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1. ÖSSZEFOGLALÓ

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 kutatás 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 kutatás 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.
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2. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI

A tudományos kockázatkezelésről a XVIII. század óta beszélhetünk, bár gyökerei

a reneszánsz korig nyúlnak vissza. A korai munkák a kartéziánus szemléletű

racionális döntéshozatali modellt vették alapul (homo oeconomicus), egészen

Herbert Simonig. Ő fogalmazta meg először, hogy a komplex körülmények, az idő

végessége és az emberi agy számolási kapacitásának határai miatt az emberi

döntések csak korlátozottan racionálisak (1947). Ezért fűztek nagy reményeket az

első számítógépekhez.

A 80-as években terjedtek el a vállalatokban az ún. Business Intelligence rendszerek,

amelyek célja, hogy �segítsék a döntéshozókat, hogy megértsék vállalatuk helyzetét

a világban�. Ezek a rendszerek hamar nagy népszerűségre tettek szert, mert

rendszerezve, elemezve hozzáférhetővé tették a vállalatban keletkező termelési és

kereskedelmi információkat a döntéshozók számára.

De mi van a külső környezetből érkező jelekkel? Huber már 1990-ben azt jósolta,

hogy az Internet forradalmasítani fogja a �Business Intelligence� tevékenységet (is).

A téma azonban csaknem hiányzik az irodalomból, ahogy erre több szerző rá is

mutatott.

Értekezésem a külső vállalati információk a problémakörére épül. Arra keresek

választ, hogy valójában mennyire használják az Internetet a versenykörnyezet

figyelésére, és hogyan lehetne ezt hatékonyabban tenni. Az értekezés nagyjából

ötéves kutatást összegez és zár le. Mérnök lévén, a technikai eszközöknél kezdtem

el, innen jutottam a tudásközpontú megközelítés stratégiai szintjéig. Közben

áttekintettem a téma irodalmát, elméleti hátterét, kutatásmódszertanát és két önálló

kutatást végeztem a terepen.
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3. AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Az értekezés kettős szakirodalmi kutatással kezdődik. Az első áttekintés

eredménye a téma monográfiájának is tekinthető. Az üzleti intelligencia rendszerek

főbb jellemzőinek, típusainak és szereplőinek ismertetésén kívül áttekinti a gyakran

használt angol és francia terminusokat, és választ ad arra a módszertani kérdésre is,

hogy mely tudományterületekhez kapcsolódik a téma. A második irodalmi

áttekintés az elmélet után az empirikus kutatásokat veszi sorba, azt vizsgálva, hogy

mit találtak a terepen a tudományos szerzők az első részben bemutatottakból. A

vizsgált problematika itt teljesedik ki, hiszen az elmélet és gyakorlat között jelentős

különbségről mutatkozik.

Az ellentmondásnak két saját terepmunkában eredtem a nyomába. Egy nagy

elemszámú (telefonon gyűjtött) mintán kvantitatív módszerekkel szondáztam az

európai vállalatok Internet-használatát üzleti intelligencia céljára. A felhasznált

statisztikai módszerek között a gyakoriságon kívül elsősorban khi-négyzettel és F-

teszttel vizsgáltam, hogy a feltett korrelációk szignifikánsak-e. Az eredményeket

grafikusan is ábrázoltam. A nagy elemszámú minta után egy nagyvállalatot közelről

is megvizsgáltam. A második terepmunkában felvonultatott kvalitatív módszereket

főként dokumentumok felkutatása, elemzése és e-mailes megkérdezés jelentették.

A két bemutatott terepmunka deduktív elemzése után következnek a javaslataim

az üzleti intelligencia használatának elősegítéséhez. Az Internetes kereső és figyelő

eszközöket az irodalom alapján összeállított rendszerben osztályoztam, majd

bemutattam, hogy az első részben meghatározott információtípusokhoz mely

eszközök a leghasznosabbak. Az utolsó részben szintén induktív módon javaslok

az irodalom és saját kutatásaim alapján egy új üzleti intelligencia modellt, és egy új

eljárást a hatékonyság mérésére. (Módszertani tapasztalataimat a mellékletben

külön is összefoglaltam.)
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK � TÉZISEK

ELSŐ TÉZIS: FOGALOM ÉS DEFINÍCIÓ AJÁNLÁS

T1: Tisztáztam a téma angol és francia irodalmában előforduló, nem mindig

egységesen használt fogalmakat, javaslatot tettem a magyar szóhasználatra, és

igazoltam, hogy a külső információkkal sokkal kevesebbet foglalkoznak, mint a

belsőkkel. Ezen kívül alkottam az irodalom és saját tapasztalataim alapján egy

definíciót az üzleti intelligenciára, amely véleményem szerint pontosabb a

meglévőknél.

