jelentős.

(5 pontos Likert-skála: Nem értek egyet -> Teljesen egyet értek)

•  Vállalatukban az eladási előrejelzéseket újra értékelik �időközönként.

(1 hónap, 3 hónap, 6 hónap, 9 hónap, 1 év)

Ez első teszt a két kérdésre adott válaszokat egymással hasonlítja össze. Ebből megtudható,

hogy a verseny erőssége megjelenik-e a menedzsment előrejelzési szokásaiban.
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H3a. Hipotézis: Minél nagyobb a verseny egy szektorban, annál gyakrabban értékelik
újra eladási előrejelzéseiket a vállalatok.

Az F-tesz szignifikáns korrelációt mutat (szig. 0,00), ami igazolja a hipotézist.

Ezek után igaz-e, hogy azok a vállalatok, amelyek gyakrabban értékelik újra eladási

előrejelzéseiket, fejlettebb figyeléssel rendelkeznek?

H3b. Hipotézis: Azok a vállalatok, amelyek gyakrabban értékelik újra eladási
előrejelzéseiket, fejlettebb figyeléssel rendelkeznek.

Ez szintén igaznak tekinthető (F-teszt, szig 0,02), ami egybevág Bournois és Romani [2000]

eredményeivel.

Végül vizsgáljuk meg a közvetlen összefüggést a verseny erőssége és a figyelés fejlettsége között!

H3c. Hipotézis: Azok a vállalatok, amelyek szektorában nagyobb a verseny, fejlettebb
figyeléssel rendelkeznek.

Nem meglepő, hogy ez az állítás is kiállja a próbát (F-teszt, szig. 0,016, lásd 10. táblázat), tehát

kimondhatjuk, a verseny intenzitása és a figyelés fejlettsége között pozitív korreláció van.
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9. ábra: A verseny erőssége és a vállalatok fejlettsége.



KVANTITATÍV MEGKÖZELÍTÉS: EURÓPAI VÁLLALATOK

Benczúr Dávid: Vállalati Üzleti Intelligencia és Internet 47

5. táblázat: A verseny erőssége és a környezetfigyelés fejlettségének összefüggése (F-teszt)

Négyzetek összege df Négyzetek átlaga F Szig
Csoportok között 4,700 4 1,175 3,061 0,016
Csoporton belül 385,720 1005 0,384
Összesen 390,420 1009

4.5. BELSŐ JELLEMZŐK

A vállalatok belső jellemzői közül a legfontosabb a vállalat mérete. Fuld [1988] szerint a

környezetfigyelés ugyanolyan fontos a kis és nagy vállalatok számára. Mások, mint például

Bournois és Romani [2000] úgy találták, hogy a nagyobb vállalatok figyelése fejlettebb. Ez

valószínűbbnek tűnik, mivel a környezetfigyelés külön befektetést kíván mind technológiai, mind

humán oldalon.

Egy vállalat mérete többféleképpen is meghatározható. A rendelkezésünkre álló mintában

lehetőségünk nyílt, hogy teszteljük a hierarchiaszintek számát, az alkalmazottak számát és a

bevétel nagyságát is.

•  Az vállalatában mennyi a hierarchiaszintek száma_

(2, 3, 4, 5, 6, több mint 6)

•  Hány alkalmazottja van az ön vállalatának?

(Kevesebb mint 50, 50 � 500, 500 � 5 000, 5 000 � 10 000, több mint 10 000)

•  Mekkora volt cégének bevétele?

(Kevesebb mint 7,6 Millió € (50 Millió FF), 7,6 � 76 M €, 76 � 150 M €, 150 M � 1,5 Milliárd

€, több 1,5 Mrd €)

Megjegyzés: a 2001-es kérdőív még francia frankban volt, a 2002-es kérdőívben ugyanazok a határok

jelentek meg euróban (1 € = 6,56 FF), tehát a két adatsort össze lehetett vonni.

H4a. Hipotézis: Minél több hierarchia szint van egy vállalatban, annál fejlettebb a
környezetfigyelése.

Az F-teszt nem mutat szignifikáns összefüggést (szig. 0,238 > 0,05), tehát a 4a Hipotézist el

kellett vetni.
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10. ábra: Vállalati hierarchiaszintek és a környezetfigyelés fejlettsége (F-teszt)

H4b. Hipotézis: Minél több alkalmazottja van egy vállalatnak, annál fejlettebb a
környezetfigyelése.

Az alkalmazottak száma sem szignifikáns 0,180-as küszöbértékkel (szig.)
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11. ábra: Alkalmazottak száma és a környezetfigyelés fejlettsége (F-teszt)

H4c Hipotézis: Minél nagyobb egy vállalat árbevétele, annál fejlettebb a
környezetfigyelése.

6. táblázat: Az árbevétel nagysága és a környezetfigyelés fejlettséga (F-teszt)

Négyzetek összege df Négyzetek átlaga F Szig
Csoportok között 11,136 4 2,784 7,630 0,000
Csoporton belül 279,859 767 0,356
Összesen 290,995 771

A bevételi adatok már szignifikáns korrelációt mutatnak (szig 0,000), ez az egyetlen méretbeli

tényező, amely összefüggésben van a környezetfigyeléssel.



KVANTITATÍV MEGKÖZELÍTÉS: EURÓPAI VÁLLALATOK

Benczúr Dávid: Vállalati Üzleti Intelligencia és Internet 49

1.356
1.523

1.367

1.722
1.844

1

2

3

<7,6M€ 7,6 M€ - 76 M€ 76 M€ - 150 M€ 150 M€ - 1,5
Mrd€

> 1,5 Mrd€

Vállalat pénzügyi forgalma
K

ör
ny

ez
et

fig
ye

lé
s 

át
la

go
s 

fe
jle

tts
ég

e 
(1

-
3)

12. ábra: Vállalati árbevétel és a környezetfigyelés fejlettsége (F-teszt)

A másik vizsgált belső jellemző a szervezeti felépítés volt:

•  Vállalatának szervezeti felépítése � alapján épül fel.

(Beosztás, piac, ország, projekt)

A hagyományos vállalati struktúrák beosztások alapján épülnek fel, ezért inkább befelé fordultak.

Feltételezhetjük, hogy a piac, ország vagy projekt alapon szervezett vállalatok jobban figyelnek a

külvilágra, így környezetfigyelésük is fejlettebb lehet. Ezt a szempontot nevezik az irodalomban

kifelé irányultságnak (�outwardness�) [Correia & Wilson 2001], projekt-szervezettségűnek

(�project organisation�) [Prescott & Smith 1989], és erre utal az ad hoc természet (�ad hocratic

nature�) Giladnél [2001].

H5. Hipotézis: Azon vállalatok, amelyek szervezete piac, ország, vagy projekt orientált,
fejlettebb környezetfigyeléssel rendelkeznek, mint a beosztás alapján szervezettek.

A következő ábrán a különböző szerveződésű vállalatok gyakorisága figyelhető meg a

mintánkban. Látható, hogy a vállalatok több mint fele hagyományos struktúrát követ:
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13. ábra: A különböző típusú szervezeti felépítések gyakorisága
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Ezután lássuk a gyakoriságokat a környezetfigyelés fejlettségének függvényében! A következő

ábrán megfigyelhető, hogy a gyakoriságok aránya valóban eltér a környezetfigyelés fejlettségének

tekintetében, és a Khi-négyzet teszt alapján az is kimondható, hogy ez az eltérés szignifikáns

(szig. 0,003). Ha pedig a vállalatok két csoportjában vizsgáljuk a környezetfigyelés átlagos

fejlettségét, akkor az F-teszt szintén szignifikáns különbséget mutat (szig. 0,012). Az 5. hipotézist

elfogadhatjuk.
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14. ábra. A vállalat szervezeti felépítése és környezetfigyelésének fejlettsége (Khi-négyzet és F-teszt)

7. táblázat. A vállalat szervezeti felépítése és környezetfigyelésének fejlettsége (Khi-négyzet)

Érték df Aszimp. szig (2 oldalas)
Pearson Khi-négyzet
Hasonlósági arány
Lineáris � lineáris asszociáció
Érvényes esetek száma

11,513
10,732
6,366
974

2
2
1

0,003
0,005
0,012

4.6. AZ INFORMATIKAI FEJLETTSÉG

Az üzleti intelligencia a tudásmenedzsment fontos részét képezi [Carvalho & Ferreira 2001]. Mi

azt feltételeztük, hogy azon cégekben, amely környezetfigyelése fejlett, a többi

tudásmenedzsment eszköz is valószínűleg az. Carvalho és Ferreira a tudásmenedzsment

eszközöket 10 kategóriába csoportosították:

•  Intranet alapú rendszerek,

•  Elektronikus dokumentummenedzsment rendszerek,

•  Groupware (csoportmunka támogatás),

•  Workflow (munkafolyamat támogatás),

•  Mesterséges intelligencia alapú rendszerek,

•  Üzleti intelligencia rendszerek (itt pontosan Business Intelligence),
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•  Tudástérkép rendszerek,

•  Innováció támogatás,

•  Környezetfigyelés (Competitive Intelligence),

•  Tudásportálok.

A mintánkon ezek közül a Workflowt (vállalatirányítási rendszerek � ERP), az üzleti

intelligenciát (Menedzsment Információs Rendszerek), és az intranetet (groupware és

tudásportál egyben) tudtuk tesztelni.

•  Rendelkezik az önök cége vállalatirányítási rendszerrel (ERP)?

H6a. Hipotézis: A vállalatirányítási rendszerrel rendelkező cégek környezetfigyelése
fejlettebb.

F-tesztünk nem igazolta a 6a Hipotézist, de a küszöbértéket épphogy haladta csak meg (szig.

0,057)

•  [Amennyiben cége rendelkezik vállalatirányítási rendszerrel (ERP)]� rendelkezik vezetői

információs rendszerrel is?

H6b. Hipotézis: Azon vállalatok, amelyek rendelkeznek Vezetői Információs
Rendszerekkel (VIR), azok környezetfigyelése fejlettebb.

Ez a hipotézis sem állta ki az F-teszt próbáját (szig. 0, 871). Elmondható tehát, hogy ha egy

vállalat rendelkezik vállalatirányítási rendszerrel, vagy vezetői információs rendszerrel (VIR: MIS

� Management Information System), az még nem jelent feltétlenül fejlettebb környezetfigyelést.

Ám a kérdőív két további kérdést is tartalmazott a vállalati információs rendszerekkel

kapcsolatban:

•  A vezetői információs rendszerek automatikusan konszolidálják az eladási adatokat?

•  A vezetői információs rendszerek automatikusan konszolidálják a termelési, beszerzési, minőségi

és marketing adatokat?
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A két kérdésre adott válaszokat egy közös változóba vontuk össze (logikai VAGY kapcsolat). Az

automatikus adatkonszolidáció tulajdonképpen annyit jelent, hogy technikailag fejlett a vállalat

vezetői információs rendszere.

H6c. Hipotézis: Azon vállalatok, amelyek vezetői információs rendszerei automatikusan
konszolidálják az egyéb információs rendszerek adatait, fejlettebb környezetfigyeléssel
rendelkeznek.

Ez a hipotézis már kiállta az F-teszt próbáját (szig. 0,000). Elmondható tehát, hogy a fejlett

vezetői információs rendszerek korrelációt mutatnak a fejlett környezetfigyeléssel.
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15. ábra. VIR automatikus adatkonszolidáció és környezetfigyelés (F-teszt)

Tudásmenedzsment szakkifejezésekkel élve a vállalatirányítási rendszerek a belső adatok

kombinációját és továbbítását jelenti. A vezetői információs rendszerek az adatok gyűjtését és

elemzését jelentik. A következő fázis az adatok továbbítása és közzététele, amelyet az intranet

valósít meg. A kérdőív az intranet számos funkciójára kérdezett rá: groupware, általános

céginformációk, megosztott naptárak, keresőmotorok, szakma-specifikus információk, e-

learning és tudásbázisok.

•  Vállalatuk intranetének van-e � funkciója?

Ismét új változót alkottunk: az intranet fejlettségét, amit az intranet funkcióinak számán mértünk

le.

H6d. Hipotézis: Minél több funkcióval rendelkezik a vállalati intranet, annál fejlettebb
környezetfigyelése.
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Mivel a 2001-évi és 2002-évi kérdőívekben nem egyeztek meg a felsorolt funkciók, így ezt a

vizsgálatot a két mintán külön kellett elvégezni. Az F-teszt mindkét évre szignifikáns korrelációt

mutat (2001: szig. 0,001; 2002: szig. 0,000). Ez a hipotézis tehát elfogadható.
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16. ábra. A környezetfigyelés fejlettsége az intranet funkcióinak függvényében (F-teszt)

Az egyik legfontosabb kérdés természetesen az Internet-hozzáférés. Hiszen a környezet

figyelését sokszor maguk az alkalmazottak végzik. Correia és Wilson úgy találta, hogy minél

nyitottabb egy vállalati szervezet a környezet felé, annál jobban hozzáférnek az alkalmazottak a

releváns információknak [Correia & Wilson 2001]. Ezek alapján várható, hogy az Internet-

hozzáférés összefügg a környezetfigyeléssel.

•  Hozzáférnek-e belső hálózatukon keresztül külső Web-oldalakhoz?

H6e. Hipotézis: Azon vállalatokban, ahol az alkalmazottak rendelkeznek Internet-
hozzáféréssel, fejlettebb a környezetfigyelés.

Az F-teszt szignifikáns korrelációt mutat (szig. 0,038), ez a hipotézis tehát elfogadható.

1,5551
1,4135

1

2

3

Igen Nem

Internethozzáférés

K
ör

ny
ez

et
fig

ye
lé

s 
át

la
go

s 
fe

jle
tts

ég
e 

(1
-3

)

17. ábra: Az alkalmazottak Internet-hozzáférése és környezetfigyelés (F-teszt)
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4.7. KÖRNYEZETFIGYELÉS A KÜLÖNBÖZŐ SZEKTOROKBAN

Az utolsó teszt azt vizsgálta, hogy a környezetfigyelés mutat-e lényeges eltérést a különböző

gazdasági szektorok és iparágak között. Elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy azokban a

szektorokban, amelyekben nagyobb a verseny, vagy a vállalatok fejlettebbek az információs

rendszerek területén, valóban fejlettebb-e a vállalatok környezetfigyelése is. A kérdőív a

következő kategóriákat különböztette meg:

•  Építőipar közmunkák,

•  Ipar,

•  Kereskedelem, árusítás

•  Szálloda és vendéglátás,

•  Szállítmányozás,

•  Távközlés, informatika,

•  Pénzügy, ingatlanforgalmazás,

•  Szolgáltatások vállalatok számára,

•  Szolgáltatások magánszemélyek számára,

•  Egyéb.

H7. Hipotézis: A környezetfigyelés fejlettebb a Távközlési informatikai szektorban,
mint a többiben.
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18. ábra: A környezetfigyelés átlagos fejlettsége a különböző szektorokban (F-teszt)
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Amint a következő ábrán látszik, ebben a szektorban valóban fejlettebb a környezetfigyelés, és

az F-teszt alapján az eltérés szignifikáns (szig. 0,000). A 7. hipotézis tehát elfogadható. De vajon

a verseny valóban ebben a szektorban a legnagyobb?
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19. ábra: A verseny �gyengesége� a különböző szektorokban (F-teszt)

Nos a távközlési és informatikai szektorban valóban erősnek mondható a verseny, de a

vendéglátó és szálloda, a kereskedelmi és az ipari szektorokban még ennél is valamivel erősebb.

Ez a szempont tehát önmagában nem elegendő magyarázat.

4.8. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Az alábbi táblázat összegzi a hipotéziseket, az alkalmazott tesztet, és az eredményeket:

8. táblázat: Eredmények összefoglalása

Hipotézis Vizsgált vállalati jellemző Teszt Eredmény

H1 Környf. általában fejletlen. Gyakoriság Elfogad

H2 Fejlődés 2001 és 2002 között F-teszt Elvet

H3a Nagyobb verseny -> Gyorsabb reakciókészség F-teszt Elfogad

H3b Gyorsabb reakciókészség -> fejlettebb Környf. F-teszt Elfogad

H3c Nagyobb verseny -> fejlettebb Környf. F-teszt Elfogad

H4a Több hierarchiaszint -> fejlettebb Környf. F-teszt Elvet

H4b Több beosztott -> fejlettebb Környf. F-teszt Elvet

H4c Nagyobb árbevétel -> fejlettebb Környf. F-teszt Elfogad

H5 Piac/ország/projekt szervezettség -> fejlettebb Környf. Khi-négyzet Elfogad

H6a Vállalatirányítási rendsz -> fejlettebb Környf. F-teszt Elvet

H6b Vezetői információs rendsz -> fejlettebb Környf. F-teszt Elvet
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H6c VIR adatkonszolidációval -> fejlettebb Környf. F-teszt Elfogad

H6d Több intranet-funkció -> fejlettebb Környf. F-teszt Elfogad

H6e Internet hozzáférés -> fejlettebb Környf. F-teszt Elfogad

H7 Tavközlési informatikai szektor -> fejlettebb Környf. F-teszt Elfogad

Amint számos kutató megfigyelte [Fuld 1985, 1988; Bournois & Romani 2000], a fenti

eredmények is azt mutatják a legtöbb vállalat környezetfigyelése a lehetőségekhez képest kevéssé

fejlett. Ráadásul a Futures Grouphoz hasonlóan [Futures Group 1995, 1996, 1997], nem

tapasztalható számottevő javulás két egymást követő év között.

A vállalatok érzékelik, ha nagyobb a verseny a szektorukban és ennek megfelelően gyakrabban is

módosítják előrejelzéseiket. Ezeknek a vállalatoknak a környezetfigyelése is fejlettebb, ami

megfelel az irodalmi adatoknak [Cunlan 1983, Sornumen & Daft 1988, Correia & Wilson 1997].

A vállalatok mérete a hierarchiaszinteket és az alkalmazottak számát tekintve nem függ össze a

környezetfigyelés fejlettségével, az árbevétel azonban igen. Magasabb árbevétel fejlettebb

környezetfigyelést is jelent. De vajon mi az ok és mi az okozat? Vajon a környezet jobb ismerete

vezet a magasabb árbevételhez, vagy fordítva, a környezetfigyelés drága mulatság, és eleve jobb

anyagi helyzet kell hozzá? Ha elfogadjuk, hogy magasabb árbevétel nem jelent feltétlenül

nagyobb cégszervezetet, akkor méret tekintetében Fuldnak kell igazat adnunk [1988].

A másik belső jellemző a szervezeti felépítés alapja volt. Itt megfigyeltük, hogy a piac, ország

vagy projekt alapú szervezet jobb környezetfigyeléssel jár együtt, szemben a hagyományos,

beosztás alapú szervezettel. Ez Prescott és Smith javaslatával vág össze, amely szerint a projekt

alapú szervezet hatékonyabb [Prescott & Smith 1989].

Az informatikai fejlettség, különösen a tudásmenedzsment rendszerek tekintetében nagyon

lényeges szempontnak bizonyult. Egy adatait közvetlenül szerző vezetői információs rendszer,

vagy egy fejlett intranet, általában fejlett környezetfigyelést feltételez. Ez különösen érdekes

annak tükrében, amit az utolsó vizsgálat hozott, miszerint a távközlési és informatikai

szektorban a legfejlettebb a környezetfigyelés, holott nem ott a legerősebb a verseny.  Talán csak

azért ez a szektor a legfejlettebb, mert ők maguk fejlesztik, és árulják az üzleti intelligencia

rendszereket. Vagy erősen technikai beállítottságúak az alkalmazottak, és ezért a vállalati

kultúrából ered az üzleti intelligencia fejlettsége?
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Az Internet-hozzáférésről bebizonyosodott, hogy valóban összefügg a fejlettebb

környezetfigyeléssel. Ez megfelel Correia és Wilson azon állításának, miszerint az

információkhoz való hozzáférés és a környezetfigyelés között pozitív korreláció van [Correia &

Wilson 2001].

Összegezve elmondható, hogy azokban a szektorokban, ahol nagyobb a verseny, és azokban a

cégekben, amelyekben fejlettek a tudásmenedzsment eszközök, fejlett környezetfigyelés folyik.

Akkor vajon miért van az, hogy a lehetőségekhez képest a vállalatok, kicsik és nagyok egyaránt,

összességében még mindig kevéssé fejlettek?

Ben Gilad, a téma egyik nagy guruja érdekes fejtegetéssel állt egy konferencián a közönség elé.

Nem kevesebbet állított, minthogy a formális környezetfigyelés valójában oximoron

(ellentmondásos szókapcsolat). Minél nagyobb ugyanis egy vállalat, annál inkább hajlamos a

formalizmusokra és a bürokráciára, de környezetfigyelésnek kreativitásra van szüksége: ezért

minél régebbi egy környezetfigyelő csoport annál kevésbé lesz hatékony. Bizonyos elemeknek

tehát ad hoc-nak kell maradniuk, és mindig is függni fognak a vezető személyiségétől [Gilad

2001].

Besson és Possin szintén arról írtak, hogy a környezetfigyelés kulcsembere csakis a vezérigazgató

lehet, mivel nála fut össze minden információ [Besson & Possin 2001]. Mintzberg pedig a

menedzsmentről írt könyvében [Mintzberg 1989] azt fejtette ki, hogy a menedzsment valójában

nem igazán tudomány, mert a döntési körök többnyire a vezető fején belül bezáródnak, és

kívülről inkább �intuíciónak�, vagy �megítélésnek� tűnnek. Ezek alapján elképzelhető, hogy a

környezetfigyelés ellenáll a formalizmusoknak, de ez még nem magyarázat arra, miért van

ennyire kevés környezetfigyelési rendszer.

Norbert Alter �Közönséges Innováció� c. műve [Alter 2000] egészen érdekes oldalról világította

meg ezt a problémát. Azt állítja ugyanis, hogy az innovációról akkor beszélhetünk, amikor egy

szervezet magáévá tesz egy találmányt, technológiát vagy új kapcsolatokat. A döntések

önmagukban csak találmányok, az innovációhoz szükség van azokra a résztvevőkre, akik

értelmet fedeznek fel a maguk számára ezekben a találmányokban (sense-making). Elképzelhető,

hogy a környezetfigyelésben hiány van az ilyen résztvevőkből, hiszen kik is lehetnének ők?

Leginkább az informatikai vezetők, akikről viszont tudjuk, hogy 1995-óta mással voltak lekötve

(ERP, CRM, Y2K, adatbiztonság, BPR, stb.)
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Ezek az elméletek részben megmagyarázzak és kiegészítik a fenti eredményeket. Például az

Internetezés akkor is környezetfigyelést jelent, ha nem tudatosan környezetfigyelési céllal

történik. Ilyenkor beszélhetünk passzív figyelésről, szemben az általunk kutatott aktív figyeléssel

[Morrison et al. 1984].

Mi van azonban, ha Ben Gilad [2001] és McKenna [1996] szkeptikus nézőpontja mögött

húzódik meg az igazság, és valóban nincs értelme a formális, szervezett környezetfigyelésnek?