T1.1: Tisztáztam a téma angol és francia irodalmában előforduló, nem mindig

egységesen használt fogalmakat, majd javaslatot tettem a magyar szóhasználatra.

Tartalmilag az angol Environmental Scanning a legpontosabb kifejezés, amely

elsősorban az információk megszerzésével foglakozik. A Competitive Intelligence,

ehhez képest magába foglalja az információk megszerzésén túl feldolgozásukat és

terjesztésüket. A Business Intelligence tágabb fogalom, mert egyaránt megtalálhatók

benne a külső és belső információk. A francia irodalom főleg a veille kifejezést

használja, ami �éberséget�, �figyelést� jelent: Veille Stratégique, Veille Economique.

Egyes szerzők szerint azonban a Veille csak a passzív figyelést jelenti, ezért

helyesebb az Intelligence Economique használata. Leghasznosabb kulcsszavak az

Environmental Scanning és a Competitor Intelligence. A Competitive Intelligence-et az

Interneten sokan helytelenül a Business Intelligence szinonimájaként használják.

Magyar nyelven az Environmental Scanning-et környezetfigyelésnek érdemes fordítani,

míg a Competitive Intelligence helyett az üzleti intelligencia használható. Előbbi annyiból

szerencsésebb kifejezés, hogy egyértelműen nem tartoznak bele sem az

ipari/gazdasági kémkedés sem a vállalati belső információk. Az üzleti intelligencia

mellett szól az, hogy nemcsak a tág értelemben vett például jogi, társadalmi
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környezetről van szó, és nem is a környezetvédelemről. Jó kompromisszum lehet a

Kiss Ferenc által javasolt versenykörnyezet-figyelés szókapcsolat is.

T1.2: Igazoltam, hogy a külső információkkal általában sokkal kevesebbet

foglalkoznak, mint a belsőkkel.

A Google internetes keresőben a Business Intelligence és a hozzá kapcsolódó

technológiák, mint kulcsszavak egy nagyságrenddel több hivatkozást ad ki, mint a

Competitive Intelligence, és két nagyságrenddel többet, mint az Environmental Scanning.

T1.3: Az irodalom és saját tapasztalataim alapján alkottam egy definíciót az üzleti

intelligenciára, amely véleményem szerint lényegre törőbb a meglévőknél.

Az irodalomban számos definíció található az üzleti intelligenciára. Legtöbbjük

kiemeli, hogy információk kereséséről, feldolgozásáról és terjesztéséről van szó,

gyakran kiegészítve azzal, hogy célja a versenyelőny megszerzése, megtartása, hogy

előremutató, kollektív, stratégiai, szervezett, külön eszközei vannak, a döntést

támogatja, csak legális módszereket használ, stb. Mivel minden lényeges

tulajdonságot egyesítő definíciót nem találtam, alkottam egy újat: �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.�
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MÁSODIK TÉZIS: FEJLETTSÉGI STATISZTIKA

T2: Kidolgoztam egy módszert, amelynek segítségével kvantitatív kutatások során

mérhető, mennyire fejlett egy vállalat az internetes Üzleti Intelligencia terén. Ezt

alkalmaztam egy nagy elemszámú mintán, megállapítva, hogy a vállalatok valóban

fejletlenek még, hogy nincs számottevő fejlődés két egymást követő év között és,

hogy vannak bizonyos közös jellemzőik a fejlettebb vállalatoknak.

T2.1: Kidolgoztam egy módszert, amelynek segítségével kvantitatív kutatások

során mérhető, mennyire fejlett egy vállalat az internetes Üzleti Intelligencia terén.

Három fejlettségi szintet határoztam meg:

   3. A vállalat intelligens eszközöket használ (on-line fórumokban is keres);

   2. A vállalat csak hagyományos eszközöket használ (keres versenytársak

honlapján, vagy adatbázisokban);

   1. Szint a vállalat nem használ internetes eszközöket (a fentiekből egyik sem).

T2.2: A T1.1-ben látott módszert nagy elemszámú mintán alkalmazva igazoltam,

hogy a vállalatok valóban fejletlenek az internetes üzleti intelligencia terén.

H1. Hipotézis: a vállalatok többsége a legkevésbé fejlett csoportba tartozik.

Teszt: gyakoriságvizsgálat.

Eredmény: A vállalatok 58%-a a legfejletlenebb csoportba tartozik, 7%-uk tartozik

a legfejlettebbe, H1 megerősítve.
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T2.3: Megállapítottam, hogy két egymást követő év között nem figyelhető meg

számottevő fejlődés az internetes üzleti intelligencia fejlettségében.

H2. Hipotézis: A fejlettségi csoportok aránya szignifikáns eltérést mutat 2001 és

2002 között.

Teszt: Khi-négyzet (a gyakoriságok különbségének szignifikáns volta)

Eredmény: A különbség nem szignifikáns (szig. 0,258>0,05), H2 elvetve.
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T2.4: Megállapítottam, hogy az erősebbnek érzett a verseny, a magasabb az

árbevétel, a vállalat piac, ország, projekt alapon való szervezettsége, a fejlettebb

informatika, és távközlési vagy informatikai szektorhoz tartozás ténye fejlettebb

környezetfigyeléssel jár együtt. A több vállalati hierarchiaszint, több alkalmazott,

vagy a manuálisan táplált ERP és VIR viszont nem releváns jellemzők.

Eredmények összefoglalása:
Hipotézis Vizsgált vállalati jellemző Teszt Eredmény
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-négyz Elfogad
H6a Vállalatirányítási rendsz -> fejlettebb Környf. F-teszt   Elvet
H6b Vezetői információs rendsz -> fejlettebb Környf. F-teszt   Elvet
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



BENCZÚR DÁVID: VÁLLALATI ÜZLETI INTELLIGENCIA ÉS INTERNET

9

HARMADIK TÉZIS: EGY VÁLLALAT KÖZELRŐL

T3: Miután tapasztaltam, hogy a vállalatok fejletlenek az internetes Üzleti

Intelligencia területén, megvizsgáltam kvalitatív módon egy vállalatot közelről. Azt

tapasztaltam, hogy a vállalat komoly üzleti intelligenciával rendelkezik, de valóban

nem él az Internet által kínált lehetőségekkel.

Vizsgálat tárgya: Üzleti Intelligencia a Bosch-csoportban

(242 000 alkalmazott, 33 ország, 2/3 az autóipar, bevétel 7%-a K+F)

A központi eladási és marketing részleg üzleti intelligencia tevékenysége:

•  Versenytárs-jelentések (havonta);

•  Versenytárs profilok (naprakész);

•  Hálózatok: innov., marketing, műszaki trendek, kommunikáció, versenytársak;

•  Vásárok és külső tanulmányok koordinációja.

Központi kommunikációs részleg: napi, heti lapszemle

Egyéb: divíziók és leányvállalatok marketingrészlege, ad hoc keresések.

Vállalati versenytárs Információs rendszer forrásai: jelentések a hálózatokból,

C/AS elemzések, külső hírforrások, adatbázisok� de internetes figyelés nincs.



BENCZÚR DÁVID: VÁLLALATI ÜZLETI INTELLIGENCIA ÉS INTERNET

10

NEGYEDIK TÉZIS: LEHETŐSÉGEK FELTÁRÁSA

T4: Az irodalom alapján egységes rendszert alakítottam ki az internetes adatgyűjtő

eszközök számára, és megkíséreltem a teljesség igényével eszerint csoportosítani a

ma létező kereső-eszközöket, a magyar portálokat is beleértve. Ezután a releváns

információtípusokhoz meghatároztam a leghatékonyabb eszköztípusokat, és

konkrét eszközöket ajánlottam példaként.

T4.1: Az irodalom alapján egységes rendszert alakítottam ki az internetes

adatgyűjtő eszközök számára, és megkíséreltem a teljesség igényével eszerint

csoportosítani a ma létező kereső-eszközöket

Katalógusok, keresőportálok (pédául Yahoo!)