Akkor ezzel egyrészt azt állítjuk, hogy a környezetfigyelés minősége nem biztosítható. Abban

ugyanis minden minőséggel foglalkozó szakember egyetért, hogy létezik minőség

minőségbiztosítás nélkül, de �a minőség biztosításához megbízható [formalizált] folyamatokra

(process) van szükség, a minőségbiztosítás a folyamatokra koncentrál, nem a termékre� [Jambart

2001: 15]. Másrészt, ha valóban nincs értelme formalizált (formalizálható) folyamatokról beszélni

az üzleti intelligenciában, akkor valójában nem is a gazdálkodástudományokhoz, hanem a

kognitív tudományokhoz kellene sorolni (Mintzberg nem véletlenül mondta, hogy a döntési

körök a vezetők fején belül maradnak). A magam részéről inkább optimista vagyok, és Alternek

adok igazat: az innovációhoz idő kell.

4.9. KORLÁTOZÁSOK

Az első korlátozás az adatbázisból adódik. Ugyan megfelelően nagy ahhoz, hogy

reprezentatívnak tekintsük, de csak Franciaországban és néhány másik nyugat-európai országban

jelen levő francia vagy nemzetközi cégeket tartalmaz. Nagy valószínűséggel hasonló

eredményeket kapnánk a többi fejlett európai országban, de más kultúrákban ez már nem biztos.

Érdekes lenne egy hasonló kutatás a kulturálisan eléggé különböző japán vagy amerikai, a

gyorsan növekvő közép- és kelet-európai, vagy a részben állami kézen lévő nagy kínai vállalatok

körében.

A második korlátozás szintén a terepre vonatkozik, a környezetfigyelés ugyanis különlegesen

érzékeny terület, amelyet a mai napig sokszor nem különítenek teljesen el az üzleti hírszerzéstől,

ipari, gazdasági kémkedéstől. Azon cégek, amelyek versenyelőnnyel rendelkeznek ezen a téren

nem biztos, hogy szívesen hozzák nyilvánosságra, és ez még jobban igaz a hátránnyal küzdőkre.

A legtöbb cég valószínűleg össze sem tudja hasonlítani magát versenytársaival ezen a területen

(hiányzik a benchmarking). Csak remélhetjük, hogy a válaszokban nincs tudatos számítgatás,

amit a �nem-kooperatív játékok� elméletével lehetne tanulmányozni.
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Nem mondható igazán erős érvnek a fejlődési tendenciák kimondásához, hogy csak két egymást

követő évet ölel fel a tanulmány. Sőt reménykedem is, hogy valójában hosszabb idő alatt igenis

fejlődik a vállalati üzleti intelligencia. Sajnos a további évek adataihoz �lapzártáig� nem sikerült

hozzájutnom.

Végül a legfontosabb függő változóról, a környezetfigyelés fejlettségéről kell megemlíteni, hogy a

felhasznált háromszintű skála megfelelően tükrözi az információgyűjtés technikai oldalát, de a

környezetfigyelés nemcsak információgyűjtésből, hanem elemzésből és közzétételből is áll, és

nemcsak technikai fejlettségről lehet beszélni. Ezek alapján minden bizonnyal létre lehetne hozni

bonyolultabb, de finomabb modelleket.
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5. KVALITATÍV MEGKÖZELÍTÉS: PÉLDA
INTERNET NÉLKÜL

Az értekezés második terepmunkája kvalitatív módszertannal (megfigyelés, dokumentáció-

kutatás, megkérdezés) vizsgál meg egy vállalatot, azzal a céllal, hogy leírjon egy működő valós

esetet. A kérdés, hogy valóban fejletlen-e a vállalat környezetfigyelése, és milyen mértékben

használják az Internetet ilyen célra.

Kutatásunk tárgya a Bosch csoport, amelyben alkalmam adódott az elmúlt időben több hónapot

eltölteni. A továbbiakban közölt információkhoz gyakorlatilag bármely alkalmazott hozzá tud

jutni, elsősorban a vállalati intraneten keresztül. Nagy titkok megosztására azonban ne számítson

az olvasó, a konkrét tartalomnál ugyanis sokkal fontosabbak számunkra a tevékenységek, és azok

megszervezése.

5.1. A VÁLLALAT BEMUTATÁSA

A Bosch9 csoport jelenleg mintegy 240 ezer embert foglalkoztat

világszerte. Ebből 110 ezer dolgozik ma is Németországban, de

további 32 országban vannak jelentősebb gyártóüzemek. Mind az alkalmazottak számát, mind

pedig az árbevételt tekintve az autóipari szektor körülbelül 2/3-ot képvisel a többi

tevékenységhez képest, amelyek az ipari berendezések (Bosch Rexroth, fémtechnológiák,

csomagolási technikák), valamint a fogyasztási cikkek és épületgépészet (elektromos

kéziszerszámok, hőtechnika, háztartási gépek, biztonságtechnika, távközléstechnika).

Az autóipari szektorban Bosch, a maga hét divíziójával (Gasoline Systems, Diesel Systems,

Chassis Systems, Energy and Body Systems, Car Multimedia, Automotive Electronics,

Automotive Aftermarket), árbevételét tekintve világelső a Denso és a Delphi előtt. Ezt

elsősorban innovációs előnyének köszönheti: évek óta árbevételének több, mint 7%-át fordítja

kutatás-fejlesztésre. Olyan forradalmi találmányok fűződnek a nevéhez, mint az Ottó-motorok

alacsonyfeszültségű (1897), majd magasfeszültségű gyújtótekercse (1902), dízel befecskendező

                                                
9 http://www.bosch.com
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pumpa (1927), személyautók benzin-befecskendezése (1951), elektromos vezérlésű

benzinbefecskendezés (1967), ABS (blokkolás-gátló, 1978), ASR (kipörgés-gátló, 1986), CAN

(multiplexált adatbusz, 1991), ESP (elektromos stabilitás program 1995), Common Rail dízel

technológia (1997), stb.

Tulajdoni szerkezetét tekintve a részvények 92%-a a Robert Bosch alapítvány tulajdonában van,

8%-ot továbbra is a Bosch család birtokol. Az a tény, hogy a Bosch vállalat nincs jelen a tőzsdén

komoly szerepet játszik pénzügyi stabilitásában, és közvetve, hosszú távú stratégiai céljaiban.

5.2. CORPORATE SALES & MARKETING

Az üzleti intelligenciát egy vállalati szintű, az összes autóipari tevékenységet összefogó eladási és

marketing részleg (Corporate Sales and Marketing Automotive) koordinálja. A vállalati üzleti

intelligencia négy főtevékenységben fogható össze.

A legfontosabb tevékenységet a piacról és a versenytársakról készülő rendszeres jelentések és

elemzések alkotják. Ennek keretében havonta megjelennek hírlevél formájában a

versenytársakkal kapcsolatos főbb hírek 1-2 oldalban összefoglalva. Az egyes divíziók szerint

vannak rendezve, de vannak külön pénzügyi vagy stratégiai hírek is. A legnagyobb érdekesség

talán a �szóbeszédek� rovat, amelybe a meg nem erősített híreszteléseket tartalmazza. A

versenytárs-hírlevélen kívül ebbe a tevékenységbe sorolhatók a rendszeres piaci jelentések,

például egy adott régió autópiacának egy-egy hónapjáról. Végül naprakész összeállítások

találhatók a versenytársakról (versenytárs-profilok), amelyek tartalmazzák a vállalat jellemzőit,

stratégiai céljait, főbb ügyfeleit, telephelyeit, a nagyobb történéseket időrendben, stb.

A központi marketing-részleg felállított a cégen belül szakmai hálózatokat is. Ezek az

innovációs, a marketing, a műszaki trendek, a kommunikációs és a versenytárs hálózatok.

Alapvetően címlistákról van szó, amelyek az adott témában kompetens alkalmazottakat

tartalmazzák. Ezek a �hálózatok� rendszeresen találkozókat tartanak és rendszeres

beszámolókat, vagy különleges jelentéseket készítenek. Az írott és közzétett információkon kívül

ezekre a beszámolókra és jelentésekre is támaszkodnak a már bemutatott versenytárs-hírek és

versenytárs-profilok. Emellett belső összekötő tudásmenedzsment eszközként is működnek,

például ha valakinek egy bizonyos műszaki témával kapcsolatban van kérdése, és szakembereket

keres.
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A szakmai hálózatokhoz sorolhatók az ún. Trainee programok is. Ezek lényege, hogy a

legígéretesebb fiatal tehetségek speciális képzés keretében általában négyszer fél évet töltenek el

különböző részlegekben. A cél, hogy, hogy mind a fejlesztésben, mind a gyártásban, mind az

eladásban jártasak legyenek, de természetesen az is, hogy gyorsan kiterjedt személyes

kapcsolatrendszerre tegyenek szert.

A harmadik fontos tevékenység a rendezvények, találkozók, vásárok koordinálása. A szervezésen

túl itt elsősorban az egységes arculat koordinálásáról van szó, sajnos kevésbe az információk

összegyűjtéséről.

Végül vannak a külső jelentések, amelyeket nagy pénzintézetek, hitelminősítők, tanácsadók

készítenek (Boston Consulting, Deutsche Bank, Goldman Sachs, McKinsey&Company). Ezek

vagy egyszeri külön felkérésre készült, vagy valamilyen okból nyilvánosan közzétett

tanulmányok.

5.3. VERSENYTÁRS INFORMÁCIÓS RENDSZER

Mindezen szolgáltatások alapja a Versenytárs Információs Rendszer, amely hasonlít a 2.

fejezetben bemutatott DigiMind-hoz. Belső forrásai: versenytárs hálózatok, ország-információk

a földrajzilag elszórt leányvállalatok és a divíziók versenytárs-elemzései, belső piackutatási és

kontrolling adatok, stb. A külső forrásai (amelyeket nem nevezek meg) elsősorban előfizetéses

hír-adatbázisok, vállalati profil-adatbázisok, tudományos és szakmai fórumok, hírforrások, éves

jelentéseket tartalmazó adatbázisok, statisztikai gyűjtemények�

A kimenetek az előző pontban bemutatott tevékenységeket támogatják.

5.4. KÖZPONTI KOMMUNIKÁCIÓ

Kevésbé kifinomult módon, de sokkal nagyobb nyilvánossággal dolgozik a vállalati szintű

kommunikációs részleg. Ők készítik ugyanis a sajtószemlét, amely a vállalati intranet

nyitólapjáról közvetlenül elérhető. A források elsősorban nagyobb hírügynökségek jelentései

(Reuters, Dpa�) és a fontosabb napisajtó-orgánumok (Frankfurter Allgemeinen Zeitung).
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Kétféle sajtószemle készül, az egyik napi rendszerességgel 2-3 oldalban összeszedi a csoport

tevékenységi szektorait érintő cikkeket (angol és német nyelven vegyesen). A második a heti

sajtószemle, amely angol nyelven tartalmazza szintén 2-3 oldal terjedelemben a héten megjelent

hírek néhány soros tömörített változatát.

5.5. EGYÉB RÉSZLEGEK TEVÉKENYSÉGEI

A központi eladás-támogatás és központi kommunikáció nem kizárólagos művelői az üzleti

intelligenciának. Lesca arról számolt be, hogy a környezetfigyeléssel lehet foglalkozni corporate-

szinten, divízió-szinten, és a részlegek szintjén is [Lesca 2003]. A Bosch csoport méretét tekintve

nem meglepő, hogy mindháromra találunk példát.

A divíziók szintjén is a divízió marketing csoportjánál futnak össze a szálak, ők ugyanis egyszerre

kapcsolatban vannak a fejlesztési, gyártási és eladási csoportokkal, és ők határozzák meg az

operatív marketinget. Divízió-szinten sokkal nagyobb figyelem irányul az új technikai

megoldások és a versenytársak piaci pozíció, termékei, a termékek ára, a vevők igényei felé az

adott szektoron belül. Természetesen a divíziók marketing részlegei aktívan közreműködnek a

vállalati szintű környezetfigyelésben a kialakított szakmai hálózatokon keresztül.

A nagy csoportokra jellemző mátrix-szervezetből adódóan külön marketing csoportja van az

egyes országokban létrehozott leányvállalatoknak, akik a helyi piac sajátosságait és a helyi

versenytársak, partnerek, vevők, beszállítók közelében forognak nap mint nap.

Végül beszélhetünk az egyes csoportok környezetfigyeléséről. Ez már általában kevésbé

formalizált tevékenység. Az alsó szintű vezetők munkaköri leírásában azonban általában

megtalálható, hogy figyelemmel kell kísérni a szakmai, jogi környezet változásait, a technika és az

eszközök fejlődését. Nem ritka, hogy ad hoc módon kialakuljon egy-egy munkacsoport, például

annak felkutatására, hogy egy hiányzó eszköz (pl. szoftver) létezik-e másik divíziókban vagy a

vállalaton kívül. Az is szokás, hogy a másik részlegben hosszabb időt eltöltő munkatársak

visszatértükkor egy rövid bemutatót tartsanak tapasztalataikról. És előfordulhat az is, hogy

valamelyik kutatórészleg körlevélben felkéri az ügyfelek közelében dolgozó más részlegek

munkatársait, hogy küldjenek meg nekik minden arra érdemesnek ítélt információt a trendekről,

igényekről versenytársak termékeiről, szokásairól�
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Érdekesség, hogy a nem vezető beosztásban levő alkalmazottak és mérnökök általában nem

rendelkeznek Internet-hozzáféréssel. Hivatalosan ennek az oka az, hogy nincs rá munkájuk

során szükségük, (akinek van, az igényelheti). Ehhez az is hozzátartozik, hogy a Bosch csoport

rendkívül komolyan veszi az adatbiztonság kérdését, és nagyon vigyáz arra, hogy versenyelőnyét

jelentő technikai tudása ne tudjon könnyen kiszivárogni. A nagy biztonság miatt pedig az

Internet hozzáférések száma egy részlegen belül a költségvetésben nem elhanyagolható összeget

jelent. Cserében való igaz, hogy az alkalmazottak számára a legtöbb hasznos információ már

jelen van a vállalaton belül az intraneten.
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6. MIT NYÚJTHAT AZ INTERNET?

Ebben a fejezetben bemutatom, miért áll minden vállalat érdekében, hogy kihasználja az

Internet által kínált lehetőségeket, és ehhez milyen eszközök állnak rendelkezésére. Gyakorlatilag

minden Internetes keresőeszköz felhasználható az üzleti intelligenciához, de nem egyformán

hatékonyak a keresett információ természetétől és felhasználásától függően.

6.1. AZ INTERNET, MINT INFORMÁCIÓFORRÁS

Az információforrások számos jellemző alapján vizsgálhatók. A következő ábra a különböző

források információinak főbb jellemzőit ábrázolja különböző dimenziókként.

20. ábra: Az Információforrások jellemzői

Például a legnagyobb tömegekhez eljutó média (televízió, rádió) elemzett információkat szállít,

push módon, a műsor lehet általános vagy téma-specifikus, az információk napra készek, de

hozzáférésük időben korlátozott, archívumuk nehezen hozzáférhető, és minőségük nem

homogén. A nyomtatott sajtó, időben kevésbé korlátozott, minőségileg jobb lehet, tartalmazhat

specifikusabb adatokat, hozzáférése időben nem korlátozott, de archívuma nehezebben

hozzáférhető és alig kereshető. Egy könyvtár már kezeli az archívumot, és ad hoc keresésre is

alkalmas, azonban az információk hozzáférési ideje nagy, és nem mindig azok mondhatók napra

késznek sem. Ennek az értekezésnek nem célja (már csak a terjedelmi korlátok miatt sem), hogy

az összes létező információforrást a fenti rendszerben osztályozza, de fontos megjegyezni, hogy

melyek azok a jellemzők, amelyek egyedülállóvá teszik az Internetes forrásokat.

Információ minősége

Archívum hozzáférhetősége

Információ kora (elavulás)

Általános -> téma-specifikus

Nem elemezett -> elemzett
Push / Pull

Ad hoc -> Szervezett

Hozzáférési idő
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Az �Internet� szóhasználat kissé pontatlan, valójában a World Wide Web-ről és az azon keresztül elérhető

alkalmazásokról van szó. A ferdítés azért ennyire közkeletű, mert, az Internet valódi elterjedése a grafikus Web-

böngészők megjelenésével esett egybe.

Az Interneten található információk jó oldaláról sokan és sokat írtak már. Az előnyök alapvetően

abból adódnak, hogy az információ, mint immateriális érték elválik a materiális hordozótól, és

fény, elektromos áram vagy mágneses jelek formájában minimális költségen tárolható,

másolható, továbbítható, sőt kombinálható. A kombinációban a legnagyobb szerepet az

indexelhetőség játssza, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos tartalmakat megcímezzünk és

hozzájuk más tartalmakat, vagy meta-tartalmat rendeljünk. Az eredetileg bedigitalizált lineárisan

hozzáférhető tartalom mellett megjelenik a kapcsolódások rendszere, amely a nemlineáris

hozzáférést teszi lehetővé és értéknövelő hatású. A hipertext ennek egy speciális megjelenési

formája. Az indexelhetőség mellett a másik legfontosabb jellemző a hálózatok
összekapcsoltsága, így minden információ a föld gyakorlatilag minden pontjáról egyformán

elérhető.

Az egyéb forrásokhoz képest egyedül az Internet tesz kereshető módon hozzáférhetővé teljesen

naprakész információkat, gyakorlatilag bármilyen témában, minimális hozzáférési idővel. Egyes

eszközök ezen előnyök mellett bizonyos fokú elemzést is végeznek, és akár testre szabott

rendszeresített push-forrásként is használhatók.

Nem csoda, ha Huber már 1990-nem azt jósolta, hogy az Internet forradalmasítani fogja az

üzleti intelligenciát [Huber 1990]. Vibert [2000] részletesen foglalkozott a vállalatok honlapjaival,

McRae [2000] pedig a keresőkben rejlő lehetőségeket tanulmányozta az elsők között. Az

Internet jelentőségét növeli az üzleti intelligencia szempontjából, hogy egyes becslések szerint a

releváns információk 90%-a nyilvános, és az Interneten szabadon hozzáférhető [McGonagle &

Vella 1998; Revelli 2000]. (Az Interneten megtalálható nyílt információk 53%-a kereskedelmi

típusú, 27%-uk a kutatást érinti, 5%-uk az oktatást, 9%-uk kormányzati jellegű és 6%-uk egyéb

[Besson & Possin 2001]). Erdelez és Ware [2001] azt állapították meg, hogy bizonyos

körülmények között az internetes információk jelentik tartalmilag is a legjobb alternatívát,

(például internetes �start-up� cégek esetén, amikor az egyéb források kevés adatot tartalmaznak).

Az internetes információk rossz oldaláról is sokan és sokat írtak már. Ezen problémákat

mindenképp kezelni kell a hatékony üzleti intelligenciához:
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•  Információs bulímia: információból sosem elég, még akkor sem, amikor a mennyisége már a

feldolgozás hatékonyságát rontja [Prax 2000, Revelli 2000] (elemzés).

•  A könnyen megtalálható információk nem feltétlenül relevánsak [Gelb et al. 1990, Revelli

2000]. (Mindenki járt már úgy, hogy valami után kutatott az Interneten, és mindenféle

lényegtelen dolgot megtalált, csak azt nem, amit keresett.) Nem minden információ

egyformán hozzáférhető, sőt minél nagyobb versenyelőnyt jelent egy bizonyos tudás, annál

jobban őrzik (kereshetőség, hozzáférési idő, minőség).

•  Az információ szüntelenül megújul és átalakul, egyre nehezebb követni a változásokat.

Könnyen akadhatunk el nem távolított, elavult információkra [Revelli 2000] (információ

kora).

•  Az információ nem midig megbízható forrású [Kassler 1999]. Túl az időbeli elavuláson az

információk forrását is nehéz ellenőrizni. Az Internet egyik fő jellemzője a szólásszabadság:

bárki létrehozhat bármilyen témájú Web-oldalt (minőség).

•  Ami még veszélyesebb, az Interneten szándékosan hamis információk is megtalálhatók

[Dishmann & Nitse 1999, Besson & Possin 2001] (minőség). Kétféle hamisítás lehetséges az

Interneten:

•  Félretájékoztatás, hitelrontás;

•  Visszaélés valakinek a nevével, vagy szellemi termékének eltulajdonítása.
(A szerzői jogokat törvény védi, de ez ma még nem sokat ér, ha az ellenfél cége olyan országban van

bejegyezve, ahol mások a törvények. Léteznek az adóparadicsomok mintájára adatparadicsomok is. [Benczúr

2001])

Mindezek miatt tehát az Internet, hihetetlen információbőségének dacára, nem használható

mindig közvetlenül a stratégiai döntéshozatalkor. A professzionális környezetfigyeléshez

kifinomult módszerekre és eszközökre van szükség. Mindenképp le kell azonban szögezni, hogy

az Internet csak egy a rendelkezésre álló eszközök közül, másrészt az emberi tényezőre mindig

szükség lesz. Subramanian és Ishak [1998] az Internet előtti időkben megállapították, hogy a

legfontosabb információforrás a személyes kapcsolatrendszer, és Bloch [1999], vagy Prax [2000]

szerint ez azóta sem változott.

6.2. AZ INTERNETES KERESÉS ESZKÖZTÁRA

Az Internetes keresés korántsem triviális művelet. A hatékony kereséshez ismerni kell, milyen

eszközök állnak rendelkezésre, melyiküket mire lehet és érdemes használni. Ez a tudás az üzleti
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szférában is nagyon fontos. A legtöbb nagyvállalat, nemcsak ad hoc módon keres az Interneten,

hanem folyamatosan figyeli környezetét: a technológia fejlődését, a versenytársak viselkedését és

jellemzőit, a piacot, az egyes termékek fogadtatását és a tágabb értelemben vett környezetüket, a

jogi, politikai, szabályozási hátteret, a munkaerőpiacot, a kulturális szokásokat, és még sok

egyebet. Az alábbi rövid bemutatás Revelli [2000] csoportosításának továbbfejlesztése és

kiegészítése. A mellékletben részletes leírás is található az egyes eszközökről.

6.2.1. KATALÓGUSOK, KERESŐPORTÁLOK

Korán felmerült az ötlet, hogy az Interneten megtalálható hatalmas mennyiségű és nagyon

vegyes minőségű információtömeg kezeléséhez mindenre kiterjedő katalógusokat hozzanak

létre. Az informatika fejlődésének hála, a 90-es években ennek technikai akadálya már nem volt.

A katalógusok olyan adattárak, amelyekben az Internet-oldalak emberi közreműködéssel

kategóriákból és alkategóriákból álló többszintű fastruktúrába vannak rendezve.