Keresőmotorok (Google)

Meta-keresők (Dogpile)

Adatbázisok, vertikális keresők (Looksmart)

Intelligens ügynökök:

Ügynökök Ad hoc keresésre � online, pull:

Általános keresőügynökök (Tiny Search Engine),

Meta-keresőügynökök (Copernic Agent),

Intelligens keresőügynökök (Human Links),

Specializált keresőügynökök (Strategic Finder)

Ügynökök folyamatos figyelésre � offline, push:

Kémügynökök (e-Surveiller)

Riasztó ügynökök (News Watch, EKR)

Push ügynökök (MSNBC)

T4.2: A releváns információtípusokhoz meghatároztam a leghatékonyabb

eszköztípusokat, és konkrét eszközöket ajánlottam példaként.
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Ad hoc keresés témái

Személyt keresése: telefonos érdeklődés, telefonkönyv, szakmai fórumok�

Vállalat keresése: domain-név keresése, on-line telefonkönyv, szakmai

közösségek, téma-specifikus Web-oldalak�

Szoftver keresése: specializált portálok�

Visszaélések: domain-keresők, általános keresők, fórumok�

Egyéb kulcsszavas keresések: nagy keresők, meta-keresők�

Kontextuális keresés: intelligens ügynökök�

Szervezett figyelés témái:

Technológia: szabadalmak, technológiai audit

Versenytársak: versenytársak termékskálája, elosztási csatornák, marketing-

stratégia, értékesítés és eladás, költségek, vállalati kultúra, tevékenységek

Kereskedelem/piac: trendek, sikeres termékek, reklamációk, verseny erőssége

Környezet: aktuális hírek, lakosság helyzete, kultúra, politika, jog, partnerek

Emberi közreműködéssel a nagy keresők (Google), vagy specializált keresők

használhatók (AllExperts, GoFish). Automatikusan a riasztó és Web-

oldalfigyelő (Talking Stocks, Timely Web), vagy speciális keresőügynökök

(Strategic Finder) a leghasznosabbak. Gyakoriak az egyedi megoldások is.
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ÖTÖDIK TÉZIS: TUDÁSKÖZPONTÚ MODELL

T5: Az Internet hasznának és üzleti intelligencia vállalati szerepének jobb

megértéséhez kidolgoztam egy tudásközpontú módszert az üzleti intelligencia

hatékonyságának mérésére, és egy új üzleti intelligencia modellt javasoltam.

T5.1: Az Internet hasznának és üzleti intelligencia vállalati szerepének jobb

megértéséhez kidolgoztam egy tudásközpontú módszert az üzleti intelligencia

hatékonyságának mérésére.

Tudásközpontú megközelítésben az üzleti intelligencia (számos egyéb tényezővel

együtt) gyarapítja a vállalat immateriális javait. A vállalati immateriális javak

mérésére a Sveiby által ajánlott mutatókat egyetlen pontszámban összesítettem

döntési fával. Az így kapott 0 és 100 közötti pontszám a kiindulópont.

CI
CI RC

DBQRIAEff ⋅∆= , ahol

EffCI az üzleti intelligencia hatékonysága (egy pontszám),

∆IA a vállalat immateriális javainak változása (egy pontszám),

DBQR az üzleti intelligencia tudásbázisának lekérdezéseinek relatív száma (%),

RCCI az üzleti intelligencia relatív költségszintje (%).

A kapott eredménnyel összehasonlítható két vállalat, vagy egy vállalat két

különböző időpontban, így hasznára válhat döntéshozóknak, fejlesztőknek,

befektetőknek. Az eredmény ellenőrizhető, ha összevetjük az üzleti intelligencia

belső ügyfeleinek szubjektív véleményével (kérdőív, interjú).

Környezet

hatásai

Új munkatársak

Materiális

befektetések (pl. IT)

Vállalat Immateriális javai

(Versenyelőny forrása)

Üzleti

Intelligencia

Külső tudás:

képzés, tanácsadás
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T5.2: Új, tudásközpontú üzleti intelligencia modellt dolgoztam ki, amely jobban

megfelel a megfigyelt és bemutatott jelenségeknek, mint a létezők.

Az új modellben megjelenik a három fő tevékenység: adatgyűjtés, feldolgozás és

továbbítás a döntéshozók felé. Körkörös, mivel a vállalat tanulási folyamataiban

vesz részt, és kellőképpen rugalmas, hogy a teljesen informatizált eljárástól a

teljesen emberi tevékenységig minden lehetséges folyamat egyidejűleg megférjen

benne. A fő szereplők az adatgyűjtők, elemzők és felhasználók, azaz a

döntéshozók, rajtuk kívül megjelenik a működtető is.