Természetesen egy ilyen felbontás mindig önkényes, ráadásul egy katalóguson belül gyakori a

redundancia (ugyanaz az oldal több kategóriában szerepel), ezért ahány katalógus annyiféle

felbontás létezik. Nem is érdemes egy abszolút kategorizálás keresése, mert ha a felbontás

részletesebb, akkor pontosabbak a besorolások, viszont nehezebb áttekinthető a struktúra, és

nehezebb a keresés is. Többek között emiatt is fér évek óta meg egymás mellett több különböző

nagy katalógus, hol egyik, hol másik téve szert nagyobb népszerűségre (gyakran egyéb

szolgáltatásaiknak köszönhetően).

A katalógusokat tartalmazó keresőportálok általában azt a célt szolgálják, hogy magas színvonalú

szolgáltatásaikkal minél több látogatót csalogassanak az oldalra és tartsanak meg. Az üzleti

modell alapja eleinte főleg a bérbe adott reklámfelületek árusítása volt. Ezek vagy rögzített

összegű, vagy az átkattintások számától függő bevételt jelentenek a vállalatoknak. Az árak

mindkét esetben leginkább az oldal népszerűségétől függenek. (Emiatt nem is csoda, ha minden

portál legfőbb vágya, hogy böngészőnk indítóoldalává tegyük.) Újabban azonban egyre

fontosabb szerepet játszanak a célközönség számára nyújtott egyéb, fizetős szolgáltatások és az

elektronikus kereskedelem.
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Fontosabb katalógusok (részletes leírásuk a mellékletben található meg):

Yahoo!, Open Directory, Excite, About, Looksmart, Virtual Library, Infospace, AOL,

Lycos, Netster�

És a magyar Weben:

Goliat, Origo, Startlap, Hudir�

Ugyan külön alfejezetben mutatom be a keresőmotorokat, valójában azonban nem léteznek

katalógusok keresők nélkül. Részben azért, mert a katalógusok lefedettsége nemigen tud lépést

tartani a Web fejlődésével (emberi tényező), másrészt, mert a keresők magát a katalógust is

beindexelik, így a struktúra bonyolultságától független lesz a keresési hatékonyság. Katalógusok

helyett helyénvalóbb ma már �keresőportálokról� beszélni.

6.2.2. A KERESŐMOTOROK

A keresőmotorokat nem kell bemutatni, ha valaki internetezni kezd, az első dolog, amit

megmutatnak neki valószínűleg a kulcsszavas keresés. A keresőmotorok alapját a pókok (spider)

képezik, amelyek naponta sokmillió oldalt futnak át, tartalmukat indexelik, ez teszi lehetővé,

hogy a felhasználó kulcsszavak segítségével a megfelelő oldalakra pillanatok alatt eltaláljon.

Egy keresőmotor hatékonysága nemcsak azon múlik, hogy hány oldalról mekkora indextára van,

hanem a kifinomult indexelési módtól is, amellyel elemzi, hogy az adott szó szempontjából

mennyire (releváns) egy adott oldal. Ez egyrészt attól függ, hogy milyen szerepet játszik az adott

szó egy oldalon, például címsorban fordul-e elő. A legtöbb kereső azonban ma már azt is

figyelembe veszi, hogy az adott oldal mennyire ismert: ha sokan látogatják nagy a valószínűsége,

hogy hasznos adatokat tartalmaz. A legfejlettebb keresők, mint például a Google, egy harmadik

szempontot is elemeznek, az oldalra mutató, más oldalakon található linkek (kapcsolódási

pontok) száma és minősége.

Minél hatékonyabb egy keresőmotor, annál nagyobb mennyiségű Internet-oldalt szállít

válaszként a kulcsszavakra. Ezért nagyon fontos, hogy tudjunk összetett feltételes kereséseket is

megadni, ennek legegyszerűbb formája logikai kapcsolók (ÉS, VAGY) használata a kulcsszavak

között.
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A keresőmotorok ma már nemcsak a HTML-típusú tartalmakat, hanem a legelterjedtebb

szöveges forrásokat is képesek beindexelni (xHTML, XML, Word dokumentum, Adobe .pdf,

stb.)

Fontosak még az egyes nyelvekre szakosodott keresők, mivel a nyelvi sajátosságok ismerete

nélkül nem képzelhető el hatékony keresés. Mire kell itt gondolni? Például a speciális írásjelek,

ékezetes betűk kezelésére, a kötőszavak felismerésére, esetleg hatékonyabb nyelvi elemzésre,

szinonima-szótárra. A magyar keresőknél például nagyon fontos, hogy ne egész szavakra

keressenek, hanem ismerjék fel a szótövet.

A keresőmotorok világa nagyon változékony, nehéz követni a felvásárlásokat,

technológiacseréket, megszűnéseket, feltámadásokat. A naprakész információkat az adott kereső

honlapján lehet megtalálni, de léteznek olyan oldalak is, amelyek kifejezetten a keresőmotorokkal

foglalkoznak, bemutatják, összehasonlítják őket és beszámolnak

az újdonságokról. Ilyen a SearchEngineWatch10.

A SearchEngineWatch szerkesztői szerint ma a 3 leghatékonyabb kereső a Google, a

Yahoo!Search és az Ask Jeeves. Ha ezt összevetjük az alábbi ábrával, megfigyelhetjük, hogy csak

részben fedi egymást népszerűség és hatékonyság.

21. ábra: Nielsen NetRatings for SearchEngineWatch (2005 március)

                                                
10 http://searchenginewatch.com



MIT NYÚJTHAT AZ INTERNET?

Benczúr Dávid: Vállalati Üzleti Intelligencia és Internet 71

További jelentős keresők (részletek az 1. Mellékletben):

AOL Search, MSN Search, Gigablast, WiseNut

Magyar keresőkmotorok:

Goliat, Vizsla, Heuréka, Google (magyar változat)

Külön kell beszélni az ún. szponzorált linkes keresőkről. Sok vállalat hajlandó azért fizetni,

hogy megtalálják őket, lehetőleg a versenytársak előtt. A szponzorált linkes keresőkben az, hogy

hányadik helyre kerül a találati listában egy cég, alku tárgya, aki többet fizet, előrébb kerül a

találati listában. Az eredeti ötlet szerint előre meghatározott díjba kerülnek a helyezések, ma már

azonban valós időben folyamatosan változik az ár és szoftverek �alkudoznak� a beállított

paramétereik alapján. Ilyenkor vevői oldalon egy keretszerződés rögzíti, hogy adott kulcsszó

esetén milyen besorolás a cél, és ezért milyen összeghatárig hajlandók elmenni. Az is előfordul,

hogy a fizetett összeg az átkattintások számától is függ. Ezt nevezik angol nyelvterületen PPC-

nek (Pay per click), vagy CPC (Cost per Click)

A szponzorált linkes keresők piacán ma két termék játssza a főszerepet:

Yahoo! (korábban Overture) és Google.

6.2.3. A META-KERESŐK

Kevésbé ismertek a meta-keresők (vagy szuperkeresők), pedig elméletileg hatékonyabbak az

egyszerű keresőknél, lévén, hogy egyszerre keresnek több keresőben és katalógusban. A meta-

keresők megkímélnek attól, hogy nekünk kelljen egymás után végigpróbálni a keresőket, ráadásul

a végén megszűrik a redundáns eredményeket. Ez utóbbi tulajdonság nagyon fontos, e nélkül

nem valódi meta-keresőről, hanem �több az egyben� keresőkről beszélhetünk csak.

A meta-keresők ma még nem igazán elterjedtek, de lehet, hogy mindez már csak idő kérdése. A

meta-keresők sikerét ugyanis két szempont befolyásolja, egyrészt, hogy milyen elsődleges

keresőket használnak a találatok összegyűjtésére, másrészt, hogy a heterogén keresési

eredményeket mennyire képesek homogén listába rangsorolni, esetleg elemezni, osztályozni. Ma

még kevés olyan termék van a piacon, amely a legnagyobb elsődleges keresőket használja, és

valódi hozzáadott értéket képviselnek elemzési képességei, de a jövőben elképzelhető, hogy a

vezető keresők meta-keresők lesznek. Nehézséget okoz az is, hogy az összetett keresések

szabályai nem egyeznek meg minden elsődleges keresőnél.
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Fontosabb képviselőik (részletek a mellékletben):

Dogpile, Clusty, Kartoo, Mamma, Surfwax, Excite�

6.2.4. ADATBÁZISOK, VERTIKÁLIS KERESŐK

Két dologra kell gondolni az adatbázisok kapcsán. Egyrészt sok adatbázis közvetlenül

hozzáférhető az Interneten, többnyire valamilyen speciális témáról tartalmaznak nagy

mennyiségű információt. Számos speciális kereső (vertikális kereső � vortal) is szakosodott arra,

hogy egy adott témában egy vagy több speciális adatbázisból szállítson találatokat.

A másik eset inkább technikai érdekesség, a legnagyobb portálok mindegyike ugyanis dinamikus

oldalakból áll. Technikailag ez annyit jelent, hogy az oldal lehívásakor generálódik az aktuális

tartalom, és esetleg egyéni paraméterektől (a böngésző beállításai), vagy a korábbi látogatásoktól

is függ (cookies). A dinamikus oldalak tartalma megjelenésre nem mindig különböztethető meg az

egyszerű statikus szövegtől, de a hagyományos keresők nem képesek a tartalmát beindexelni.

Ezért úgy is nevezik, hogy a láthatatlan Web (Invisible Web).

Vertikális keresőket rengeteg témában találhatunk. Az alábbiakban csak a témákat soroltuk fel, a

Mellékletben találhat az olvasó példákat is mindegyikre: vélemények, számítástechnika, domén

nevek, pénzügyi keresés, kormányzati anyagok, láthatatlan Web, jogi keresés, levelezési listák,

gyógyászat, hírcsoportok, fórumok, tudomány, vásárlás, ár-összehasonlítók, utazás, WAP, és�

üzleti intelligencia

A hihetetlen keresőkínálat láttán nem meglepő, hogy léteznek specializált (vertikális) meta-

keresők is.

6.2.5. AZ INTELLIGENS ÜGYNÖKÖK

Az eddig bemutatott eszközfajtákat nevezik hagyományos eszközöknek is, szemben az

intelligens ügynökökkel. Az ügynök (agent, ágens) elnevezés onnan ered, hogy feladata valakinek

a nevében eljárni, valaki helyett végezni bizonyos tevékenységeket. Tágabb értelemben �olyan

fizikai vagy virtuális entitást értünk alatta, amely autonóm, érzékeli környezetét, a többi

ügynökkel és az emberekkel kommunikál, saját erőforrásokkal rendelkezik, egy cél érdekében
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cselekedni képes, rugalmas, tanul, mobil és képes magától aktivizálódni� [Pateyron 1998]. A

többi szoftvertől elsősorban az utolsó négy szempont különbözteti meg. A definícióban

felsoroltakat persze nem sok létező ügynök teljesíti maradéktalanul.

(Az ügynökök nem egészen új keletűek. 1966-ban Joseph Weizenbaum az MIT-n megalkotta Elizát, �akinek� célja

az volt, hogy egy pszichoanalitikussal folytatott beszélgetést szimuláljon. A mindössze 240 soros program működése

abban állt, hogy a feltett kérdésekben megkeresse azokat a kulcsszavakat, amelyeket ismer, és ezek alapján válasszon

egyet az előre megírt válaszok közül. Elizát a mai napig sikerült életben tartani, néhány Web-oldalon továbbra is

osztja tanácsait11. Egy-két perc után persze kiderül, mennyire korlátos szegényke.)

Az ügynököknek nagyon fényes jövőt jósoltak a Web korai időszakában 1995 és 2000 között.

Mára sokkal kevesebbet beszélnek róluk, túlértékelték volna jelentőségüket? Korántsem,

mindössze arról van szó, hogy a Világháló technikai fejlődése és persze az Internetes cégek

találékonysága és üzleti érzéke miatt ma már szinte minden szolgáltatást meg lehet találni

kényelmesen használható Webes formában. Ezek a webes keresők nem léptek az ügynökök

helyébe, csak �hagyományos� felületet adtak nekik, ezért mára sokkal kevésbé vannak szem

előtt.

Pédául minden kereső-szolgáltatás mögött ügynökök dolgoznak, ha csak a kereső-rangsoroló

�pókokra�, vagy az adatbázisokat, fórumokat elemző keresőkre gondolunk, de ezeket elsősorban

a B2B (Business to Business: vállalatok közötti elektronikus kereskedelem) piacra fejlesztik,

kevésnek van ismert és igazán kimunkált marketingarculata.

Számtalan keresésre szakosodott ügynök létezik, és gyakran olyan dolgokra képesek, amelyeket

hagyományos eszközökkel nem lehet megoldani. Lehet saját keresőpókunk, ahhoz hasonló,

amilyen a keresőkben is található. Ez sokkal frissebb eredményeket találhat, mint az általános

keresőmotorok, ha csak a minket érdeklő néhány oldalra koncentrál. Más ügynökök végezhetnek

nyelvi elemzést, vagy feldolgozhatják az eredményeket, azaz lehet saját tudásuk egy szakterülettel

kapcsolatban, aminek köszönhetően a szűrő-kutató munka komoly részét átvállalhatják az

embertől. (Az ügynökökről is részletes bemutatás található a mellékletben, aki ennél is tovább

szeretne menni, annak ajánlom az Agentland12 Web-oldalát.)

                                                
11 Például: http://www-ai.ijs.si/eliza/eliza.html
12 http://www.agentland.com
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Általánosságban elmondható, hogy az ad hoc kereséshez az on-line ügynökök olyan

többletszolgáltatásokkal képesek hozzájárulni, amilyenre a hagyományos keresők Webes

megjelenésük miatt nem képesek. Ezeket hívjuk pull-típusú eszközöknek is, mivel az

információkat magunk �húzzuk� ki az Internetből. Ide tartoznak az általános keresőügynökökön

kívül a meta-kereső ügynökök, az intelligens keresőügynökök, a specializált keresőügynökök. Ez

utóbbiak lehetnek valamilyen szakmára (pl. üzleti, pénzügyi információk), vagy valamilyen

információtípusra szakosodtak (hang, kép, szoftver�).

Folyamatos figyeléshez az off-line ügynökök a legalkalmasabbak, mivel ezek emberi

közreműködés nélkül, időben korlátlan figyelésre képesek, és bizonyos események

bekövetkeztéről riasztást küldhetnek, vagy rendszeres jelentéseket készíthetnek. Push-típusú
eszközöknek is hívjuk őket, mert a beállított paraméterek alapján �nyomják� nekünk az adatokat.

Ilyenek a testre szabott híreket szállító ügynökök, de ide tartoznak a kémügynökök, és a

bizonyos eseményre riasztó ügynökök is. (Riasztó ügynökön alapuló rendszert magunk is

terveztünk az Információ- és Tudásmenedzsment Tanszéken a Budapesti értéktőzsde

árfolyamaira, amely sajnos végül nem valósult meg [Benczúr & Végh 2001]).

A kereső és figyelőügynökökön kívül számtalan egyéb ügynök teheti hatékonyabbá az

internetezést, többek között a környezetfigyelést végző személyeknek is. A szórakoztató és
segédügynökökkel kapcsolatban csak a fő a kategóriákat soroljuk fel a teljesség igénye nélkül:

letöltés-gyorsítók, kérdőív-kitöltők, profiltárolók, böngésző-eszköztárak gyakran keresőkkel vagy

meta-keresőkkel esetleg némi reklámmal, interaktív segédek (ilyen az Office Segéd is), vásárlási

tanácsadók, ár-összehasonlítók, Web-oldal elemzők-értékelők, szórakoztatók (digitális háziállat,

csevegő, huncutkodó, stb.)

Végül mindenképp meg kell állnunk és tisztelettel adóznunk az 1996-ban üzembe állított

Alexa13 előtt. Alexa egy olyan pók, amely folyamatosan archiválja az Internetet, az azon található

Web-oldalakkal és multimédiás anyagokkal együtt. Az Internet Archivum14, mára bőven a világ

legnagyobb adatbázisa. Mérete 1 PetaByte (1 millió GigaByte) fölött van és havonta további 20

TeraByte-tal (20 000 GigaByte) gyarapodik. A jövő történészei, Internetkutatói, felsőoktatási

hallgatók, érdeklődők számára biztosít non-profit módon felbecsülhetetlen értékű anyagot. Az

Internet korai időszakának honlapjai például máshol már nem hozzáférhetők. Kiaknázásához

                                                
13 http://www.alexa.com
14 http://www,archive.org
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jelenleg kényelmetlen lekérdezések kellenek, amelyek programozói tudást tesznek szükségessé,

de az eszközök fejlődésével egyszer talán mindenki kedvére keresgélhet majd az Internet

múltjában.

6.3. ÜZLETI INTELLIGENCIA ÉS INTERNETES ESZKÖZÖK

6.3.1. AD HOC KERESÉSI TIPPEK

Nagyon gyakran csupán ad hoc módon van a keresőnek szüksége bizonyos információkra,

ilyenkor �csak épp utánanéz valaminek�. Az alábbi tanácsok az ilyen keresésekben nyújtanak

segítséget.

1. El kell dönteni mit keresünk. Céget? Személyt, tanulmányt, szoftvert?

2. Gondoljuk jól át, nem áll-e valahol az információ már rendelkezésünkre a vállalaton belül,

vagy nem férhető-e könnyedén hozzá. Ha nem, akkor határozzuk előre meg, mennyi időt

szánunk megtalálására, és ez alatt az idő alatt ne kalandozzunk el.

3. Előre gondoljunk ki minél kevésbé gyakori, minél inkább jellemző kulcsszavakat.

4. Próbáljuk meg elképzelni, hol lehet az adott információ. Levelezési listában, on-line fórumok

archívumában, szakmai adatbázisban?

Ha egy személyt keresésünk:

•  E-mail címet általában telefonon a leggyorsabb megtudni. A nagyvállalatokban általában

egységesek az e-mail címek (pl. keresztnév.családnév@orszag.cég.com).

•  Ha levelezési címre vagy telefonszámra van szükségünk, legjobb az online telefonkönyvek

környékén szétnézni.

•  Ha egy szakértőt keresünk, vegyük célba a szakmai fórumokat. Legegyszerűbb feliratkozni

valamelyikre, és kérdésünket nyíltan feltenni. Ha nem kapunk választ, akkor érdemes a

fórumok, hírcsoportok archívumát átböngészni. Egy másik lehetőség egy szakértő

megtalálására, az adott területtel foglalkozó egyetemi tanszékek környékén kutakodni.

•  Ha egy személyt figyelni szeretnénk, legálisan is kutakodhatunk utána Interneten. Elég

megnézni milyen fórumokon vett részt és mit mondott. (Aki ezt el akarja kerülni, jobb ha

álnevet használ és anonim e-mail-címet, amihez szintén joga van.)
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Ha egy céget vagy terméket keresünk:

•  Először próbálkozzunk intuitív alapon. Nagyobb esélyünk van a sikerre, mint gondolnánk.

pl. www.microsoft.com, www.whatisthematrix.com,

•  Ezután jöhetnek az online telefonkönyvek, a Yahoo! vagy a LookSmart katalógusai, majd a

keresőmotorok.

•  Ha ritka tárgy, vagy műalkotás a keresés tárgya, próbáljuk meg megtalálni a műgyűjtő

közösségeket hasonló témájú Web-oldalakon keresztül.

Ha szoftvert keresünk:

•  Ha a névre nem emlékszünk, de jól ismert termékről van szó, érdemes a

www.shareware.com, www.zdnet.com/swlib �en próbálkozni.

•  Ha a nevet ismerjük, de nem tudjuk honnan tölthető le: ftpsearch.lycos.com vagy

archie.emnet.co.uk segíthet.

•  Ha nem tudjuk pontosan, hogy mit keresünk, akkor könnyen találhatunk megfelelőt a

www.download.com, vagy www.tucows.com valamelyikén

Ha visszaélések, vagy ellenkampányok után kutatunk:

•  Ellenőrizhetjük hogy az adott domaint valóban az a céghez jegyezte-e be, akinek kiadja

magát. (Például kié a bme.org?). A �.hu� címekhez a magyar domain-név szolgáltatók

mindegyike biztosít �whois� szolgáltatást. �.com� címekhez forduljunk a

www.networksolutions.com/cgi-bin/whois/whois oldalhoz. Esetleg kérdezzük meg a

www.presenceweb.net �et, amely több regisztrációs szervezetnél is ellenőrzi az adott

domain-t.

•  Ha attól tartunk, hogy plágium áldozatai lettünk (például ellopták Web-lapunkat), akkor a

legjobb, ha lapunkra nagyon jellemző szavakra, mondattöredékekre kerestetünk valamelyik

nagy keresőmotorral (pl. Google, Yahoo!).

•  Ha negatív kampánytól tartunk fórumokban, levelezési listákban, keressünk hivatkozásokat

cégünkre, termékünkre.

Ha kulcsszavas keresésbe fogunk, akkor a siker attól függ, mennyire tudunk jellemző és ritka

kulcsszavakat, vagy szókombinációkat kitalálni. Ha ilyet nem tudunk, akkor talán ajánlatosabb

katalógusokban próbálkozni. Ha a megfelelő kulcsszavakat kigondoltuk, akkor érdemes első

körben valamilyen hatékony általános keresőt használni például Google, Yahoo!. (Utóbbival

mindjárt a Yahoo! katalógusokat is átnézzük egy csapásra.) A következő lépés lehet, hogy meta-
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keresőkkel próbálkozunk. Általában mindenkinek megvannak a kedvenc meta-keresői, amelyeket

már jól ismer, és könnyedén paraméterez. Az eddigi kísérletek már valószínűleg megtalálják, ha

létezik a keresett témával kapcsolatban speciális kereső, vagy hozzáférhető adatbázis. Ha ilyen

nincs, akkor próbáljuk addig szűkíteni a keresési feltételeket, amíg feldolgozható méretű nem

lesz a találati lista.

Eleinte sokan gondolták, hogy az intelligens ügynökök használata lesz a végső megoldás,

valójában mire elterjedtek volna, megjelentek a webes változataik, amelyeken az eszközök

ügynök volta a felhasználó számára már átlátszó. Az on-line ügynökök leggyakrabban

eszköztárak (�Toolbar�), vagy segédek (�Companion�), amelyeket a böngésző vagy egyéb

Internetes szoftverekhez kiegészítésként kínálnak. Ezek nagy előnye, hogy speciális intelligens

szolgáltatásokat tudunk hamar, egy-két gombnyomással elérni Az AimingClick, az Atomica és a

DioMorfo például kontextus-függő keresést tesz lehetővé, a Wordmapper térképet rajzol a

találatokból, míg a Copernic Summarizer és Sinope Summarizer képesek összefüggő nagyméretű

szövegek tömörítésére. A speciális keresőügynökök különböző hasznos adatbázisokhoz adnak

hozzáférést (pl. Net Detective, Biz infoFinder, NewsBin�)

Érdemes megjegyezni, hogy az Interneten megtalált információkban sohasem lehet annyira

megbízni, mint az írott sajtóban, vagy írásos formában publikált adatokban. Ojala javasolta, hogy

a keresőmotorokkal talált információkat adatbázisokban talált információkkal folyamatosan

össze kell vetni [Ojala 1998], míg Klein azt tanácsolta, hogy az Interneten gyűjtött �másodlagos

információkat� ki kell egészíteni a terepen (például interjúkkal) gyűjtött elsődleges

információkkal [Klein 1999].

6.3.2. SZERVEZETT FIGYELÉS INTERNETES ESZKÖZÖKKEL

Szervezett figyelés esetén a vállalat előre meghatározott alkalmazottai többé-kevésbé

rendszeresen gyűjtenek adatokat. Itt előtérbe kerül a releváns információk kérdése. A keresés

történhet emberi közreműködéssel, ilyenkor az ad hoc kereséshez hasonló eszközök mellett

nagy jelentőséget kapnak a specializált keresők és adatbázisok. A folyamatos figyelést

leggyakrabban off-line ügynökökkel valósítják meg, amelyek nemcsak folyamatosan gyűjtenek

bizonyos információkat, hanem gyakran képesek bizonyos szinten elemezni azokat és riasztást,

vagy rendszeres jelentéseket küldhetnek. Az alábbiakban minden releváns információcsoportnál

megemlítjük a leghatékonyabb eszközcsoportokat és példát is adunk mindegyikre:
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Technológia

•  Szabadalmak figyelése és elemzése, technológiai lehetőségek kutatása.

Emberi közreműködéssel: Nagy keresők (Google), Meta-keresők (Dogpile), Specializált

keresők: szakértői válaszok (AllExperts), tudomány (SciSeek, ResearchIndex), jog

(US Trademark Search Page), Specializált meta-keresők (GoFish), magyar

szabadalmi közlöny, nyilvános szabadalmi adatbázis (PIPACS15)

Autonóm ügynökök: sajtófigyelő ügynökök (MSNBC, NewsHound), Weboldal-figyelés

(Timely Web, Whatznew)

•  Egy szektor technológiai auditja, műszaki piackutatás, beruházások műszaki kiértékelése:

Ad hoc-természetű: emberi közreműködés kell hozzá: Nagy keresők (Google), Meta-

keresők (Dogpile), Specializált keresők, adatbázisok: szakértői válaszok

(AllExperts) tudomány, jog (US Trademark Search Page), (SciSeek,

ResearchIndex), Specializált meta-keresők (GoFish), magyar szabadalmi közlöny,

nyilvános szabadalmi adatbázis (PIPACS).

Versenytársak

•  Versenytársak termékskálája

Emberi közreműködéssel: Nagy keresők (Google), Meta-keresők (Dogpile), Specializált

keresők: ár-összehasonlítók (árukereső, depo)

Ügynökökkel automatizált: adatbázisok: Weboldal-figyelés (Timely Web, Whatznew),

Megjegyzés: nemcsak a versenytársak Web-oldalát érdemes figyelni, hanem a fő

partnerekét is.

•  Elosztási csatornák, marketingstratégia;

Emberi közreműködéssel: Nagy keresők (Google), Meta-keresők (Dogpile)

Ügynökökkel automatizált: Weboldal-figyelés (Timely Web, Whatznew),

Megjegyzés: ezek az információk nem állnak közvetlenül rendelkezésre, a begyűjtött,

főleg szöveges adatok feldolgozásával tudjuk őket rekonstruálni.

•  Értékesítés és eladás, költségelemzés, beszerzés, gyártás;

Emberi közreműködéssel: Nagy keresők (Google), Meta-keresők (Dogpile), Specializált

keresőügynök (Strategic Finder)

Ügynökökkel automatizált: sajtófigyelő ügynökök (MSNBC, NewsHound), Weboldal-

figyelés (Timely Web, Whatznew),
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Megjegyzés: ezek az információk szinte sohasem hozzáférhetők. Részben lehet rájuk

következtetni a termékkínálat megújulásából a partnerek oldalain, éves

jelentéseken, vagy független tanulmányokon keresztül. Sok vállalat nem riad

vissza az illegális eszközöktől, a közismert kereskedelmi spyware-ek (kémkedő

féreg, pl. iSpyNOW) pontosan ilyen információkat gyűjtenek a gyanútlan

felhasználók, vagy vállalati alkalmazottak gépén.

•  Vállalati szervezet és vállalati kultúra elemzése, a felső vezetés összetételének elemzése;

Emberi közreműködéssel: Nagy keresők (Google), Meta-keresők (Dogpile), Specializált

keresőügynök (Strategic Finder, Biz infoFinder), Emberekre való keresés (Net

Detective)

Ügynökökkel automatizált: sajtófigyelő ügynökök (MSNBC, NewsHound), Weboldal-

figyelés (Timely Web, Whatznew), tőzsdei hírek (Talking Stocks)

Megjegyzés: Az ilyen elemzések alapja általában nem titkos, vásárokon szakmai

bemutatókon éves jelentéseken, sőt gyakran közvetlenül a vállalatok honlapján

hozzáférhetők egyes elemei. A vállalati kultúra nagyon tág fogalom, leginkább az

elemzést rendelő vállalat szubjektív szempontjai alapján készül. Ebben a

kategóriában nincs szükség rendszeres figyelésre, általában időszakosan frissített

leírásokról (vállalati profilokról) van szó.

•  A cégek tevékenységi portfoliója.

Emberi közreműködéssel: Nagy keresők (Google), Meta-keresők (Dogpile), Specializált

keresőügynök (Strategic Finder)

Ügynökökkel automatizált: sajtófigyelő ügynökök (MSNBC, NewsHound), Weboldal-

figyelés (Timely Web, Whatznew)

Megjegyzés: Az előző ponthoz nagyon hasonló, mégis folyamatos figyelést érdemel, mert

egy gyors profilváltás nagy lehetőségeket, vagy fenyegetést jelenthet.

Kereskedelem

•  Általános trendek

Emberi közreműködéssel: Nagy keresők (Google), Meta-keresők (Dogpile), Specializált

keresőügynök (Strategic Finder)

Ügynökökkel automatizált: sajtófigyelő ügynökök (MSNBC, NewsHound)

                                                                                                                                                      
15 http://www.mszh.hu
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Megjegyzés: Főként ad hoc módon van rá szükség, és leggyakrabban külső trendkutató

cégek végzik felkérés alapján, vagy önszorgalomból. Lehet rá következtetni a

vállalati profilok változásaiból.

•  Sikeres termékek, reklamációk;

Emberi közreműködéssel: nagy keresők (Google), Meta-keresők (Dogpile), Specializált

keresőügynök (Strategic Finder), ár-összehasonlítók (Arukereso, Kelkoo).

Ügynökökkel automatizált: sajtófigyelő ügynökök (MSNBC, NewsHound), Weboldal-

figyelés (Timely Web, Whatznew), fórumok (Google groups, Binary Boy),

aukciós piacterek (eBay, teszvesz.hu)

Megjegyzés: Nagyon fontos követni az általunk forgalmazott termékek hírnevét. Rossz

hírnevű termékekkel nem érdemes foglalkozni, a lejárató kampányokat pedig

idejében kell kezelni.

•  A verseny erőssége

Emberi közreműködéssel: Specializált keresőügynök (Strategic Finder, Biz infoFinder),

ár-összehasonlítók (Arukereso, Kelkoo)

Ügynökökkel automatizált: sajtófigyelő ügynökök (MSNBC, NewsHound), Weboldal-

figyelés (Timely Web, Whatznew), fórumok (Google groups, Binary Boy), tőzsdei

hírek (Talking Stocks)

Megjegyzés: Nem kell folyamatosan figyelni, sokat elárul a vállalati profitok alakulása, és

a marketingköltségek relatív szintje.

Környezet
Ez a legtágabb kategória, néhány konkrét témától eltekintve nehezen formalizálható, ugyanakkor

nem érdemes nagyon korlátozni. Ezért gyakran ad hoc keresésekről van szó, amelyek a nagy

keresőportálokon (Yahoo!) kívül ismert specializált adatbázisokat, vagy keresőket használnak. Az

ad hoc keresések alapja nem ritkán egy �véletlenül elcsípett� információtöredék, tehát még

hasonló profilú vállalatok esetén is nagyon különbözők lehetnek.

•  Aktuális hírek;

Hírek (MSNBC, NewsHound), tőzsdei hírek (Talking Stocks), Weboldal-figyels

(Whatznew), Tudomány (Research Index)

•  Lakosság szociális helyzete, kulturális viszonyok, átlagbér végzettségenként;
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Hírek (MSNBC, NewsHound), Weboldal-figyels (Whatznew), demográfia (Ameristat),

KSH16 és KSH hílevél, egyesületek (Gateway to Associations)

•  Politikai tendenciák;

Hírek (MSNBC, NewsHound), Weboldal-figyels (Whatznew), kormányzat

(Searchgov.com)

•  Partner fizetőképessége;

Specializált keresések (Strategic Finder, Biz infoFinder), Tőzsdei adatok (Talking Stocks)

on-line nyomozás (Net Detective), fórumok (Binary Boy)

•  Jogi, szabályozási környezet.

Hírek (MSNBC, NewsHound), Speciális hírkeresők (FindLaw, LawCrawler), On-line

jogtár17, on-line közlöny18

Megjegyzendő, hogy a fenti eszköztársítások csak példák, a valóságban nagyon gyakoriak az

egyedi megoldások. Ezek általában egy figyelőügynökből valamint egy adatbázisból állnak, és egy

szűk területen a keresés, elemzés, továbbítás egész folyamatát automatizálják. Az ilyen

rendszereket szinte sohasem publikálják, létezésükről azonban beszámolnak olyanok, akik

találkoztak ilyennel. A fejlesztők gyakran csak a megvalósítás és üzembeállítás idejére állnak

össze, esetleg középtávú karbantartási szerződéseket is kötnek, és így folyamatosan részt vesznek

a vállalat biztonsági tevékenységeiben. A megfigyelt információk teljesen testre szabottak,

gyakran vitatható, hogy nem lépik-e át a legalitás határát [Visegrádi 2003]. A fenti példákból

egyébként is kitűnik, hogy a kész eszközök főleg az amerikai piacot és igényeket fedik le. A világ

egyéb tájain (így Magyarországon) főleg hasonlóan működő egyedi megoldásokra van szükség.

6.4. KERESŐMARKETING � ÚJFAJTA JÁTÉKSZABÁLYOK

Mivel a katalógusokkal ellentétben a keresőmotorok esetében nem emberi közreműködéssel,

hanem automatikusan sorolódnak be az oldalak, külön iparággá fejlődött az ún.

keresőmarketing, amelynek célja az automatikus besorolást javítása. Nem a kereső-motorok

eltérítéséről van szó, hanem arról, hogy egy oldalt milyen eszközökkel lehet előrébb soroltatni

egy adott kulcsszó tekintetében. A keresőmarketing nem közvetlen témája ennek az

                                                
16 http://www.ksh.hu
17 http://www.complex.hu
18 http://www.magyarkozlony.hu
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értekezésnek, de ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a találati listák egy része egy sok

embert és sok pénzt megmozgató újfajta marketingtevékenység eredményeként jelenik meg.

Mekkora jelentősége van ennek? A www.k-marketing.hu a következő statisztikákkal indokolja a

keresőmarketing fontosságát:

•  A felhasználók 85%-a keresőkön keresztül jut el a számára fontos információkhoz,

•  90%-a keresők találati listájában nem megy tovább az első 20-nál,

•  75%-a keresők találati listája alapján kezdi meg a vásárlást.

A hagyományos Internetes hirdetés gyakorlatilag megegyezik az utcai plakáttal: ki kell választani

a megfelelő hirdetési felületet, ki kell bérelni, és arra egy megfelelően hatásos látvány formájában

el kell helyezni az üzenetet. A reklámfelület lehet az oldalon külön erre a célra fenntartott rész

(�banner�), vagy a kinyíló külön ablakok (�pop-up�), bár ez utóbbiak napja leáldozóban van,

amióta elterjedtek a hatékony pop-up szűrő eszközök.

A keresőmarketing nem a hatásos látványról szól, hanem arról, hogy az információt tudatosan

kereső felhasználó eljusson az adott oldalra, lehetőleg minél gyorsabban (más oldalak előtt).

Ennek két módja van:

•  Optimalizálhatjuk oldalunkat, linkcserékkel, hatékony kulcsszó-választással, katalógusokba

való felvétellel és egyéb kifinomult eszközökkel. Ehhez komoly szaktudás és informatikai

háttér kell, tehát komoly befektetést jelent, de a megoldás tartós.

•  A másik megoldás, hogy fizetünk a listázásért, ahogy ezt a szponzorált linkes keresőknél

láttuk. Itt vagy havonta előre rögzített összeg szerint, vagy minden egyes kattintás után

fizetünk, amit a honlapunkra érkező látogatók vásárlásai tesznek rentábilissá.

Az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó komolyabb portálok, on-line áruházak általában

mindkét módszert alkalmazzák összetett marketing-számításokra alapozott döntések alapján.

Az üzleti intelligencia szempontjából a keresőmarketingnek nagy jelentősége van. Hiszen, ha a

kulcsszavakat különböző piacoknak tekintjük, akkor a keresők segítségével pillanatok alatt

megtudható kik vannak jelen egy adott piacon, mennyit költenek helyük megtartására és nyomon

követhető, mikor kapcsolnak nagyobb sebességre, illetve hogyan reagálnak az agresszív

versenytársak lépéseire�
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6.5. A JÖVŐ ESZKÖZEI

A jövő eszközeinek mindenképp intelligens szövegbányászati képességekkel kell rendelkezniük,

hogy a kulcsszavas keresés korlátait átlépjék. Amint az előző részben láttuk, kontextus alapján

finomított keresők és szövegtömörítők már ma is léteznek kész termékként. Prototípus

formájában azonban már olyan eszközök is vannak, amelyek képesek bizonyos relációk, logikai

kapcsolatok figyelésére a szövegben, megfelelő testre szabás, �betanítás� után. Ez annyit jelent,

hogy meg tudják állapítani, miről szól a szöveg, és ki tudják nyerni fontosabb állításait.

Magyarországon az első és máig egyetlen ilyen szoftvert a TEXTlab Technológiai Kft fejleszti

[Aszaló � Miskolczy 2003].

Egy másik fejlődési irányt követve az eszközök egyre inkább alkalmasak lehetnek arra, hogy az

emberhez hasonlóan a sorok között olvassanak. Például tartalomelemzéssel, szövegpragmatikai

elemzéssel értékes információkhoz juthatnak a szöveg írójának hozzáállásáról a témához, a

szövegben említett többi szereplőhöz, kideríthetik, hogy melyik szociológiai kategóriába tartozik,

sőt kiléte is megállapítható lehet [Galuska 2003, Ehmann 2004]

Nem csak az írott szövegek tartalmazhatnak érdekes információkat, hanem riportfilmek,

hangfelvételek is. Az Autonomy nevű cégnek létezik olyan szoftvere, amely képes videókban

elhangzó hanganyag elemzésére (STT: Speach to Text) [Aszaló � Miskolczy 2003]. Az élőszó

elemzésére képes szoftverek idővel képesek lesznek előszóval kommunikálni is, amely nagyban

megkönnyítheti, és az emberi beszélgetésekhez közelítheti felhasználásukat.

A magyar felhasználók számára különösen fontos a nyelv kérdése. Agglutináló nyelvünk

toldalékolása különleges nehézség elé állítja az elemző szoftvereket, másrészt kis nemzet lévén a

keresett anyag gyakran más nyelven írt szövegekben található csak meg.

Egy még távolabbi jövőben esetleg már nem csak írásos, vagy elmondott szövegeket, hanem

képeket, ábrákat is kezelnek majd a keresők. Ezek az anyagok már ma is szép számban

megtalálhatók az Interneten, és nagyon sok hasznos információt tartalmazhatnak.

A fenti néhány példa is érzékelteti, hogy az üzleti intelligencia információkinyerési folyamatában

még jó ideig az emberé lesz a fő szerep, még akkor is, ha ez a munka néha gépiesnek és

monotonnak tűnhet az adatgyűjtőknek, elemzőknek.
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7. A HATÉKONYSÁG MÉRÉSE TUDÁSKÖZPONTÚ
MEGKÖZELÍTÉSSEL

Az Internet által kínált lehetőségek áttekintése után már csak arra a kérdésre kell válaszolni,

hogyan válik mérhetővé a vállalat haszna mindebből. Az nyilvánvaló, hogy az összegyűjtött

információk mennyisége nem jelent semmit, még akkor sem, ha minden információ jó minőségű

és releváns. Ebben a fejezetben azt mutatom be, hogy a vállalat haszna az üzleti intelligenciából

nem független a vállalati kultúrától, a felhasználók tudásától képzettségétől, egyszóval a vállalat

immateriális vagyonától. A hatékonyság mérése csak ennek figyelembevételével lehetséges.

7.1. ÜZLETI INTELLIGENCIA, MINT INFORMÁCIÓMENEDZSMENT

�Az információmenedzsment célja a szervezet információs erőforrásainak kezelése, s az

információ-feldolgozó folyamatok kellő hatékonyságának biztosítása.� [Dobai 1997: 70]. Az

üzleti intelligencia információmenedzsment-megközelítésű modellje viszonylag egyszerű:

22. ábra: Lineáris Üzleti Intelligencia modell

Az információs rendszerek hatékonyságát gyakran pénzügyi mutatókkal vizsgálják. Subramanian

és IsHak [1998] például azt figyelte meg, hogy a fejlettebb környezetfigyeléssel rendelkező

vállalatoknak magasabb az eszköz alapon vett megtérülése (ROA � Return On Assets).

Kvantitatív tanulmányunkban magunk is azt találtuk, hogy a magasabb árbevétel pozitív

korrelációt mutat a fejlettebb környezetfigyeléssel, míg a több alkalmazott, vagy több

hierarchiaszint nem.

Valójában a pénzügyi mutatók nem alkalmasak arra, hogy meghatározzuk, vagy összehasonlítsuk

vállalat üzleti intelligencia rendszerek hatékonyságát. Teo és Choo pozitív korrelációt találtak az

információ minősége és az üzleti intelligencia stratégiai haszna között, de a stratégiai haszon

három összetevője, a jövedelemtermelés, a költségcsökkentés és a menedzsment hatékonysága

Környezet DöntésInformáció-

gyűjtés

Információ-

feldolgozás

Információ-

továbbítás
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közül ez utóbbival volt a legerősebb az összefüggés. Márpedig a menedzsment hatékonysága

szintén igen nehezen mérhető jellemző [2001].

Én azt javaslom, hogy az információ minősége és relevanciája nem választható el a vezetők

tudásától, sőt az üzleti intelligencia egyenesen része a vállalat tanulási folyamatának. Ezért

szükségessé válik, hogy tudásmenedzsment szempontból közelítsünk hozzá.

Az információmenedzsmentnek tehát másodlagos, bár nélkülözhetetlen szerep jut az üzleti

intelligenciában. Miután a tudásközpontú koncepció készen áll, a rendszer bizonyos

összetevőinek megvalósítása és működtetése már valóban információmenedzsment probléma

lehet. Az üzleti intelligencia az alábbi információmenedzsment területeket mozgósítja:

•  Információgyűjtés (keresési technológiák, text-mining), az Internet ezen a területen hozta a

legtöbb újdonságot;

•  Adatelemzés (összefüggések és gyenge jelek kutatása, jelentések készítése);

•  Információs rendszerek (vezetői információs rendszerek, döntéstámogatási rendszerek,

adattárházak, adatbányászat; tranzakciós közművek, workflow, Intranet, csoportmunka-

támogatás, HR-menedzsment);

•  Tartalommenedzsment (Internet, intranet�);

•  Adatbiztonság (a versenytársak hírszerzése, kémkedése miatt).

7.2. TUDÁSKÖZPONTÚ MEGKÖZELÍTÉS

A tudásmenedzsment definícióját az alapművek [Davenport & Prusak 1998, Sveiby 1997, Prax

2000, stb.] azzal kezdik, hogy a jól ismert adat-információ pároshoz hozzárendeli harmadik

szintként a tudást. Az adat egy feldolgozatlan mérési eredmény, szimbólumhalmaz. Ha

kontextusba helyezik, és jelentést kap, akkor válik információvá. Ehhez képest a tudás olyan

információ, amely egy adott helyzetben bizonyos cselekvési képességet jelent. Szintén minden

forrás hivatkozik Polányira, aki elsőként fogalmazta meg, hogy �többet tudunk, mint amennyit el

tudunk mondani� [Polanyi 1966]. Az információ minden esetben átadható, a tudás egy része

viszont csak tanulással és tapasztalattal sajátítható el (tacit tudás, know-how). A tudás mellett

szokott megjelenni egy másik, vele rokon fogalom, a kompetencia, amely tulajdonképpen a

vállalat számára értékes tudást jelenti [Prax 2000].
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Többen rámutattak, hogy elképzelhető még egy szint a tudás felett, a bölcsesség19. A bölcsességmenedzsment

(Wisdom Management) szerepe az lehet, hogy biztosítsa tudásunk felhasználását. Tudjuk tehát, hogy adott

helyzetben mit és hogyan lehetne cselekedni, de vajon bölcs dolog-e nekivágni, az már más kérdés. A

bölcsességmenedzsmentnek ma még nincs kialakult gyakorlata, de ez a bölcsességmenedzsment feltétlen híveit sem

lepi meg, hiszen ma még a tudás témája is megosztja a tudomány és a szakma képviselőit. Egy másik lehetséges

értelmezés szerint a tudomány után a következő magasabb rendszerszint a kultúra, amelynek nagyon is van

irodalma mind a szociológiában, mind pedig a stratégiai és szervezés-tudományok témakörében: vállalati kultúra.

A tudásmenedzsment alapja, hogy a tacit / implicit / személyes tudás, annak fejlesztése,

kiaknázása, és tágabb értelemben a vállalat immateriális javai válnak a versenyelőny legfőbb

forrásává, mivel nehezen mérhetők, és nehezen vásárolhatók meg [Sveiby 1997, Davenport &

Prusak 1998, Prax 2000]. A tudásmenedzsment, mint tudományág ezek alapján definiálja újra a

fontosabb vállalati irányító folyamatokat.

Ahogy Boda György fogalmazott [Sveiby 2001], a szkeptikusok, akik nem akarnak foglalkozni a

tudásmenedzsmenttel két csoportra oszthatók. Vagy azt gondolják, hogy ezek a jelenségek

régebben létező tudományokra tartoznak (humánpolitika, információtechnológia,

rendszertervezés) és ezeket �csomagolták be újra�. Másik csoportjuk úgy véli �hogy a

tudásmenedzsment olyan komplex menedzsmenttechnika, amelynek alkalmazására lokálisan,

saját hatókörben sikerrel nem lehet vállalkozni.� Valószínűleg mindkét megállapítás részben igaz,

ezért a magam részéről jobban kedvelem a divatos �tudásmenedzsmentnél� a �tudásközpontú

megközelítés� kifejezést, amelyet maga Sveiby is használ [2001]. Sok vállalat számára ma még az

is komoly eredmény, ha a vállalati tudást, mint értéket felismerik, és ez a szemlélet jelen van,

amikor a fontos döntések születnek.