A külső kör nyilai mentén történik az ad hoc, szervezetlen, közvetlen

információátadás és visszacsatolás. A szervezett üzleti intelligencia (belső

nyílhálózat) valamilyen módon igénybe veszi a tudásbázist: vagy közvetett, esetleg

már feldolgozott kielemzett információkat szállít a döntéshozóknak, vagy meta-

információkat az információk helyéről, az azokat birtokló személyekről. Ez utóbbi

használatával a szervezett és szervezetlen informálódási körök összekapcsolódnak.

A modell legnagyobb újdonsága, hogy külön kezeli a szervezett és szervezetlen

információfolyamokat, illetve az emberi és gépi memóriákat.

Adatgyűjtés

Feldolgozás,
elemzésDöntés

Tudásbázis

Adat-
memória

Hálózat-
memória

Környezeti információk

Közvetlen
információáramlás
 és visszacsatolás

Közvetett
információk

Metainformációk

Működési
információk

Működtetés
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5. AZ EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA

Az első tézis eredményeinek elsősorban a téma iránt érdeklődők, és a témában

publikáló oktatók, kutatók vehetik hasznát. A külföldi kifejezések, kulcsszavak

közötti gyors tájékozódással, a javasolt definíció és a javasolt magyar kifejezések

használatával időt takaríthatnak meg. (Mindez igaz általában véve az értekezés

egész második fejezetére, amely magyar nyelven keretet ad a témának.)

A második tézisben kidolgozott mérési eljárás újrahasznosítható. Kutatók, máshol

vagy máskor újra elvégezhetik, és az eredmények az itt bemutatottakkal

összevethetők. Ezáltal lehetségessé válik az internetes üzleti intelligencia

fejlettségének követése. A konkrét eredmények nemcsak a kutatók és érdeklődők

számára érdekesek, hanem a vállalatvezetőknek és főként a területen befektetni

kívánók is, akiknek összehasonlítási alapot teremt, és leírja a vállalati szokásokat. A

harmadik tézis a másodikat finomítja, és hasonló célokra alkalmazható.

A negyedik tézis elsősorban a vállalatok üzleti intelligenciával foglalkozó részlegei

számára szolgál hasznos tanácsokkal, de a rendszerek fejlesztőinek is értékes lehet

a technikai lehetőségek és a releváns információk ismerete.

Az ötödik tézisben ajánlott modellek sem csupán elméleti jelentőségűek: a

tudásalapú megközelítés újfajta szemléletet kínál ezen a területen a vezetőknek, de

a javasolt mutató a gyakorlatban is teljesebb és hatékonyabb mérést,

összehasonlítást tesz lehetővé a korábban létezőknél.

Az értekezés eredményei alapján a kutatás folytatható számos különböző irányban.

A kvantitatív kutatás másik mintán való megismétlésén kívül a témát meg lehet

vizsgálni a vállalati világtól különböző kormányzati világban, és a témának pusztán

műszaki, gazdasági, vagy kognitív megközelítése is érdekes lehet.
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7. SUMMARY

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 research 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 research 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.



BENCZÚR DÁVID: VÁLLALATI ÜZLETI INTELLIGENCIA ÉS INTERNET

18

8. NEW SCIENTIFIC FINDINGS � THESES

FIRST THESIS: PROPOSITION OF TERMS AND DEFINITION

T1: I clarified the expressions that were used (not always unambiguously) in the

English and French literature of the topic, and made suggestions for the

Hungarian terms to be used. After this, I proved that external corporate

information is much less discussed than internal information. Based on literature

and my experiences, I also suggested a new definition for Competitive Intelligence,

that I felt to be more precise than the existing ones.

T1.1: I clarified the expressions that were used (not always unambiguously) in the

English and French literature of the topic, and made suggestions for the

Hungarian terms to be used.

The most precise English term is Environmental Scanning, which discusses most of

all information acquisition. Competitve Intelligence compared to Environmental

Scanning contains information acquisition, its processing and dissemination too.

Business Intelligence is a broader term, because it is used for both external and

internal information. French literature employs the word veille that means

�wakefulness�, �vigilance�: Veille Stratégique, Veille Economique. Others prefer to use

the term Intelligence Economique saying that veille means only passive listening. The

most useful keywords are Environmental Scanning and Competitor Intelligence.

Competitive Intelligence is often used improperly as a synonym of Business Intelligence.