Carvalho és Ferreira különböző tudásmenedzsment eszközöket vizsgáltak, abból a szempontból,

hogy melyikük hol helyezkedik el Nonaka és Takeuchi [1995] modelljében. Ennek alapján az

üzleti intelligencia eszközök elsősorban az explicit tudás kombinációjában vesznek részt

[Carvalho & Ferreira 2002]. Az internalizáció ezek után Intranet eszközökkel, tudásportálokkal,

innováció- és döntéstámogató eszközökkel, hírlevelekkel, jelentésekkel történhet.
9. táblázat: Négyféle tudás-átalakítási mód [Nonaka & Takeuchi 1995: 62]

Mivé
Tacit Explicit

Tacit Szocializáció ExternalizációMiből Explicit Internalizáció Kombináció

                                                
19 http://www.tdan.com/
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A tudásközpontú üzleti intelligencia modellek közös ismérve, hogy nem lineáris, hanem

körkörös mintázatúak [Benczúr 2006], ami annyit jelent, hogy az információk felhasználása

visszahat az újabbak megszerzésére. Ilyenek Fuld [2000], Besson és Possin [2001] és Lesca

[2003] modelljei.

A Lesca-modellben például (2. ábra) több jel utal a tudásközpontú szemléletre: például a keresés

egyben a releváns információk kiválogatásnak is számít, a memóriák adatbázisok és emberi

elmék is lehetnek. (Ez utóbbira Besson és Possin is kitért [2001].) Az információkat lekérdezik,

és ez befolyásolja az újabb kereséseket bezárva kört. Végül szót kell ejteni a működtetőről, aki a

folyamatos információáramlásért felel, és akinek emberi közreműködése nélkül hamar

összeomlana a rendszer.

7.3. A KÖVETKEZMÉNYEK

7.3.1. A DÖNTÉSHOZÓK ELVÁRÁSAIRÓL

A döntéshozók elvárása valójában nem a lehető legtöbb releváns információ felhalmozása,

hanem sokkal inkább, hogy időben rendelkezzenek a megfelelő információval. Bloch úgy

fogalmazott, hogy �az üzleti intelligencia szerepe a menedzsereket olyan értékes információkkal

ellátni, amelyekre támaszkodhatnak a döntéshozatalkor� [Bloch 1999]. Prax számos vállalatban

végzett interjúkat az alkalmazottakkal és azt figyelte meg, hogy szinte mindenhol gondot okoz a

túl sok információ kezelése. A releváns információk kiválogatására ma még nem képes az

információtechnika, ezért maradt a legkedveltebb információgyűjtési forma az élőszó [Prax

2000].

Ahogy az információból egyre több áll rendelkezésre, a fő gond a hozzáférés lesz. A probléma a

tárolásról áthelyeződik a hálózatokra [Bloch 1999]. Lesca elképzelhetőnek tart olyan üzleti

intelligencia rendszert is, amely egyáltalán nem tárol információkat, csupán összeköti az

információval rendelkező személyeket [Lesca 2003]. Erre láttunk példát a kvalitatív

tanulmányban is a különböző szakmai hálózatokkal kapcsolatban.



A HATÉKONYSÁG MÉRÉSE TUDÁSKÖZPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSSEL

Benczúr Dávid: Vállalati Üzleti Intelligencia és Internet 88

7.3.2. AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK SZEREPÉRŐL

Fuld több üzleti intelligencia eszközt értékelt tanulmányában [Fuld 2001]. Aszerint vizsgálta

őket, hogy az általa alkotott ötfázisú modellben mely lépéseket támogatják.

23. ábra: Az intelligencia-ciklus [Fuld 2001]

Fuld arra a következtetésre jutott, hogy a második és ötödik lépést fedik viszonylag jól le az

informatikai eszközök, a többi nagyon ember-alapú még, és viszonylag keveset profitáltak az

informatika fejlődéséből. Mások is megjegyezték, hogy nem létezik olyan eszköz, amely a teljes

üzleti intelligencia folyamatot lefedné [Bloch 1999, Lesca 2003].

Ugyanakkor léteznek eszközök, amelyeket nem az üzleti intelligencia számára fejlesztettek ki, de

hatékonyan képesek támogatni azt. Bloch például a különböző stratégiai és marketing célú

döntéstámogató eszközöket említi [Bloch 1999]. És valóban a döntéstámogató eszközök

általában azt a célt szolgálják, hogy minél gyorsabban, minél tárgyilagosabb (támadhatatlanabb)

döntés szülessen a szakértői tudások leghatékonyabb felhasználásával [Benczúr 2002a]. Ezen

eszközök az első és negyedik lépésnél jelenhetnek meg, de csak emberi közreműködéssel, tehát

nem automatizálhatók.

A tudásközpontú megközelítés másik fontos következménye, hogy máshogy tekinthetünk az

informatikai beruházások költségeire. Prax például azt állítja, hogy ma még nagyon nehezen

becsülhetők a tudásmenedzsment rendszerek költségei, de jól közelíthetők egy átlagos intranet

projekt költségvetésével [Prax 2000].

1
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2Intelligencia-
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Információgyűjtés
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Jelentés és
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24. ábra: Intranet-rendszerek fejlesztési költségei [Prax 2000]

Ennek alapján elmondható, hogy a tudás, amelyet elő kell állítani tartalom formájában, és

amelyet meg kell vásárolni tanácsadóktól összesen a költségek 83%-át jelenti. És ebben még

nincsenek benne az általában alábecsült betanítási költségek (3%).

Egyéb szerzők is hangsúlyozták, hogy a vállalatok nagyon ritkán képesek önmaguk üzleti

intelligencia, vagy egyéb tudásmenedzsment rendszereket bevezetni, mivel ehhez hiányzik a

megfelelő tudás a vállatokban. Különösen akkor szorulnak tanácsadók segítségére, ha fejlett,

mesterséges intelligencia alapú eszközöket szeretnének, például szövegbányászathoz [Bloch

1999, Hermel 2001].

7.4. A HATÉKONYSÁG MÉRÉSE

Célunk tehát az, hogy az immateriális javak alakulásán keresztül becsüljük meg az üzleti

intelligencia hatékonyságát. Az alábbi ábra az üzleti intelligencia és az immateriális javak

kapcsolatát szemlélteti:

25. ábra: A vállalat immateriális javait befolyásoló tényezők

A modellből látszik, hogy a számos leegyszerűsítés ellenére sem egyszerű a feladat. Ha ugyanis

feltételezzük, hogy a vállalat nem vett fel új munkatársat, nem hajtott végre számottevő

materiális (pl. informatikai) beruházást, és külső tanácsadókat sem vett igénybe, akkor is

Motiváció Stratégiai döntések

Környezet

hatásai

Új munkatársak

Materiális

befektetések (pl. IT)

Vállalat Immateriális javai

(Versenyelőny forrása)

Üzleti

Intelligencia

Külső tudás:

képzés, tanácsadás
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lehetetlen marad pontosan mérni a belső stratégiai döntések és a munkatársak motivációjának

hatását, és azt is lehetetlen megállapítani, hogy a mekkora a közvetlen környezeti hatások aránya

az üzleti intelligencia által szállított közvetett információkhoz képest. Az eredmény tehát

mindenképp csak becslés lehet.

7.4.1. AZ IMMATERIÁLIS VAGYON MÉRÉSI MÓDSZEREI

A két legelterjedtebb a Kaplan és Norton féle Balanced Score Card [1996] (teljesítménymutatók

kiegyensúlyozott rendszere) és a Sveiby-féle Intangible Assets Monitor [1998] (Immateriális

vagyonfigyelő). Párhuzamosan fejlődtek az 1990-es évek körül, mindegyikük figyelembe veszi az

immateriális javakat, de valójában csak a Sveiby-féle modell tudásközpontú.

A Balanced Score Card négy kérdéscsoportot vizsgál, mindegyiknél definiálva a célokat, a méréseket, és a

kezdeményezéseket:

1. Ügyfelek: Víziónk eléréséhez milyennek kell mutatkoznunk ügyfeleinkkel szemben?

2. Pénzügyek: A pénzügyi sikerhez milyennek kell mutatkoznunk részvényeseinkkel szemben?

3. Belső üzleti folyamatok: Ügyfeleink és részvényeseink igényeinek kielégítéséhez milyenek legyenek belső üzleti

folyamataink?

4. Tanulás és növekedés: Víziónk eléréséhez hogyan tartsuk fenn képességünket a változásra és fejlődésre?

A Sveiby-féle Intangible Assets Monitor az immateriális javakat az egyéni kompetenciák, a

belső struktúra és a külső struktúra mutatóin méri:

•   Egyéni kompetenciák

•  Növekedés és megújulás: a szakmában eltöltött évek száma, az iskolázottság foka, képzés és oktatás

költségei, kompetenciák minősítése (a vállalaton belül kialakítandó), a cserélődési ráta, kompetenciát

növelő projektek, vagy ügyfelek.

•  Hatékonyság: szakértők aránya a vállalatban, egy szakértőre jutó hozzáadott érték.

•  Stabilitás és kockázat: átlagos életkor, szolgálatban eltöltött évek (szenioritás), fizetés relatív szintje,

szakértők cserélődésének aránya.

•  Belső szerkezet

•  Növekedés és megújulás: Befektetés a belső struktúrába, befektetés az információ-feldolgozó

rendszerekbe, belső szerkezetet növelő ügyfelek, projektek aránya.

•  Hatékonyság: Támogató személyzet aránya, támogató személyzetre jutó eladások, értékek és magatartás

mérése (vállalati kultúra).

•  Stabilitás és kockázat: A szervezet kora, a támogató személyzet cserélődése, az új munkaerő aránya (két

évnél kevesebb idő a vállalatnál).
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•  Külső szerkezet

•  Növekedés és megújulás: egy ügyfélre eső jövedelmezés, szerves növekedés.

•  Hatékonyság: elégedett ügyfelek indexe, nyereség/veszteség index, egy fogyasztóra eső eladások.

•  Stabilitás és kockázat: a nagy ügyfelek aránya, korszerkezet (együttműködés időtartama), elkötelezett

ügyfelek aránya, ismételt megrendelések gyakorisága.

26. ábra: Immateriális vagyon figyelő (IAM) [Sveiby 1998]

A hatékonyság méréséhez szükségünk lenne olyan mutatóra, amely számszerűen is kifejezi az

immateriális javak összességét. A tudástőke számszerű megbecslésére Boda [2005] kétféle

módszert is ajánl, a részvényáras és a DCF módszert. Mindkét módszer alapja, hogy a tudástőke

megfelel az üzleti érték és a könyv szerinti érték különbségének, csak máshogy számítják ki az

üzleti értéket.

27. ábra: A tudásvállalatok tőkeszerkezete [Boda 2005]
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A részvényáras módszerben az üzleti érték egyszerűen az aktuális részvényárfolyam és a

részvények számának szorzata. A DCF-módszerben (diszkontált Cash-Flow) az üzleti érték az

előző évek szabad cash-flow-jainak (adózás előtti eredmény + amortizáció � beruházások) és

maradványértéknek (jövőbeli szabad cash-flow-k összegének közelítése diszkontált

örökjáradékként) diszkontált összege. A két becslés tendenciáiban hasonló nagyságrendet mutat.

Sajnos számunkra egyik módszer sem alkalmazható, mivel egyik évről a másikra szeretnénk az

immateriális javak változását mérni. A részvényáras módszer nem képes pontosan követni a

lassan elszivárgó immateriális javakat, ugyanis a részvényárak gyakran egyszeri zuhanásokkal

korrigálnak (amint ezt a 2000-es évek tőzsdei visszaesés-sorozatában láthattuk). Egyetlen

kiragadott évre a módszer nem feltétlenül mérvadó, több év átlaga sokkal megbízhatóbb. A

DCF ennél kiegyensúlyozottabb módszer, azonban a jövő és a jelen tudástőkéjét eleve a múlt

alapján becsüli. Ez szintén pontos lehet, de több éven átívelő tendenciát jelent.

7.4.2. AZ IMMATERIÁLIS VAGYON BECSLÉSE DÖNTÉSI FÁVAL

Olyan módszerre volt szükségem, amely képes az immateriális javak változását becsülni akár az

előző évhez képest is. Az általam kidolgozott becslés Sveiby mutatóit veszi alapul, arra tesz

kísérletet, hogy azokat egyetlen mérőszámba vonja össze. Ehhez nem egy sokparaméteres

képletet a legalkalmasabb, hanem a komplex összemérési rendszerekhez hasonlóan, fastruktúra

(döntési fa) felállítása [Benczúr 2002a]. Az alábbiakban látható egy javaslat a vállalat immateriális

vagyonának becslésére. (A döntési fa elvét a Tender Expert nevű tendertámogató rendszertől

vettem kölcsön).

Vállalat immateriális vagyona (100%)

Kompetenciák                      40%

(Átlagos) Komp növekedés 40%

szakm eltöltött évek 10% [>átl. 8év=100, 5..8 év=50, <5év=0]

iskolázottság 20% [>érettségi+4=100, ≤érettségi+4=0]

oktatási költségek 20% [>árbevét 2%-a=100, ≤árbevét 2%-a=0]

komp minősítése 25% [átlagos növekedés >+0,1=100, ≤+0,1=0]

cserélődési ráta 15% [5..10%=100, >10% és <5%=0]

komp növ projektek 10% [Van=100, Nincs=0]

Komp hatékonyság 40%

szakért/alk 40% [>70%=100, ≤70%=0]
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hozzáadott ért/szakért 60% [>szekértői átlagbér 200%-a=100, ≤200%=0]

Komp stabilitás 20%

átl életkor 0% [-]

szenioritás 25% [10 évnél régebbiek száma>20%=100, ≤20%=0]

szakértők rel. fizetése 50% [>+20%=100, ≤20%=0]

szakértő cserélődés 25% [<5%=100, 5..10%=50, 10%>=0]

Belső struktúra                     30%

B str növekedés 30%

befektetés a belső str-ba 50% [>árbevétel 2%=100, ≤2%=0]

IT befektetés 40% [>árbevétel 1,5%=100, ≤1,5%=0]

belső szerkezetet növ proj 10% [Van=100, Nincs=0]

B str hatékonyság 40%

támog szem. aránya 35% [>25%=100, ≤25%=0]

eladás / tamogató szem. 0% [-]

váll kultúra 65% [Vezetők osztalyzatainak átlaga>85pont=100]

B str stabilitás 30%

Szervezet kora 50% [Részlegek átl kora>10 év=100, 5..10=50, <5=0]

Támogató szem. cserél 20% [<5%=100, 5..10%=50, 10%>=0]

juniorok aránya 30% [10%..30%=100, >40% és <10%=0]

Külső struktúra                    30%

K str növekedés 50%

ügyfelek jövedelmezősége 100% [>90% nyereséges=100, 60%..90%=50, <60%=0]

szerves növekedés 0% [-]

K str hatékonyság 20%

elégedett ügyfelek aránya 60% [>90%=100, 60%..90%=50, <60%=0]

verseny nyerés/vesztés 40% [>50%=100, 30%..50%=50, <30%=0]

eladás / ügyfél 0% [-]

K str stabilitás 30%

nagy ügyfelek aránya 10% [30% legnagyobb ügyf. >70% forg=100, ≤70%=0]

együttműk kora 25% [Átl>10 év =100, 5..10 év=50, <5 év=0]

elkötelezett ügyfelek aránya 25% [>30%=100, 10%..30%=50, <10%=0]

ism. megrendelések aránya 40% [>50%=100, ≤50%=0]

A döntési fa minden eleméhez az adott ágon belül egy relatív súlyt rendelünk, a �levél-

elemekhez� pedig egy úgynevezett �hasznossági függvényt�, amelynek értéke 0 és 100 között

változhat. A relatív súlyokat és a hasznosságokat csoportos döntéstámogatással határozhatják

meg a vállalat vezetői. Az ilyen �döntési konferenciákat� általában külső �facilitátor� vezeti, és a

folyamat számítógéppel támogatott [Benczúr 2002a].
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A végső pontszám egy érték lesz 0 és 100 között. Minden vállalat esetén más és más lesz, ami

természetes is, hiszen az egyes vállaltok nem mindenre egyformán alkalmasak. A módszer

nemcsak részvénytársaságok leírására alkalmazható, sőt a vállalaton belül képes külön mérni

önálló profitközpontokat is, valószínűleg bizonyos méretkorlát fölött. Viszont nem biztos, hogy

van értelme heterogén profilú divíziókból, vagy leányvállalatokból álló holdingok esetén.

Az fenti eljárással tehát a vállalat immateriális javai egyetlen mutatószámban összesíthetők. Ez a

mutatószám képes lemérni egy adott vállalaton belül például két naptári (vagy pénzügyi) év

között a változást (∆IA: ∆ Immaterial Assets). Amennyiben csökkenést tapasztalunk, akkor nagy

valószínűséggel komoly gondban van a szervezet, vagy nagy változáson megy keresztül. Ha

azonban pozitív a változás, akkor annak mértékét felhasználhatjuk az elemzéshez (például +4 pont

a százas skálán).

7.4.3. AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA HATÁSA

Az üzleti intelligencia hatását a vállalati immateriális javakra az üzleti intelligencia-rendszer

használatán keresztül mérem. Ennek legegyszerűbb módja, hogy az üzleti intelligencia rendszer

tudásbázisában a lekérdezések számát veszem alapul. Ehhez feltételezem, hogy a tudásbázis

nemcsak adatokat tartalmaz, hanem hálózati, azaz meta-információkat is (kik birtokolnak milyen

információt). A módszer nem veszi figyelembe a passzív figyelést és a kizárólag élőszó alapú

tájékozódást, de ez nem is gond, hiszen ahol már csak ezek működnek, ott a rendszer nem képes

megújulni, azaz vagy nincs már befektetés, vagy az nem hatékony.

Az alkalmazott mutató valójában nem a lekérdezések száma lesz, hanem azok számának aránya

az előző évhez képest (DBQR: Database Query Rate).

1−

=
y

y

DBQ
DBQ

DBQR

Az üzleti intelligencia hatását az immateriális javak változásának és a lekérdezések arányának

szorzatával közelítem: ∆IA ⋅ DBQR
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Ha tehát az előző évben 10000 lekérdezés volt, a jelenben pedig 10500, akkor ez 5%-os növekedést jelent,

DBQR = 1,05.  Az üzleti intelligencia hatása: ∆IA ⋅ DBQR = 4⋅1,05 = 4,2.

7.4.4. A HATÉKONYSÁG

A hatékonyságát méréséhez már csak annyi van hátra, hogy az előbbi szorzatot elosszuk a

pénzügyi ráfordítások arányával (RCCI: Rate of CI Costs). Ennek alapján előáll a következő mutató:

Üzleti Intelligencia hatékonysága: 
CI

CI RC
DBQRIAEff ⋅∆=

Ha példánkban az üzleti intelligencia költségei az összköltség 2%-át teszik ki, akkor azt kapjuk, hogy:

210
02,0
05,14 =⋅=CIEff

A számszerű végeredmény önmagában nem sokat mond, arra viszont alkalmas, hogy össze

tudjuk hasonlítani a hatékonyságot az előző évihez, vagy egy másik vállalathoz képest. Akkor

igazán hatékony a képlet, ha a két vállalat között (vagy egy vállalat két állapota között) csak egy

mutató tér el a 3-ból. Például Az egyik vállalat ugyanakkora javulást ér el, és ugyanakkora

mértékben változott a lekérdezések száma, de fele akkorák a relatív költségei, akkor a pontszám

kétszer akkora (példánk alapján 420). Ha az immateriális javak csak fele annyit növekedtek, akkor

az eredmény is fele annyi lesz (105 pont). Az már vitatható, hogy 4 helyett 5 pontos immateriális

vagyongyarapodás esetén valóban a képletből adódó 2,5%-os költséghatár fölött tekinthetjük-e

rosszabbnak a hatékonyságot. (Ebben az esetben két paraméter változott egyszerre.)

Van viszont lehetőség az eredmény ellenőrzésére. Lesca az üzleti intelligencia értékelésére azt

ajánlotta, hogy rendszeresen mérni kell kérdőívekkel, interjúkkal a belső ügyfelek elégedettségét

[Lesca 2003]. Ha tehát azt tapasztaljuk, hogy magasabb számított pontszám mellett a belső

ügyfelek is elégedettebbek, akkor mérésünk minden bizonnyal valós helyzetet mutat.

Ezzel a kiegészítéssel a bemutatott mérési eljárás már hatékony összehasonlító alapot nyújthat a

vállalatok döntéshozóinak, a rendszerek fejlesztőinek vagy a területen befektetőknek, és jelenleg

nincs alternatívája.
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7.5. JAVASLAT EGY ÚJ TUDÁSKÖZPONTÚ ÜZLETI INTELLIGENCIA

MODELLRE

A fejezet előző részeiben számos megállapítást tettünk a tudásközpontú megközelítésről. Nem

létezik azonban olyan modell, amely tartalmazná az összes lényeges jellemzőt. Ezért az értekezés

végén javaslatot teszek egy új tudásközpontú üzleti intelligencia-modellre.

Milyen jellemzőknek kell megjelenniük benne?

•  Meg kell benne jelennie a három fő tevékenységnek: az adatgyűjtésnek, feldolgozásnak és

továbbításnak a döntéshozók felé. (Csaknem minden modell ilyen).

•  Körkörösnek kell lennie, hogy érzékeltesse, tanulás folyamatról van szó. (Ilyen például Lesca

és Fuld modellje)

•  Kellőképpen rugalmasnak kell lennie, hogy a teljesen informatizált eljárástól a teljesen

emberi tevékenységig minden lehetséges folyamat egyidejűleg megférjen benne. (Nincs olyan

modell, amely megkülönböztetné a kétféle információfolyamot.)

•  Meg kell benne jelennie a gépi memóriáknak, amelyek a konkrét információkon kívül meta-

információkat is tartalmaznak (tudás a hálózatról).

A következő ábra ezt a javasolt modellt mutatja be:

28. ábra: Javasolt tudásközpontú üzleti intelligencia-modell
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A fő szereplők az adatgyűjtők, elemzők és felhasználók, azaz a döntéshozók. Rajtuk kívül

megjelenik a működtető, amelyről Lesca is beszámolt [Lesca 2003]. A működtető szerepe

nemcsak abban merül ki, hogy minden szinten betanítsa a rendszer használatát és válaszoljon a

felmerülő kérdésekre. Folyamatosan követnie kell, hogy a tudásbázis napra kész maradjon, mind

az információk, mind a hálózatok terén, valamint hogy legyen visszacsatolás a tényleges

felhasználás és a rendszer fejlesztése között.