In Hungarian, Environmental Scanning can be translated as �környezetfigyelés�,

Competitive Intelligence as �üzleti intelligencia�. The first is better because no one would

think about industrial/economic spying or internal information about it. The

advantages of the second are that it does not only mean political, legal, etc.

environment (only in a broad meaning), and that no one would think it is about



BENCZÚR DÁVID: VÁLLALATI ÜZLETI INTELLIGENCIA ÉS INTERNET

19

the protection of the environment. A translation of �competitive environmental

scanning� as suggested by Ferenc Kiss can be a good compromise.

T1.2: I proved that external corporate information is much less discussed than

internal information.

Typing Business Intelligence or the names of its major technologies as keyword in

Google search gives one order of magnitude more references than Competitive

Intelligence, and two orders of magnitude more than Environmental Scanning.

T1.3: Based on literature and my experiences, I also suggested a new definition for

Competitive Intelligence, that I felt to be more precise than the existing ones.

There are several definitions for Competitive Intelligence in literature. Most of

them emphasise, that it means the collecting, processing and dissemination of

information, this being completed, with having as goal to gain or keep competitive

advantage, being anticipating, collective, strategic, organised, having its own tools,

supporting decisions, but using only legal methods. As none of these definitions

had all the important aspects, I created a new one: �Competitive Intelligence aims to

diminish the risks of economic decision-making by collecting, processing and disseminating

relevant information and by connecting information owners, but only with the use of legal methods

and tools.�
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SECOND THESIS: STATISTICS ON DEVELOPMENT LEVEL

T2: I developed a method that can measure in quantitative field studies the

development level of the Internet-based Competitive Intelligence.  I applied this

method to a large sample and observed that companies are indeed

underdeveloped, that there is no significant improvement within two consecutive

years, and that the more developed firms show several similarities.

T2.1: I developed a method that can measure in quantitative field studies the

development level of the Internet-based Competitive Intelligence.

I defined three levels of development:

   3. The company uses intelligent tools (it searches in on-line forums);

   2. The company uses only traditional tools (search on Web-sites of competitors

or in databases);

   1. The company does not use any Internet-based tools (none of the above sited).

T2.2: I applied the method presented in T1.1 to a large sample and observed that

companies are indeed underdeveloped in Internet-based Competitive Intelligence.

H1. Hypothesis: Most companies belong to the least developed group.

Test: Frequency-test.

Result: 58% of companies belong to the least developed group, 7% belong to the

most developed. H1 retained.
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T2.3: I observed that there is no significant improvement from one year to the

other among companies in Internet-based Competitive Intelligence.

H2. Hypothesis: There is significant difference in the proportion of the groups

between 2001 and 2002.

Test: Chi-square (significant difference in frequencies)

Result: Differences are not significant (szig. 0,258>0,05), H2 rejected.
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T2.4: I observed, that competition felt harder, higher sales, organisation based on

market, country or project, more developed IT, or belonging to the ICT-sector

mean more developed Competitive Intelligence. More levels of hierarchy, more

employees, or manually consolidated ERP and MIS are not significant

characteristics.

Summary of result:
Hypottesis Characteristic of the company tesed Test Result
H3a Harder competition -> More reactivity F-test Retained
H3b More reactivity -> More developed CI F-test Retained
H3c Harder Competition -> More developed CI F-test Retained
H4a More levels of hierarchy -> More developed CI F-test   Rejected
H4b More employees -> More developed CI F-test   Rejected
H4c Higher Sales -> More developed CI F-test Retained
H5 Org by market/country/project -> More developed CI Chi-sqr Retained
H6a ERP -> More developed CI F-test   Rejected
H6b MIS -> More developed CI F-test   Rejected
H6c MIS with auto dataconsolidation -> More developed CI F-test Retained
H6d More intranet features -> More developed CI F-test Retained
H6e Internet access -> More developed CI F-test Retained
H7 Belonging to ICT sector -> More developed CI F-test Retained
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THIRD THESIS: ONE COMPANY IN DETAIL

T3: After having observed that companies are underdeveloped in Internet-based

Competitive Intelligence, I decided to inspect one company more in detail. I

concluded that this company had quite developed Competitive Intelligence but did

not use the Internet for it.

Study: Competitive Intelligence in the Bosch group

(242 000 employees, 33 countries, 2/3 automotive sector, 7% of income for R+D)

Competitive Intelligence in the corporate marketing and sales department:

•  Competitor reports (monthly);

•  Competitor profiles (up to date);

•  Networks: innov., marketing, technical trends, communication, competitors;

•  Co-ordination of Sales Forums and external studies and reports.