A külső kör nyilai mentén történik az ad hoc, szervezetlen, közvetlen információátadás és

visszacsatolás. Ezzel szemben a szervezett üzleti intelligencia (belső nyílhálózat) valamilyen

módon igénybe veszi a tudásbázist: vagy közvetett, esetleg már feldolgozott kielemzett

információkat szállít a döntéshozóknak, vagy metainformációkat az információk helyéről, az

azokat birtokló személyekről.

A szervezett és szervezetlen informálódási körök tehát összekapcsolódnak. Ha a döntéshozók az

információt nem találják meg a tudásbázisban, azt megtudhatják azt, hogy kit érdemes kérdezni

egy adott témában, majd ezzel a személlyel közvetlen kapcsolatba léphetnek. A modell

legnagyobb előnye, hogy ezt az összekapcsolódást úgy teszi lehetővé, hogy a szervezett és

szervezetlen információáramlás köreit nem mossa össze. Az emberi és gépi memóriákat nem

kezeli egyben, ezáltal elhelyezhető benne az előzőleg tárgyalt mérési eljárás is.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS

A kutatás elején azt a két célt tűztem magam elé, hogy megvilágítsam az Internet hatását az üzleti

intelligenciára, és hogy a témából összefüggő magyar nyelvű monográfiát hozzak létre. Ennek

megfelelően az első részben bemutattam a létező definíciókat, a használatos angol és francia

terminusokat, ezek alapján tisztáztam a magyar kifejezéseket és javaslatot tettem egy új

definícióra. Bemutattam az aktív és passzív figyelést, a figyelés négy területét, három

rendszerszintjét, információs rendszerét, szereplőit és tudományos hátterét.

Ezt követte az irodalom empirikus kutatásainak áttekintése. Ennek két fő tanulsága, hogy a

vállalatok látszólag mindig is fejletlenek voltak a lehetőségeikhez képest, és hogy nagyon kevesen

tanulmányozták az új információs és kommunikációs technológiák hatását az üzleti

intelligenciára.

Kvantitatív terepmunkámban ez után arra kerestem a választ, hogy a vállalatok valóban

fejletlenek-e, és mi jellemzi azokat a vállalatokat, amelyek fejlettebbek a többinél. A megelőző

irodalmi áttekintés és a megfigyelések alapján alkotott hipotézisek egy része megerősítést nyert:

így az, hogy a vállalatok még mindig inkább kevéssé fejlettek környezetfigyelés terén, vagy hogy

a magasabb árbevétel, jobb informatikai fejlettség, a változékonynak érzett környezet, vagy a

kifelé irányuló szervezet fejlettebb környezetfigyeléssel járnak együtt. Nem sikerült megerősíteni,

hogy egymást követő évek között lenne előrelépés, mint ahogy azt sem, hogy több vállalati

hierarchiaszint, vagy több alkalmazott esetén fejlettebb lenne a környezetfigyelés.

A továbbiakban egy vállalatot közelről is megvizsgáltam. A vizsgált autóipari nagyvállalat ugyan

rendelkezik üzleti intelligenciával, az nem is mondható általában véve fejletlennek, de az Internet

lehetőségeit gyakorlatilag egyáltalán nem használják ki.

Ezzel teljesítettem az előre kitűzött célomat. Kár lett volna azonban itt megállni. Ha már ilyen

kevéssé használtak és ismertek az Internet lehetőségei, érdemes részletesen bemutatni, hogy mik

is ezek a lehetőségek, és miért kellene kihasználni őket. Az Interneten megtalálható

információknak vannak különleges tulajdonságaik, amelyek kiaknázása, kezelése különleges

eszközöket, eszköztípusokat tesznek szükségessé. Kidolgoztam kétféle ajánlást is, az egyiket az
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ad hoc-típusú rendkívüli keresésekre, a másikat a relevánsként azonosított információk

rendszeres figyelésére.

Végül arra tettem kísérletet, hogy segítsem az üzleti intelligencia bevezetését, fejlesztését

fontolgatókat. Számukra fontos átlátni, hogy mely vállalati folyamatokra van az üzleti

intelligencia hatással, pontosabban hogyan épül be a vállalat tanulási folyamataiba. A

hagyományos gyűjtés-elemzés-továbbítás/terjesztés modell helyett egy tudásközpontú

megközelítést ajánlok, amely ciklikus, figyelembe veszi az információbirtokosok közötti

kapcsolatokat, és külön kezeli a gépi és emberi memóriákat. A tudásközpontú megközelítés

lehetővé tesz egy új típusú teljesítménymérést is, amely az immateriális javak alakulását veszi

alapul a hagyományos pénzügyi mutatók helyett.

Az értekezés ezen a ponton véget ér. A kutatást azonban több irányban is lehet folytatni. Már a

kvantitatív tanulmánynál említettem, hogy más szempontok alapján tovább lehetne finomítani a

vállalatokról kialakított képet. Meg lehetne több vállalatot vizsgálni kvalitatív módon is,

különböző szektorokban, azt kutatva, hogy miért nem használják az Internetet és mik az

alternatívák. Még fontosabb lenne a terepen letesztelni az utolsó fejezetben bemutatott mérési

módszert, esetleg elkísérni egy vállalatot az internetes üzleti intelligencia bevezetésében a

tervezéstől a működő rendszer értékeléséig.

Más irányba is ki lehetne terjeszteni a kutatásokat. Már a bevezetőben is említettem, hogy az

értekezés összekapcsolható a belső információk, a hírszerzés, vagy az alternatív hírforrások

kutatásával. Meg lehetne a témát tisztán műszaki, tisztán pénzügyi, vagy tisztán kognitív

szempontból is vizsgálni. Ezen kívül a környezetfigyelés nemcsak a vállalatok számára lehet

fontos, hanem országok kormányzati szintjén is, hiszen ott éppúgy stratégiáról, stratégiai

döntésekről és versenyképességről van szó [Z Karvalics, Benczúr, László 2003].

Mindez azt bizonyítja, hogy határterületről van szó. Amit a tudásmenedzsmentről írtam, igaz az

üzleti intelligenciára is: sok vállalatnál az is nagy eredmény ma még, ha döntéseik során

tudatosan kezdik el használni a már rendelkezésre álló információkat, tudásokat és a hozzájuk

tartozó informálódási csatornákat. Remélem, hogy a jelen értekezésben bemutatott leírások,

megfigyelések és ajánlások segítséget nyújtanak egy ilyen szemlélet megalapozásában.
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MELLÉKLETEK

1. AZ INTERNETES ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA

NAGY NEMZETKÖZI KERESŐPORTÁLOK, KATALÓGUSOK

Yahoo!
A Yahoo! (www.yahoo.com) volt az első és valószínűleg a mai napig a legteljesebb

katalógus. 1994-ben a Stanfordon indította el két egyetemi hallgató. Mára a katalógus

csak egészen kis helyet foglal el a nyitó oldalon, teret hagyva jövedelmezőbb szolgáltatásoknak.

Működése azon alapszik, hogy a Web-oldalakat maguk a szerzők javasolják a struktúrába való felvételre. Amikor egy

oldalt javaslunk, meg kell határozni, hogy milyen kategóriába tartozik. Jelenleg 27 fő kategória van, mindegyikük

számos újabb alkategóriára osztódik fel, amelyek, maguk is gyűjtőkategóriák. Ha a Yahoo! fő kategóriáit megnézzük,

látható, hogy elsősorban kereskedelmi szempontok alapján építették fel:

Autos
Chat
Finance
Games
GeoCities
Groups
Health

Horoscopes
HotJobs
Kids
Mail
Maps
Messenger
Mobile

Movies
Music
My Yahoo!
News
People Search
Personals
Photos

Real Estate
Shopping
Sports
Travel
TV
Yellow Pages

Létezik egy másik, még könnyebben átlátható felbontás is egy belső oldalon, amely eleve kétszintes (All Y! Services):

Information
   Finance, Health, Local, Maps & Directions, My Yahoo!
   News, Reference, Search, Small Business, Weather
Shopping
   Auctions, Autos, Classifieds, Flowers & Gifts, Points
   Real Estate, Shopping, Travel, Wallet, Yellow Pages
Entertainment
   Fantasy Sports, Games, Kids, Music,
   Movies, Photos, Radio, Travel, TV
Communication
   Alerts, Avatars, Chat, Groups, Internet Access
   Mail, Member Directory, Messenger, Mobile, Personals

A Yahoo!-nak számos helyi változata létezik. PDA-s, Wap-os, sőt mobiltelefonra készült csak hangos formában is

elérhető.

A portálon természetesen hatékony keresőmotor üzemel. Eleinte az Inktomit használták, később áttértek a Google-

re, mára saját keresőjük van Yahoo!Search.
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Open Directory
A legelterjedtebb katalógus, ha nem is a legteljesebb. Ennek pedig az az oka, hogy, amint

nevéből is lehet következtetni, non-profit módon működik. Bárki lehet szerkesztője egy

alkategóriának, így a fejlődés sebességének nincsenek pénzügyi korlátjai. Másrészt, a katalógus bármilyen célra

szabadon felhasználható. Éppen az Open Directory (www.dmoz.org) az alapja a több száz keresőportálnak, íme

néhány példa: Netscape Search, AOL Search, Google, Lycos, DirectHit. 2005. április 29-én több mint 4 millió oldalt

tartalmazott, 67 885 volt a szerkesztők száma és több mint 590 000 kategória létezett.

Kifejezetten hangsúlyt fektetnek arra, hogy nincs saját Webes keresőjük, és nem rangsorolják az oldalakat. Belső

keresőmotorjának alapja az ISearch, amely 1994-ben készült mára azonban nem fejlesztik tovább. Emelett

közvetlen, de nem automatikus keresést kínál az All the Web, Altavista, Google, Hotbot, Netscape, Teoma és

Yahoo! keresőkon. A keresés egyszerre csak egyik motoron fut, de nem kell újra és újra beírni a kulcsszavakat. Így

nem beszélhetünk valódi meta-keresőről.

Az Open Directory kategóriáit azért mutatjuk be, mert nem kereskedelmi, hanem inkább lexikális struktúrát követ.

Eleinte inkább ehhez hasonlított minden katalógus struktúrája.

Arts
Movies, Television, Music�

Business
Jobs, Real Estate, Investing�

Computers
Internet, Software, Hardware...

Games
Video Games, RPGs, Gambling...

Health
Fitness, Medicine, Alternative...

Home
Family, Consumers, Cooking...

Kids and Teens
Arts, School Time, Teen Life...

News
Media, Newspapers, Weather...

Recreation
Travel, Food, Outdoors, Humor...

Reference
Maps, Education, Libraries...

Regional
US, Canada, UK, Europe...

Science
Biology, Psychology, Physics...

Shopping
Autos, Clothing, Gifts...

Society
People, Religion, Issues...

Sports
Baseball, Soccer, Basketball...

World

Excite
Az Excite (www.excite.com) célja viszont sohasem volt a �minden kategorizálása�, hanem egy

könnyen és gyorsan használható struktúrát akartak. Már a kezdetek óta nem általános

kategóriákat találunk a nyitólapon, hanem a leggyakrabban keresett szűk témákat. Az Excite másik különlegessége,

hogy a kategóriákban, a kapcsolódó linkeket is felkínálja. Az Excite 2002 óta az Infospace tulajdona. Keresőként

egy hatékony valódi meta-keresőt használ, amelyre még visszatérünk.

About
Az About (www.about.com) különlegessége, hogy több száz útmutatót és szakértői

kommentárt tartalmaz bizonyos témákkal kapcsolatban, sőt rendszeresen szavaztatja a

látogatóit. A legtöbb szakértői tanács egyébként vásárlással foglalkozik, ebből is látszik, hogy fő szempont az

Internetes kereskedelem volt a portál kialakításakor.

LookSmart
A Looksmart (www.looksmart.com) is a hagyományos katalógusok közé

tartozik, legalább is annak indult. Mára általános kategóriai mellett számos
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speciális (vertikális) portált (�vortal�) fejlesztett ki, átgondolt piac-szegmentáció alapján, amelykre később még

visszatérünk. Saját keresője a WiseNut.

Ami azonban a Looksmartot egészen különlegessé teszi, az három egészen forradalmi termék, amelyek általános és

specializált keresőszolgáltatásait kiegészítik ki:

•  Zeal: A felhasználó saját maga építhet katalógust magának

•  Furl: Zealhez hasonló céllal jött létre, de itt nem saját katalógusról van szó, hanem a látogatott oldalak

�bekönyvjelzőzéséről�, hogy bármikor visszatalálhassunk.

•  Grub: Egy olyan letölthető ügynökről van szó, amely pókként (lásd később) az Internetet pásztázza, ahányszor

a számítógép képernyővédőre kapcsol, és így kihasználatlan kapacitásait a köz szolgálatába állítja. Ez az

elosztott intelligenciájú rendszer egyelőre még kísérleti fázisban van, célja, hogy idővel minden oldalra akár

naponta el tudjon látogatni, és így igazán naprakész információkat szolgáltasson.

Virtual Library
Ez a katalógust (www.vlib.org) állítólag a legkorábbi. Maga a Web atyja Tim Berners-Lee alapította, ha

igaz még 1991-ben. Nem a legnagyobb katalógus, de az Open Directories mellett ez a másik nagy non-

profit gyűjtemény. A hangsúly a minőségen van. Szerkesztő bárkiből lehet önkéntes alapon, de koordináció és a

felügyelet a Council of the VL (Virtuális Katalógus Tanácsa) kezében van. A kategóriák itt is a hagyományos

könyvtárosi felosztást követik.

InfoSpace
Az Infospace (www.infospace.com) az elmúlt két év alatt komoly változásokon ment keresztül,

komoly beruházásokkal mára szintén teljes körű szolgáltatásokat nyújt a keresés terén. Három

féle terméket kínálnak: két különböző katalógust (Switchboard, Infospace), saját kifinomult

metakereső-eszközöket (DogPile, WebCrawler, MetaCrawler, WebFetch), és céges partnereik számára azok

oldalaikba integrálható keresőket.

Switchboard gyakorlatilag megfelel egy Interneten elérhető interaktív telefonkönyvnek amerikai cégek (Arany

Oldalak - Yellow Pages) és magánszemélyek, (�fehér oldalak� - White Pages) céljából. Infospace ezt kiegészíti

fordított telefonkönyvvel, e-mail keresővel, egyéb országok (köztük Magyarország) telefonkönyveivel, valamint

térképkereséssel, hagyományos kategóriákkal, és Webes kereséssel.

AOL
Az AOL-t is mindenképp meg kell említeni (www.aol..com), ugyan technológiailag nem

forradalmasította a keresést, de 1985 óta csaknem töretlen a fejlődése és mára több mint 30 millió

előfizetője van. Minél teljeseb szolgáltatási kör nyújtására törekszik, aminek keretében saját katalógusa és Google

alapú keresője is van.

Lycos
A Lycos (www.lycos.com) az egyik legrégebbi keresőportál. Akárcsak a Yahoo!, szintén 1994-

ben indult be. Ma már nem használ önálló technológiát, katalógusként az Open Directory-t

használja, keresőként pedig az Ask Jeeves-t.
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Netster
A Netsterre (www.netster.com) véletlenül találtam rá: az �excite.com��ot véletlenül

�escite.com��nak gépeltem, és ez az oldal jött be. Persze nem gépelési

tehetségtelenségem itt a lényeg, hanem, hogy egy kevéssé ismert, kereső milyen eszközökkel szerezhet látogatókat.

A Netster egy teljesen az elektronikus kereskedelemre szakosodott katalógus. Igen sok témát kínál nagyobb

témakörökbe rendezve, a témák azonban nem bomlanak tovább, közvetlen linkeket tartalmaznak.

KERESŐMOTOROK

Google
A Google (www.google.com) napjaink vezető internetes keresője. Bevezetőjében

önmagát különlegesen gyors keresőként mutatja be, ami két dolognak köszönhető.

Egyrészt szoftver oldalon a különleges algoritmusnak, másrészt hardver oldalon annak, hogy több ezer, hálózatba

kapcsolt szerveren fut párhuzamosan a keresőprogram.

A keresőszoftver alapját az alapítók Larry Page és Sergey Brin által a Stanford University-n kifejlesztett PageRank

(oldal-rangsoroló) rendszer képezi. Ehhez kapcsolódik a mintegy tucatnyi speciális funkciót ellátó kereső. A

PageRank attól különleges, hogy az oldalak fontosságát a rá mutató linkszövevény alapján ítéli meg. Minden link egy

szavazatnak számít, de a szavazatok súlya különbözik attól függően, hogy mennyire �fontos� oldalakról érkezik.

Emellett természetesen elemzi az adott szó előfordulását is a szövegben.

Ezzel a módszerrel a Google remekül ragadja meg a Web demokratikus voltát, és valóban hatékonyan közvetíti a

releváns oldalakat egy témával kapcsolatban. Szokták második generációs keresőnek is nevezni. A PageRank

érdekessége az is, hogy nem létezik hatékonyabb drága, és kevésbé hatékony olcsó változata, csak egy féle PageRank

kapható.

A Google számtalan nagy portálon érhető el, de önálló portálként is működik. Általános keresésen kívül képekre,

fórumokra, hírekre speciális keresője van és nyújt telefonkönyv szolgáltatást. Mindenképp meg kell említeni, hogy a

vállalati szektor számára klikk-alapú fizetős besorolást is kínál. Sikerét mi sem jelzi jobban, mint, hogy az Internetes

cégek tőzsdei összeomlása 2004-ben a Google-é volt az első komoly részvénykibocsátás a szektorban.

Yahoo!
A Yahoo! (www.yahoo.com) 2004 februárja óta saját keresővel váltotta fel a részben

neki köszönhetően befutott Google-t. Még 2003-ban megszerezte az Overture-t

(lásd később) és vele együtt az általa birtokolt, szintén jelentős AllTheWeb (www.altheweb.com) és Altavista
(www.altavista.com) keresőket. A mai Yahoo!Search ezek technológiáját egyesíti a szintén 2003-ban megvásárolt

Inktomi-val (www.inktomi.com). A mai napig mindhárom kereső önálló portálként működik az új közös

technológiát használva, de különböző felületekkel, finomításokkal.

Megjelenésre gyakorlatilag semmi sem változott, és az indexelési algoritmus is nagyon hasonló a Google-éhoz.

Leginkább az különbözteti mégis meg, hogy a mai napig igen népszerű saját katalógusát maximálisan ki tudja immár
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használni, kínál többek között egy hatékony �vásárlási keresőt�, és nagyszerűen szűri a spam-et (nem kívánatos

kereskedelmi tartalom), hála a Yahoo! e-mail-eken szerzett tapasztalatainak.

Ask Jeeves és Teoma
Az Ask Jeeves (www.askjeeves.com) 1998-ban indult, mint élőnyelvet használó kereső. Hogy

nem az intelligens ügynökök között szerepel, annak az az oka, hogy a beérkezett kérdéseket nem

�a gépek� ugyanis emberek elemzik, és maguk keresik meg más keresők segítségével a leggyakoribb kérdésekhez a

válaszokat. Az emberi intelligenciával összeállított válaszok nagyon gyakran okozták a felhasználó

megelégedettségét. Fénykorában 100 ilyen �szerkesztő� dolgozott folyamatosan az Ask Jeeves-nél.

Mára az emberi válaszok helyét itt is átvették a korszerű keresők. Ask

Jeeves saját keresője a Teoma, amely úgy működik, hogy első lépésben

meghatározza az adott kulcsszóhoz kapcsolódó oldalközösségeket. A �Mustang� szóra például meg kell jelennie a

�Ford Mustang� és a �Mustang-ló� közösségeknek. Miután meghatározza, hogy egy oldal melyik közösségbe

tartozik, az oldalakat az azonos témájú oldalakról érkező linkek alapján rangsorolja (Subject-Specific Popularity).

Más szavakkal, a nem releváns hivatkozás nem számít. Teoma nagy előnye, hogy a kulcsszavak mellé felkínálja

finomításként a kapcsolódó témákat, így képes nagyon jó arányban szállítani a releváns oldalakat. Hátránya, hogy a

többi keresőhöz képest az Internetnek csak kisebb részét indexelte (még) be.

AOL Search
Az AOLSearch (search.aol.com) Google technológiát alkalmaz. Értelemszerűen az

AOL előfizetők körében a legelterjedtebb. Előnye, hogy az AOL katalógusaiban is

keres, ráadásul az AOL-felhasználók szokásai alapján kínál keresési tippeket. Hátránya, hogy a Google néhány

funkciója nem érhető el (pl. cache-elt oldalak).

MSN Search
Az MSN (www.msn.com) nem is olyan régen még nem saját keresőmotort használt,

ám ez az állapot tarthatatlan volt egy nagy és ennyire offenzív stratégiát folytató

vállalkozás számára. Az MSNBot teljesen saját fejlesztésű, különleges szolgáltatásai között meg kell említeni, hogy

mintegy 4800 hírforrásból szállítja hírinformációit, hogy az MSN Encarta segítségével komoly földrajzi tudással bír,

és, hogy bonyolult matematikai képletek is képes kezelni.

Gigablast
Gigablast (www.gigablast.com) a feltörekvő új keresőmotorok talán legdinamikusabb

képviselője. Célja, hogy a lehető legkevesebb hardverrel valósítson meg különlegesen

hatékony keresőt, és nyújtson speciális szolgáltatásokat vállalatoknak. Ma még adatbázissal nem ér fel a nagyokéval,

de érdemes lesz odafigyelni rá!

WiseNut
WiseNut (www.wisenut.com), mint láttuk a Looksmart keresője, hasonlóan működik a Teomához,

sőt adatbázisa sem kicsi, Google-éval és az Inktomiéval vetekszik. Szakértők mégis inkább

megbízhatatlannak tartják, így találatai gyakran elavultak.
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SZPONZORÁLT LINKES KERESŐK

Google ad Words
A Google fizetős szolgáltatása, az ún. szponzorált linkeket a hagyományos Google találtok között helyezik el. Ma ez

számít a leghatékonyabb befektetésnek a keresőmarketing területén, nem csoda, ha a Google fő bevétele is ebből

származik.

Overture
Overture (www.overture.com) volt az első nagy fizetős listájú kereső. A keresés

alapját az Inktomi jelentette, (amely a tulajdonában állt és áll ma is), ehhez tette

hozzá a fizetős találatokat. 1997-től 2001 végéig GoTo névre hallgatott, mára pedig, mint már láttuk a Yahoo

birodalom része lett, és ezzel értelem szerűen új lendületet kapott.

Meg kell még említeni a FindWhat.com és Espotting.com fizetős listájú keresőket, Amelyek mögött mára

ugyanaz a cég áll, valamint a Looksmart Looklistings keresőjét. Utóbbi kettőnek főleg a meta-keresők között van

jelentősége.

METAKERESŐK

Dogpile
DogPile az Infospace saját fejlesztésű meta-keresője. Azon ritka meta-keresők

egyike, amely az összes nagy keresőmotort és katalógust használja: Google,

Yahoo!, Ask Jeeves, About, Looksmart, Open Directory, Overture, Findwhat, valamint ezek specializált kép-, hang-

, videó- és híranyag kereső változatai. WebCrawler és MetaCrawler annyiban különbözik tőle, hogy igen finoman

paraméterezhetők sokféle szűrőfeltétel alapján. WebFetch a Dogpile Nagy Britanniára szakosodott változata.

Clusty
Clusty (www.clusty.com) a Vivissimo webes meta-keresője. Korábban a Vivissimo maga

nyújtotta ezt a szolgáltatást, mára különválasztotta a nagyközönségnek szánt Clusty brandet a

vállalati szférának szánt Vivissimotól. A clusty attól különleges, hogy a találatokat téma szerint csoportosítja

�cluster-ezi�, így a nem releváns találatokat nem kell egyenként végignézni, hamar azonosítani lehet, hogy mely

csoportok érdekesek a számunkra. Sajnos a Clusty ma még nem használja a legnagyobb keresőket.

KartOO
KartOO (www.kartoo.com) szintén elemző képességei miatt érdemel figyelmet.

Először is az Ask Jeeves-hasonlóan értelmezi az angol nyelven feltett kérdéseket.

A legnagyobb újdonsága mégis az, hogy térképen jeleníti meg a találatokat

témakörök �köré� csoportosulva, mutatva a közöttük fennálló esetleges kapcsolatokat. Az áttekinthetőség kedvéért
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általában több térképre bontja fel a találati listát. Ha nincs egyes találatok között semmilyen kapcsolat, akkor azok

külön szigetben jelennek meg. Sajnos pontos adatot nem találtam arra vonatkozóan, hogy milyen keresőket használ,

de annyit magam is meg tudtam állapítani, hogy ezen a téren van még mit javítani.

A következő ábra a KartOO válaszát mutatja a �tudásmenedzsment� kulcsszóra:

20. ábra: KartOO találatai a �tudásmenedzsment� kulcsszóra (2005. május)

Mamma
Mamma (www.mamma.com) az egyik legrégebbi meta-kereső, innen ered neve is.

Különlegessége annyi, hogy az alapján rangsorolja találatait, hogy hány kereső

hozta ki (rSort). A találatok mellett feltűnteti azt is, hogy ki szállította, így könnyen megfigyelhető, hogy a nagy

keresők közül Teomát, Gigablastot és WiseNut-ot használja.

Surfwax
Surfwax (www.surfwax.com) nagy újdonsága, hogy Snap funkciójával megjeleníthetjük a

megtalált oldal egy kielemzett változatát, ahol nemcsak találatainkat, hanem a

kapcsolódó egyéb kulcsszavakat is felkínálja. Ma még inkább kísérleti rendszernek tűnik, nem használja a nagy

keresőket, és nagyon rosszul bírja többek között a magyar nyelvben is gyakori ékezeteket. Egyébként nyíltan

kiegészítő eszközként állítják be magukat.
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Excite
Az Excite-tal (www.excite.com) már találkoztunk a katalógusok között. Mint írtuk valódi meta-

keresőről van szó, amely nagyon kényelmesen paraméterezhető. Például az összetett keresést

nem kell speciális nyelvtannal a beolvasó sorba gépelni, hanem az egérrel �kattingatva� választhatunk a felkínált

lehetőségek közül. Megadható például, hogy egy oldalon hány eredmény legyen, és azokat keresőmotorok szerint,

vagy relevancia alapján rangsorolja. A beállításokat le is lehet menteni. Az Excite meta-keresője egyszerre keres a

következő eszközökkel:

•  Katalógusok: About, Looksmart, Open Directory

•  Keresők: Google, Ask Jeeves, Yahoo!, Teoma

•  Fizetős keresők (lásd később): Overture, FindWhat

•  Speciális keresők (adatbázisok)

•  Képekhez Yahoo!Images és Ditto

•  Hanganyaghoz: Yahoo!Audio és Singingfish

•  Mozgó kép anyaghoz: Yahoo!Multimedia és Singingfish

•  Híranyagokhoz: Yahoo!News, Topix, FoxNews és ABC News.

Ujiko
Ujiko (www.ujiko.com) az utolsó meta-kereső, amelyet bemutatunk. A már ismertetett KartOO

szerzőinek találékonyságát mutatja ez az újabb forradalmi megközelítés. A listában ugyanis

minden találat mellett megjelenik egy szív és egy kuka. Ha relevánsnak ítéljük meg a találatot, akkor a szívre

kattinthatunk, ha nem, akkor értelemszerűen kidobhatjuk a találat. Az elgondolás lényege, hogy a felhasználók

tapasztalatai alapján alakítják ki a további keresési rangsorokat, tehát a tudományban már ismert

�tudáskikristályosításról� van szó.

Van azonban két komoly fenntartásom a rendszerrel kapcsolatban. Először is nem éri meg a fáradtságot a

felhasználók számára a szívekre és kukákra való kattintgatás, mivel az adott kereséshez ez semmivel nem járul

hozzá. Másrészt a dolog hasonlít a kattintás alapú rangsoroláshoz, amibe a HotBot (Lycos) belebukott.

A további meta-keresőket csak említés szintjén mutatjuk be, mivel ezek működése általában a már bemutatott

rendszerek valamelyikére hasonlít:

•  CurryGuide (web.curryguide.com) el tudja menteni az eredményeket,

•  Fazzle (www.fazzle.com) korábbi nevén Search Online,

•  Gimenei (gimenei.com) képes ország-specifikusan keresni,

•  IceRocket (www.icerocket.com) nem jeleníti meg, hogy melyik keresőről szérmazik az információ,

•  Info.com (www.info.com) gyakorlatilag az összes nagy általános és vásárlással foglalkozó keresőt használja,

•  InfoGrid (www.infogrid.com) hírekre is keres,

•  Infonetware RealTerm Search (www.infonetware.com) kategóriákba rendez, össze is lehet vonni több

kategóriát),

•  Ixquick (www.ixquick.com) korábbi nevén Debriefing, az elsődleges keresők Top10 találatai alapján rangsorol,
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•  iZito (www.izito.com) kijelölhetjük az érdekes találatokat, és több oszlopban jeleníthetjük meg őket, így jobb

az áttekintés,

•  Jux2 (www.jux2.com) vizuálisan képes összehasonlítani több kereső találatait,

•  Meceoo (www.meceoo.com) ki lehet zárni bizonyos oldalakat a keresésből, pl minden .org-ot,

•  MetaCrawler (www.metacrawler.com) lásd DogPile,

•  MetaEureka (www.metaeureka.com) Alexa információkat is mutat az oldalak mellett,

•  ProFusion (www.profusion.com) szintén keres a �láthatatlan weben�,

•  Query Server (www.queryserver.com/web.htm) kormányzati adatbázisokban is keres,

•  Turbo10 (turbo10.com) rendkívül gyors, keres a láthatatlan Weben,

•  Search.com (www.search.com) megvette az egyik legrégebbi meta-keresőt a SavvySearch-öt

•  WebCrawler (www.webcrawler.com) lásd DogPile,

•  ZapMeta (www.zapmeta.com).

ÁTTEKINTÉS: PORTÁLOK ÉS KERESŐK

A következő táblázatban azt foglalja össze, hogy végül is melyik portálok alatt kinek a technológiája húzódik meg.

Forrás: http://docs.abondance.com/portails.html (2005. május 7.)

10. táblázat: A vezető keresőportálok és az általuk használt technológiák

Portál Katalógus Keresőmotor Fizetős kereső

Altavista Nincs Yahoo!Search Overture

Hotbot Nincs Google,

AskJeeves

Google

Lycos Open Directory és

Saját

AskJeeves Google

Alltheweb Pas d'annuaire Yahoo!Search Overture

Google Open Directory Google Google

Yahoo! Yahoo! Yahoo!Search Overture

Looksmart Looksmart Wisenut Looksmart

Open Directory Open Directory Nincs Nincs

AOL Saját és

Open Directory

Google Google

MSN Nincs MSN Search Overture
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VERTIKÁLIS KERESŐK, ADATBÁZISOK

Looksmart saját kategóriáin és WiseNut nevű keresőjén kívül számos speciális

keresési lehetőséget biztosít:

•  FindArticles: Tudományos cikkeket keres

•  24HourScholar: Felsőoktatásbeli tanulmányokhoz tudományos ismeretterjesztő anyagok

•  GoBelle: �Anyák lapja�

•  Grade Winner: Középiskolások számára tudományos segédanyag a házi feladathoz

•  Parent Surf: hasznos anyagok szülőknek

•  Teenja: Tizenévesek számára tudományos és szórakoztató anyagok.

Vertikális keresők rengeteg különböző témában léteznek, SearchEngineWatch 15 kategóriába sorolta rendezte őket.

Mi csak említésszerűen soroljuk fel a legfontosabbakat, elérhetőségüket áttekinthetőségi és terjedelmi okokból nem

adjuk meg, de akit érdekel, írja csak be nevüket bármelyik jelentős keresőbe, vagy meta-keresőbe.

•  Válaszok, vélemények: ezeket akkor használhatjuk, ha egy gyors válaszra van szükségünk, nem egy hosszú

Web-oldal listára, amelyben meg kell a választ keresni.

AllExperts.com, Ask Jeeves, Infomration Please, Google Answers, Keen, SwapSarts, Experts

Exchange�

•  Hírek, aktuális események:
BBC monitoring, Moreover, Dialog, Reuters

•  Számítástechnika: Számítógépekkel kapcsolatos információk, letölthető szoftverek, források.

CNET Download.com, Jumbo, Tucows, Macintosh Search Engine, Knowledgestorm, Bitpipe,

Compilers.net, Secureroot, Sourcebank, Palowirelss.com, Sparc product Directory, Enfused,

Gamez.com, ASP Ressource Index, JSP Ressource Index, PDASupport.com

•  Domain-nevek: létezik-e egy adott domain? Kié? Mi a pontos cím?

Domain Notes, Amnesi, Checkdomain.com, Domainator, Eurosubmit.com, Domain name registries,

Domain Surfer, Clickey, DNS411, Domain Search, Namedroppers

•  Pénzügyi keresés: pénzügyi, üzleti információk.

Business.com, Lexis Nexis

•  Kormányzati anyagok: hivatalos kormányzati anyagok

FirstGov, Google US Government Search, Searchgov.com, usgovsearch

•  Láthatatlan Web: Dinamikus oldalak és adatbázisok tartalma

InvisibleWeb.com, Lexibot, Lycos Invisible Web Catalog, Direct Search, WebData

•  Jogi keresés: joganyagok és joggal kapcsolatos oldalak

FindLaw, LawCrawler, Law.com, , Lexis Nexis, US Trademark Search Page

•  Levelezési listák: ha fel akarunk iratkozni egy jó levelezési listára, az alábbi eszközök segítenek.

Liszt, E-Zine List, List of Lists, Publicly Accessible Mailing Lists, eGroups, E-ZineZ

•  Gyógyászat: rendkívül hasznos oldalak léteznek, amlyek betegségekkel vagy gyógyászti témákkal foglalkoznak.

Íme hogyan találhatunk rájuk.
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MedHunt, MedicineNet.com, MedlinePlus, OmniMedicalSearch.com, WebMD, Bad Medicine,

•  Hírcsoportok, fórumok: pillanatok alatt megtalálhatjuk azokat a fórumokat, amelyek a bennünket érdeklő

témával foglalkoznak. Az újságírók és az üzleti hírszerzés szakembereinek nagy kedvence, de sokan mások is

rendszeresen keresnek fórumokon, hogy pletykákról, véleményekről tájékozódjanak.

Google Groups, Forum One, Arianna Usenet

•  Tudomány: az értekezésemet olvasók számára különösen fontosak lehetnek.

ResearchIndex (CiteSeer), Proquest, Oxford online, Computer Sciences Research Papers, Biocrawler,

Chemie.de, Scirus, Search4Science, Biolinks, SciSeek, iCivil Engineer, MathRix, Polymer Search on the

Internet, SStreams

•  Vásárlás, ár-összehasonlítók: ezek a keresők termékeket keresnek olykor több 10 vagy 100 eladó

adatbázisában, nem ritkán fizetős alapon.

Bizzrate, Dealtime, Froogle, Kelkoo, MSN Shopping, MySimon, NexTag, Pricegrabber.com,

Yahoo!Shopping

•  Utazás: az utazás téma valójában a vásárlás része, de talán egyben legfontosabb képviselője is, ezért érdemel

külön figyelmet.

TripAdvisor, Exes, Search for High Speed Hotels

•  WAP: nemcsak az a lényegük, hogy Wap-oldalakat adnak ki eredményül, hanem az is fontos, hogy wapos

eszközökre vannak tervezve.

Fast Mobile Search, Waply, Somewherenear.com, 2thumbsWAP.com, Mopilot, Wapaw.com, WapWarp,

Palowireless.com, Wap It Out!

•  Egyéb: az előzőkbe be nem sorolható témák.

AmeriStat (amerikai demográfia), Art-Bridge.com és Artcyclopedia (művészet), Classmates és Friends

Reunited (iskolatársak, barátok megkeresése), FlipDog, Gateway to Assocoations (egyesületek, klubok),

Journalist�s Toolbox (újságírók), Mapsaera (térképek), Museumstuff.com (múzeumok), Online Books

Page (könyvek), Origin Search (eredetkutatás), Wikipedia (a cél teljes enciklopédia minden nyelven!), CI

Ressource Index, Factiva (Kifejezetetten CI)

A hihetetlen keresőkínálat láttán nem meglepő, hogy léteznek specializált meta-keresők is:

•  Family Friendly Search (www.familyfriendlysearch.com) például gyerekbarát tartalmakat keres több keresőn

egyszerre.

•  GoFish (www.familyfriendlysearch.com) segítségével legálisan hozzáférhető multimédiás termékek után

kutathatunk (zenék, filmek, játékok, csengőhangok�).

•  Searchy.co.uk (www.searchy.co.uk) pedig 15 Nagy Brittaniára szakosodott keresőt fog össze.

MAGYAR KATALÓGUSOK, KERESŐPORTÁLOK

A Goliat (www.goliat.hu) eredetileg magyar keresőmotornak indult, mára azonban kiegészült a

nagy nemzetközi portálokhoz hasonlóan magyar katalógussal.
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Goliat technológiára épül többek között az Index-kereső (www.index.hu),

amelynek azonban saját katalógusa van.

Az Index-Goliat pároshoz hasonló szimbiózist alkot az Origo (www.origo.hu,

Axelero) és a Vizsla24 (www.vizsla24.hu). Ma már a katalógus is a Vizsla brand

alatt fut linktár néven. A goliatétól eltérően sokkal több főkategóriát tartalmaz és a második szintet is megjeleníti a

nyitólapon, így, kis ország lévén, jóformán egy kattintással megtalálhatjuk, amit keresünk.

Ugyanezt a filozófiát követi a Startlap.hu linkgyűjteménye is. A startlap saját keresője

csak a saját kategóriáiban keres, de felajánlja külső kereséshez a Google a Vizslát vagy az

Arany Oldalakat, ebből a szempontból tehát az Open Directories-ra hasonlít.

A harmadik komoly Katalógus-Kereső páros a magyar piacon a Hudir és a Hueréka. A

Hudir kategóriái a hagyományos katalógusok mintáját követik, természetesen magyar

nyelven.

Linkkatalógus, start.ini.hu, Internet Market, Kapu.hu katalógusai a Netsterhez hasonlóan az elektronikus

kereskedelemre specializálódtak, ezekre külön nem térünk ki.

MAGYAR KERESŐMOTOROK

Három komoly magyar kereső érdemel említést: Goliát, Vizsla és Heuréka. A legtöbb már bemutatott keresőportál

a három egyikét és nagyon gyakran még egy nagy nemzetközi keresőt ajánl keresésre.

 Goliáttal (www.goliat.hu) az index oldalával lett híres. Fejlesztését 1999-ben kezdte el

három pécsi fiatalember és 2000 novembere óta üzemel. Hosszú ideig a keresőmotor

fejlesztéséré fordították fő energiáikat, és szolgáltatásaikkal elsősorban a magyar portáloknak kínálták, a

keresőmarketing előretörésével azonban egyre inkább nyitnak a nagyközönség a fizetős listájú szolgáltatások felé.

A Vizsla (www.vizsla24.hu) akárcsak az Origo a T-Online tulajdona. Ő a legrégebbi

magyar kereső, korát semmi sem jelzi olyan jól, mint a névválasztás (Altavizsla

abból az időből származik, amikor ég az Altavista volt a legnagyobb kereső). Szintén van fizetett link szolgáltatása,

ezek a lista fölött külön jelennek meg. A T-Online egyébként jelenleg komoly fejlősen megy keresztül, valószínűleg

a Vizslával is egy nagyon erős vezető szerep kiépítése a céljuk a magyar keresők piacán.

Heuréka (www.heureka.hu) a legfiatalabb a három közül, a Hungary Networks fejlesztése,

akárcsak a Hudir portál, amelynek magyar keresője.

Itt kell megemlíteni az Ariadnetet (www.ariadnet.hu), amelyet szintén a Hungary

Networks fejleszt, és amely az egyetlen komoly magyar meta-kereső. Goliaton és
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Heurékán kívül több magyar és nemzetközi katalógust, valamint néhány nagy nemzetközi keresőt és meta-keresőt

használ. Ezek tetszőleges ki-be kapcsolhatók a keresési paraméterek között.

Emellett nem szabad megfeledkezni a Google magyar változatáról (www.google.co.hu),

ugyanis ha a böngésző ország-beállítása helyes, akkor a magyar internetezőnek google.com-

on ez jön be. Piacrészesedése Magyarországon is eléri a 70%-ot.

ÜGYNÖKÖK AD HOC KERESÉSRE

Általános keresőügynökök
Web Bandit egy adott téma alapján képes keresni az Interneten, fájlokat méret, képeket felbontás alapján is

kiválogat, és eredményeit adatbázisban tárolja el.

Tiny Search Engine a legtöbb keresőügynökkel ellentétben nem használ on-line keresőmotorokat (nincs meta-

keresés), hanem olyan, mint egy saját keresőpók. Ezzel az eredményei 100%-osan napra készek. Subject Search Siter

is hasonló célra készült.

További általános keresőügynökök:

HTMLSearch Lite (HTML tartalmat keres a gépen az Interneten és az intraneten), SharpWare Webstorm,

LanHunter (A LAN-on keres), The Sleuthhound (a saját gépen kínál keresést), Combine System (párhuzamosítható,

azaz elosztott rendszer), WebWolf (az asztalról indítható, és jól áttekinthető listába rendezi eredményeit).

Meta-kereső ügynökök
A meta-kereső ügynökök ugyanarra használhatók, mint a webes meta-keresők, csak hatékonyabb elemzésre

képesek, gyakran elmentik eredményeiket és a keresési feltételeket. Gyakran korábbi eredményeikre is emlékszenek.

Elterjedtebb meta-kereső ügynökök:

Copernic Agent (létezik ingyenes Basic és fizetős Professional változata), Search Master, Nick�s Pics,

EasySeeker, Internet Search ActiveX

Intelligens keresőügynökök
Human Links: felhasználja a kognitív tudományok eredményeit a kereséshez és az eredmények rendezéséhez,

elemzéséhez, kategorizálásához, frissítéséhez, valamint összegzések készítéséhez.

AimingClick besorolható a segédek közé is. Ha gépünkön telepítve van, akkor bármilyen szóra kattintva, bármilyen

oldalon, vagy dokumentumban, azonnali keresést indíthatunk el az adott szóra, de ami a legfontosabb a szó az

eredményeket a kontextus alapján szűri.

Atomica szintén kontextus-elemző ügynök, amely bármely szóra kattintva aktivizálható. DioMorfo nagyon fejlett

élőnyelv-elemző képességekkel rendelkezik és többek között kontextus alapján is kereső tudásmenedzsment eszköz.

Sajnos egynyelvű: angol, francia vagy spanyol. AnswerChase PROve is képes élőnyelvi elemzésre. Mesterséges

intelligenciájának köszönhetően az érti az angol nyelven feltett kérdéseket. Az eredményeket valószínűség
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WordMapper a megtalált oldalak kulcsszavaiból térképet rajzol, akárcsak a már bemutatott KartOO meta-kereső.

Copernic Summarizer és Sinope Summarizer összefüggő szöveg tömörítésére képesek. A szövegtömörítés

jelentősége abban áll, hogy a lényeget tartalmazó 25%-ra tömörített szöveg átnézése csak negyed annyi időbe kerül.

Tesztünk után kijelenthetjük, hogy sajnos azonban ezek a megoldások ma még nem érnek fel az emberek által

készített összegzésekkel. Képesek megkeresni a kulcsmondatokat, de ezeket változtatás nélkül másolják ki. Jelentős

információk vesznek el, azáltal például, hogy nem tudni mire, kire utalnak a névmások.

Specializált keresőügynökök
A legnagyobb hasznunkra a specializált keresőügynökök lehetnek. A vertikális keresőkhöz hasonlóan óriási a

kínálat.

Strategic Finder (www.strategicfinder.com) például az Internet stratáegiai kiaknázására készült,

azaz vállalati környezetfigyelésre. Segítségével követhető új termékek indítása, termékek

lecserélése, új versenytársak, szabványok megjelenése. Ahogy ez gyakran lenni szokott van

fizetős és ingyenes változata, ez utóbbi kevesebb funkcionalitással bír, és mintegy 200

forrásban keres 400 helyett. Tekintsük meg közelebbről ezeket a forrásokat!

•  Üzleti források (angol)

Washington Business Journal, Silicon Valley/San Jose BJ, Pittsburgh Business Times,

•  Céges információk

PRNewswire, Yahoo Company Profile

•  High-Tech források (angol és francia)

Internet Wire, Internet World, Internet Week, Wired News, internetnews.com, Le journal du Net

•  High-Tech sajtó (angol és francia)

Byte, ComputerWorld, Onlineinc, 01net, Libération Multimédia, Le Monde informatique

•  Intézmények (francia)

La documentation française, minisztériumok�

•  Befektetések

Fortune, Worldly Investor, Investment News

•  Álláshirdetések (angol és francia)

American Jobs, Best Jobs, Career Web, Career Builder, Job Options, US Careers Ressource Center, Jobs

Jobs Jobs, Jobpilot, Altavista Jobs, GoJobSite�

•  Hírforrások (angol és francia)

News Interactive, World News, BBC News, CNN, Bizjournals.com, Yahoo!News, TF1, Europeinfos, Le

Point, Libération, Le Monde, Voila�

•  Fórumok (angol és francia)

Google groups, Yahoo Groups, Google Groups France, Voila France�

•  Sajtó (angol és francia)

Seattle Times, The independent, Washington Post, LA Times, Forbes, Fortune archives, L�Express,

Libération, L�Humanité, Le Monde diplomatique, La Monde, La Une de la Tribune, Le Nouvel

Observateur
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•  Web (angol és francia)

Altavista, AOL Netfinf, Fast, Google, Lycos, FindWhat, Open Directory, Yahoo, Lokace, Euroseek�

•  Könyvkiadók

Barnes & Nobles, Proxis, Amazon.fr

A kereséshez opcionálisan szinonimaszótár is használható. Különleges a szűrési funkció, mivel nem új keresésről

van szó, hanem a meglévő találati listában húzza ki a nem releváns találatokat. Az eredményeket csoportosítva

jeleníti meg és támogatja megosztásukat több felhasználó között.

További speciális keresőügynökök:

•  On-line nyomozás

Net-Vestigator (diszkréten nyomozhatunk bárki után specializált adatbázisokban), Net Detective (amerikai

adminisztratív és bűnügyi nyilvántartások), Genealogy Detective, Cyber-Detective, Eve (valóban maga írta egy diák

a dolgozatát, vagy valahonnan letöltötte), NeoCrawler (kontaktok, címek), PhoneWolf (telefonszámok)

•  Üzleti információk:

PR infoFinder (PR, újságírás), Biz infoFinder, CareerinfoFinder (állásajánlatok), Resume infoFinder (CV kereső),

Talking Stocks (élőhanggal bemondja munka közben a legfrissebb tőzsdei híreket 10 vezető tőzsdéről),

•  Képek

PicaLoader (Internetről), Newgroups Pictures Downloader (fórumokból összegyűjti a képeket), Mister Pix

(Internetről és Fórumokból), GetWebPics, Internet Graphics Finder, ImageWolf, Googlmager, 1-More Scanner,

Web Picture Searcher, WevImage miner

•  MP3

MP3-Wolf, LiveWire!Broadcast, MediaGrab, MP3 Pathfinder, MP3 Groppie, WinMP3Locator, MP3 Star Searcher,

MP3 Voyeur, 2 Find MP3, Music Ticker

•  Hírcsoportok, fórumok:

Binary Boy, Express NewsPictures, NewsBin, Tifny, NewzCrawler, MTA News Poster

•  Szoftver, fájlcserélés

FtpWolf, WebWolf, eMule, Wippit, Gnutella, KaZaA, Guardian Aimster, Swaptor, Bearshare, Konspire, Filetopia

ÜGYNÖKÖK FOLYAMATOS FIGYELÉSRE

Kémügynökök
STARR PRO egy adott gépen feljegyzi a felhasználók által leütött összes billentyűt, a látogatott oldalakat és a

csevegő-ablakok tartalmát.

iSpyNOW miután sikerült installálni egy távoli gépre, lehetővé teszi annak folyamatos figyelését (beszélgetések,

látogatott oldalak, jelszavak�)

Perfect Keylogger minden billentyűleütést feljegyez, Spector rendszeresen készít egy képernyőlenyomatot, amit

rejtett fájlban tárol a számítógépen, e-Surveiller a gépen futó szoftverek aktivitását figyeli, go1984, SpyBuddy,
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Spector Pro, eBlaster és PC Activity Monitor mindent feljegyezünk, ami a gépen történik, míg Modem Spy

lehallgatja a gépen keresztül történő élőbeszédet.

Riasztó ügynökök
WebSite Watcher Business folyamatosan képes korlátlan Weboldal tartalmát figyelni. Amikor egy tartalom

megváltozik, akkor a régi és az új változatot eltárolja egy adott helyen, kiemelve a különbségeket. TimelyWeb

hasonló működésű, de e-mailt, vagy SMS-t küld, amint módosítás történt.

Whatznew képes egy adott oldalon a lényeges információkat figyelni. News Watch pedig híranyagokban figyeli,

hogy feltűnik-e egy általunk beállított témájú cikk

A másik fontos felhasználási területe a riasztóügynököknek a tőzsde. Personal Stock Monitor, WinStock és

StocksAloud például folyamatosan figyeli a tőzsdei árfolyamokat, és riasztást küld, ha bekövetkezik egy előre

beállított változás.

Számos keresőügynök egy gombnyomásra képes ellenőrizni, hogy a beállított oldalak közül melyek változtak meg.

Ez azonban �csak időmegtakarítást� jelent, de nem folyamatos figyelést és még kevésbé valós idejű riasztást. Ebben

a kategóriában egy felhasználást emelnénk ki, ahol az ügynökök mégis komoly előnyt jelenthetnek, ez pedig az

internetes árverések területe: eAuction Watcher, Auction Tamer, Auction Tracker wireless�

Push ügynökök
A Push ügynököket az különbözteti meg a Pull ügynököktől, hogy nem akkor hozzák a keresési eredményeket,

amikor lekérdezzük őket, hanem valamilyen rendszerességgel önállóan jelentenek. A riasztó ügynökök átmenetet

képviselnek efelé, de a valódi push-ügynökök előre megadott témákban a beállításoknak megfelelően jelentést

küldenek. Leggyakrabban sajtófigyelésre használják őket.

Példák: WorldFlash News Tracker, NewsHound, JotterSAF, MSNBC personal updae, Desktop News, e-Sport,

ESPNews Bottomline, Selectsurf Newswatcher�
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2. AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA KUTATÁSMÓDSZERTANA

Ebben a mellékletben az információmenedzsment és azon belül az üzleti intelligencia kutatásához általam fontosnak

tartott filozófiai kérdéseket és kutatási módszereket tekintem felületesen át. (A témával ennél részletesebben

foglalkoztam egy korábbi cikkemben [Benczúr 2004]).

FILOZÓFIAI KÉRDÉSEK

A tudományos irodalom egyik legfontosabb ismérve, hogy kumulatív. Állításaink, sőt már problémafelvetésünk

sem lóghat a levegőben, meg kell határozni, hogy milyen létező tételekről akarunk értekezni, és pontosan fel kell

sorolni mindazokat a tételeket, amelyeket felhasználunk érvelésünk során. A cikk hitelességét a hivatkozások

rendszere adja meg, amely egyrészt segít a tudományos olvasótábor számára a gondolatokat egy ismert rendszerben

elhelyezni, másrészt, ha kellő gonddal és odafigyeléssel készül, segít az írónak, hogy ne találja fel a spanyolviaszt. A

valódi nehézséget a tudományosan elfogadott kiinduló pont megtalálása jelenti. Az információmenedzsment, és

azon belül a környezetfigyelés, ahogy a neve is mutatja, elsősorban gazdálkodás- és szervezéstudományok

(menedzsment) közé tartozik, de annak az információs és kommunikációs technológiákkal határos területén

helyezkedik el. (Gyakran az utóbbiak hatásait vizsgálja az előbbire.)

A továbbiakban azonosítani kell az irodalomban azokat az elméleteket, iskolákat, amelyekre mondandónkat

építhetjük. Itt abban a felismerésben lehet részünk, hogy bár a végtelennek tűnő releváns cikkeknek nem tudunk a

végére érni, mégis azonosítható az a néhány alapmű, amelyeket szinte minden cikk kiindulási alapnak vesz.

Általában meglévő elméleteket terjesztünk ki új jelenségekre, vagy finomítjuk, szűkítjük ezeket az elméleteket,

ritkábban újakat hozunk létre, de akkor is a korábbiakból kiindulva.

Szólni kell a nyelvi sajátosságokról is. A magyar nyelv szerencsére alkalmas a tudományos munkára, bár nyilván nem

veszi fel a versenyt az angollal, amikor ez a többi világnyelvnek (spanyol, francia, német, stb.) is csak hellyel-közzel

sikerül. Ezért gyakori, hogy egy magyar nyelvű közlemény kialakulatlan kifejezéseket használ olyankor, amikor az

angol megfelelőjük már kikristályosodott. A tudományos cikk- és könyvfordításoknak tehát akkor is nagy

tudományos értéke van, ha tudományos értelemben újdonságot nem tartalmaznak.

Tudományosság kérdésében a legfontosabb, hogy ne tévesszük szem elől Popper tanításait [Popper 1959]. Szerinte

ugyanis egyáltalán nincs mód arra, hogy egy elmélet helyességét kísérletekkel bebizonyítsuk, �a tudományosság

kritériuma éppenhogy nem az igazolhatóság, hanem a cáfolhatóság vagy falszifikálhatóság, ez popperi fordulat
lényege. A tudományt ugyanis pontosan az különbözteti meg az egyéb kognitív vállalkozásoktól, hogy képes tanulni

a hibáiból� [Forrai]. Minden hipotézist folyamatosan próbáknak kell alávetni, és ha valamelyiken megbukik, akkor

segédhipotézisekkel ki lehet küszöbölni a megcáfolhatóságát. Mindössze annyi a feltétel, hogy a segédhipotéziseket

önmagukban is ellenőrizni lehessen. Mindeközben folyamatosan keresni kell a tartalmasabb hipotéziseket. Az egyre

tartalmasabb hipotézisek, amelyek kiállják a próbákat, egyre jobban megközelítik az igazságot (�korroborálódnak�).

A teljes igazság elérésére gyakorlatilag esélytelenek vagyunk, és még, ha sikerülne valahogy, akkor sem tudnánk meg.
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SZOCIOLÓGIAI MÓDSZEREK

Lássuk ezek után, hogy milyen módszerekkel lehet az irodalom és megfigyeléseink alapján felállított hipotéziseinket

próbára tenni!

A bizonyításhoz használt módszerek a menedzsment-tudományokban, így az információmenedzsmentben is

gyakrabban a szociológia háza-tájáról erednek. A társadalomtudományokra szokták azt is mondani, hogy nem

egzakt tudományok, de ha valaki csak távolról is követi az elméleti fizika alakulását napjainkban, rá kell döbbennie,

hogy a pozitivisták tábora mára ott is megfogyatkozott. Ennek a megkülönböztetésnek tehát nincs nagy jelentősége.

A környezetfigyelés esetében külön érdekességet rejt egyik részterülete: a piackutatás. Ez a tevékenység, amelyet

közönség nagyon is jól ismer, mivel önmagában is művelhető, eszköztárában gyakorlatilag megegyezik a szociológiai

tudományos kutatások eszköztárával [Caumont 2002]. Ez logikus is, hiszen hasonlóképpen kell eljárni, ha a

közönség hozzáállását vizsgáljuk egy termékhez, mint amikor egy vállalati szervezetben vizsgáljuk egy menedzsment

módszer, eszköz vagy technológia elfogadottságát, sikerességét, vagy korlátait.

A szociológiai kutatások nagyon korán átvették a matematikai statisztika eszköztárát, ám a kezdetektől óvtak attól,

hogy mechanikus alkalmazásuk bizonyító erejét fenntartás nélkül fogadjuk el. Jean-Claude Combessie öt alapelvet

sorol fel, amelyek a szociológiai kutatások során szem előtt kell tartani [Combessie 1996]:

1. Kauzalitás és kovariancia. A statisztikailag megállapított kovariancia szükséges, de nem elégséges feltétele az ok-

okozati viszonynak. Az egyik legérdekesebb ellenpróbát 1966-ban végezte Paul Lazarsfeld, aki kimutatta,

hogy több városban elvégzett kísérletek alapján, azokban a városokban, ahol több a gólyafészek több

gyermek születik. Ez azt jelentené, hogy mégis a gólya hozza a kisbabákat? [Bourdon & Lazarsfeld 1965]

2. A korábbi események determinálják a későbbieket. Az okok keresésekor a szociológia a történelemtudományhoz

hasonlóan az előzményeket vizsgálja. Az előzmények közé tartozik azonban az előzmények lehetséges

következményeinek tudata is, azaz nem szabad megfeledkezni olyan jelenségekről, mint például az önmagát

beteljesítő jóslat [Merton 1949].

3. Funkcionális kapcsolat. Emile Durkheim a francia egyetemi szociológiaoktatás megteremtője ültette át a kifejezést

a biológiatudományból [Durkheim 1895]. Eszerint az egyes jelenségeket annak alapján lehet például

vizsgálni, hogy mi a szerepük az egész (pl. a társadalom, a közösség) szintjén, ahogy a biológia vizsgálja, mire

szolgálnak a szervek a szervezetben.

4. Strukturális kauzalitás. A funkcionális kapcsolaton túl is hat az egyénre a környezete. Például egy egyén

gondolkodásmódját nagymértékben befolyásolják az őt érő szellemi áramlatok, de ugyanígy egy kor

építészetét, zenéjét is meghatározza az uralkodó közfelfogás. (Ez a triviális megállapítás azért fontos, mert a

szociológia egyik legősibb vitáját rejti magában, amely a determinizmus vagy a szabad-akarat előbbre

valósága körül forog. Ha jól meggondoljuk, akkor a 1995 és 2001 közötti tőzsdei hullám pontosan erre

vezethető vissza.)
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5. Tudományos objektivitás. Ez a probléma a szociológiában döntő jelentőségű, hiszen nincs még egy tudomány,

amelyben a megfigyelő személye ennyire befolyásolná a felhasznált eszközöket és az eredményeknek

tulajdonított jelentést. A kérdés azonban felmerül a menedzsmenttudományokban is, és különösen jelen van

az olyan érzékeny területeken, mint hírszerzéssel határos üzleti intelligencia.

Durkheim szerint a szociológiai kutatások a leggyakrabban úgy épülnek fel, hogy egy feltáró részt egy igazoló rész

követ [Durkheim 1895]. Ez sem kizárólag a szociológia sajátja, hiszen a menedzsment témájú publikációkban is

gyakran irodalom és/vagy interjúk segítségével körvonalazzuk hipotéziseinket, majd kérdőívekkel, vagy más

módszerrel tesszük próbára őket. Az igazoló résznek két fázisa van: az adatgyűjtés és az adatelemzés.

ADATGYŰJTÉS

A kísérletekhez adatok szükségesek. Az adatgyűjtési módszerek három csoportba sorolhatók: megfigyelés, interjú,

kérdőív [Combessie 1996]. Ugyanezek a módszerek igen elterjedtek a piackutatás gyakorlatában is [Caumont 2002].

A megfigyelés természetesen itt nem kémkedést, lehallgatást jelent, hanem azt, hogy néhány órára, napra a vizsgált

szakember mellé szegődünk, és megfigyeljük, mit és hogyan csinál. Henry Mintzberg például azzal kezdte

pályafutását, hogy közelről megfigyelte hogyan dolgozik több vállalatvezető, és mérte az időt, amit gondolkodással

töltenek. (Azt találta, hogy a vezetők átlagosan 8 percig tudnak megszakítás nélkül egy dologgal foglalkozni

[Mintzberg 1989].) Tágabb értelemben a megfigyeléshez tartozik a dokumentáció-gyűjtés is. Ilyenkor nem vagyunk

közvetlenül jelen a terepen, de az ott keletkezett írott anyagot tanulmányozzuk.

Nagyon elterjedt adatgyűjtési forma, különösen kvalitatív módszerek közül, például a kutatás feltáró szakaszában az

interjú. A társadalomtudományi kutatások interjúi általában nem úgy zajlanak, mint a hír-tudósítások, azaz nem

előre megírt kérdések sorra vétele a legcélravezetőbb, hanem hagyni szokták, hogy az interjúalany szabadon

beszéljen arról, ami eszébe jut a témával kapcsolatban. A kutató számára elengedhetetlen, hogy előre megtervezze,

milyen témákat szeretne érinteni, és tisztázza a rögzítés módját: jegyzetelés, diktafon, kamera, stb. Interjú csoporttal

is készíthető, akár egymást ismerő társasággal, akár valamilyen szempontból reprezentatív fókuszcsoporttal.

A kvalitatív módszerként is elterjedt kérdőív a kvantitatív kutatások terén gyakorlatilag egyeduralkodó. A

kérdőívben előfordulhatnak kifejtendő és eldöntendő kérdések, ez utóbbiak igen-nem, vagy skála-típusúak lehetnek.

A kérdőíveken szinte mindig van egy személyes rész, amely a válaszoló nemére, korára, iskolázottságára,

foglalkozására, esetleg lakóhelyére kérdez rá (menedzsment tudományokban a vállalat méretére, forgalmára,

nemzetközi voltára, stb.), természetesen anonim módon, ezeket az adatokat lesz majd érdekes keresztezni a többi

kérdésre adott válasszal. Ha kérdőívünkben nagyon sok embert akarunk megkérdezni, rengeteg időt és pénzt

spórolhatunk meg, ha csak egy reprezentatív mintát szondázunk meg.
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ADATFELDOLGOZÁS, ELEMZÉS

Feldolgozás területén elválnak egymástól a kvalitatív és kvantitatív kutatások. A kvalitatív kutatások célja a

tényfeltárás, végtermékük a leggyakrabban egy megfogalmazott, de még bizonyításra váró hipotézis. Például

meghatározhatunk ideáltípusokat [Weber 1904], alkothatunk ideiglenes definíciókat, vagy lebonthatunk domináns

definíciókat [Durkheim 1895]. Ehhez az anyag tartalmi vagy akár (részben) formai elemzésével, rendezésével

juthatunk el. A kvalitatív módszerek nagy része, a mégoly tudományos elnevezések ellenére, józanésszel is magától

értetődő, a BME doktori alapkurzusában nem is oktatják őket külön.

A kvantitatív módszerek azért érdekesek, mert egy kevés statisztikai ismerettel a mai számítógépesített korunkban

nagyon könnyedén használhatunk olyan hatékony eljárásoknak, amelyek matematikai alapja nem mindig egyszerű.

Az alapfogalmak a következők:

•  Gyakoriság (hány %-ban jelentkezik egy adott jelenség)

•  Középértékek: átlag (az értékek összege osztva a számukkal), módusz (a leggyakoribb érték), medián (a

középen található elem értéke).

•  Szórás (az értékek eltérése a középértéktől): például az átlagtól való eltérések súlyozott átlaga.

A legtöbb esetben ezen értékek dinamikáját vizsgáljuk különböző tényezők hatására. Fontos, hogy amíg nem

veszünk minden tényezőt figyelembe, addig csak korrelációról szabad beszélni, kauzalitásról nem. Jean-Claude

Combessi példaként azt említi, hogy gazdasági visszaesés idején megfigyelhető, hogy nő az átlagkereset, ettől

azonban nem mondhatjuk, hogy nincs krízis, csak arról van szó, hogy az alacsonyabb keresetű emberek vesztik el

először az állásukat [Combessie 1996].

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy két változó között milyen kapcsolat van, a leggyakoribb módszer egy

kontingencia-tábla, vagy kereszttábla felállítása, amelyben az egyik változó szerint csoportosítva jelenik meg a

másik változó. Azt a változót, amely szerint csoportosítunk független (aktív) változónak nevezzük, és

feltételezzük, hogy befolyásolja a másikat. A másik a függő változó.

Ezek a táblázatok mutathatnak tendenciákat, de nemcsak hogy ok-okozati viszonyt nem jelentenek, hanem az sem

biztos, hogy a megfigyelt eltérés szignifikáns-e. Más szóval nem tudjuk, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy

a megfigyelt jelenség csak a véletlen műve.

Vannak azonban statisztikai módszerek arra, hogy megtudjuk egy megfigyelt különbség csak a véletlen műve-e.

•  A χ2-teszt két gyakoriság (előfordulási százalék) közötti különbségét,

•  a korrelációs együttható két sorozat elemeinek �együttváltozását�,

•  a t-teszt két átlag,

•  az Anova (vagy F-teszt) pedig több átlag különbségét vizsgálja.

A szokásos szignifikancia-küszöb általában 0,05. Ha tehát azt kapjuk, hogy 5%-nál nagyobb az esély arra, hogy a

megfigyelt eltérés a véletlen műve, akkor az állítást nem fogadjuk el.
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Ha több változó egymásra hatását vizsgáljuk, az alábbi módszerek a legelterjedtebbek:

•  Többváltozós elemzéssel azt kutathatjuk, hogyan befolyásol több változó egy, vagy több közös függő-

változót.

•  A szegmentálás a többváltozós elemzés speciális fajtájaként tekinthető, amelyben egy-egy független változók

alapján csoportokat (tipológiákat) alakítunk ki, és azokat külön tanulmányozzuk.

•  Faktoranalízissel sok változó esetén az összes változó egymásra hatását vizsgálhatjuk. Két változó esetén

kétdimenziós ábra készíthető az egyes jelenségek előfordulásáról, amelyek általában ellipszist alkotnak a két

változó, mint tengelyek körül. Számítógépek segítségével n dimenziót is viszonylag könnyen kezelhetünk, és

kiválaszthatjuk közülük a legfontosabbakat.

Ezen a módszerek mögött gyakran a laikust komolyan próbára tevő matematikai képletek állnak, a valóságban

azonban a számítógépeknek köszönhetően nagyon széles körben elterjedtek a társadalomtudományokban is. Az

értekezésben bemutatott kvantitatív tanulmányban magam is kérdőívekkel gyűjtött adatokon tettem próbára

hipotéziseimet elsősorban F-teszttel és Khi-négyzettel...
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3. SCIP ETIKAI KÓDEX

Abban minden szerző egyetért, hogy az üzleti intelligenciát és környezetfigyelést el kell választani a kémkedésnek

minősülő illegális adatszerzési gyakorlatoktól. Nyilvánvalóan senki nem fog hivatalosan szerződni olyan

tevékenységre, amelyet a törvény büntet.

Ennek ellenére a szakmabeliek gyakran súrolják, néha át is lépik a határt. Ennek egyik oka az, hogy egy részük

korábban éppen a titkosszolgálatoknál dolgozott, majd ezen a területen helyezkedett el a civil szférában. Számukra

nagy lehet a kísértés, hogy bevessék korábbi gyakorlataikat, vagy mozgósítsák kapcsolatrendszerüket [Bloch 1999].

Arra is van példa, hogy az állami titkosszolgálatok esetleg segítséget nyújthatnak az adott ország nagyvállalatainak.

Az ilyen tevékenység mögött, ha nem is vállalható nyíltan fel, gyakran �magasról jövő� politikai szándék áll [Besson

& Possin 2001]. Végül szólni kell az Interneten szabadon és gyakran ingyen hozzáférhető eszközökről, amelyekkel a

legalitás határa könnyen átléphető, de legalábbis nincsenek tekintettel az egyes országok jogszabályaira. (Lásd 1.

Melléklet.)

Ezért hozta létre az amerikai Society of Competitive Intelligence Professionals20 (Üzleti Intelligencia Szakértők

Társasága) az alábbi etikai kódexet:

1. Folyamatosan a szakma iránti tisztelet és megbecsülés növelésére törekedni.

2. Minden hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályt tiszteletben tartani.

3. Minden interjú előtt felfedni, minden lényeges információt, a sajátmaga kilétét és vállalatát is beleértve.

4. Teljes mértékig tiszteletben tartani a titoktartási kérelmeket.

5. Elkerülni az érdekellentéteket [elfogultságot] a kötelezettségek teljesítése közben.

6. Őszinte és realista tanácsokat és következtetéseket adni a kötelezettségek teljesítése közben.

7. Ezt az etikai kódexet terjeszteni, mind a vállalton belül, mind a szerződő harmadik felek között, mind a szakma

egészében.

8. Elfogadni és tiszteletben tartani a vállalati előírásokat (policy), célokat és útmutatókat.

                                                
20 Society of Competitive Intelligence Professionals: http://www.scip.org
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