Central communication department: daily, weekly press reviews.

Other: Marketing and sales departments of subsidiaries and divisions, ad hoc

searches.

Sources of the Corporate Competitor Intelligence Information System: Network

reports, C/AS analyses, external news providers and databases � but the Internet

is not used.
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FORTH THESIS: EXPLORATION OF POSSIBILITIES

T4: Based on literature, I created a classification system for the Internet based

Information-acquisition tools and attempted to classify thoroughly all existing

tools in it, Hungarian portals included. Then I described for the relevant

information types the most useful tool-types and suggested existing tools as

examples.

T4.1: Based on literature, I created a classification system for the Internet based

Information-acquisition tools and attempted to classify thoroughly all existing

tools in it.

Directories, Search portals (example: Yahoo!)

Search-engines (Google)

Metasearch-engines (Dogpile)

Databases, Vertical Search Engines (Looksmart)

Intelligent Agents:

Agents for Ad hoc search � online, pull:

General Search-agents (Tiny Search Engine),

Metasearch-agents (Copernic Agent),

Intelligent Search-agnets  (Human Links),

Specialised Search-agents (Strategic Finder)

Agents for continuous scanning � offline, push:

Spy-agents (e-Surveiller)

Alerting agents (News Watch, EKR)

Push agents (MSNBC)

T4.2: I described for the relevant information types the most useful tool-types and

suggested existing tools as examples.
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Topics of ad hoc search

Search for someone: ask on the phone, phone book, professional forums�

Search for a company: domain-search, on-line phone books, professional

communities, specialised Web-sites �

Search for software: specialised portals�

Abuses, misuses: domain-search, general search, newsgroups�

Other keyword search: large search-engines, metasearch-engines�

Contextual search: intelligent agents�

Topics of organised scanning:

Technology: patents, technology audit

Competitors: Competitors� products, distribution channels, marketing

strategy, sales, costs, corporate culture, activities

Commerce / market: trends, successful products, reclamation, intensity of

competition

Environment: news, situation of citizens, culture, politics, law, partners

By human interaction, large search-engines (Google), or specialised search-

engines can be used (AllExperts, GoFish). For automatic work, alerting and

Web-site scanning agents (Talking Stocks, Timely Web), or specialised

search-agents (Strategic Finder) are the most useful. Custom-made solutions

are not rare.
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FIFTH THESIS: KNOWLEDGE-BASED MODEL

T5: For a better understanding of the benefits of the Internet and the role of

Competitive Intelligence in companies, I created a knowledge-based method to

evaluate the efficiency of Competitive Intelligence, and proposed a new CI model.

T5.1: For a better understanding of the benefits of the Internet and the role of

Competitive Intelligence in companies, I created a knowledge-based method to

evaluate the efficiency of Competitive Intelligence.

In a knowledge-based approach, Competitive Intelligence (together with other

factors) increases the immaterial assets of a company. To evaluate the immaterial

assets I aggregated the indicators proposed by Sveiby in one single score by using

a decision tree. The score ranging from 0 to 100 thus calculated is the starting

point.

CI
CI RC

DBQRIAEff ⋅∆= , where

EffCI is the Efficiency of Competitive Intelligence (a score),

∆IA is the change in the company�s Immaterial Assets (a score),

DBQR is the rate of the Queries in the CI Knowledge Base (%),

RCCI is the relative Cost of Competitive Intelligence (%).

The result helps to compare two companies or one company in two different

moments of time, which can be useful to decision-makers, developers or investors.

Comparing the score to the satisfaction of the CI�s internal customers (by survey,

interview), it can be verified.
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T5.2: I created a knowledge-based model for Competitive Intelligence, which

corresponds better to the observed specifics than the existing ones.

The three main activities appear in the new model: information acquisition,

information processing and information dissemination towards decision-makers. It

is circular, because it takes part in the organisational learning processes, and it is

flexible enough to contain simultaneously fully IT-based or fully human-based

operations. The main actors are the gate-keepers, the analysers, and the deciders,

the operator appear also.

The external circle is the place of ad hoc, not organised, direct information flow

and feedback. The organised Environmental Scanning (internal arrows) uses the

knowledge base, either by addressing indirect, sometimes already analysed

information, or by addressing meta-information to know where is the information

located or who is its owner. By this way, organised and not organised searches are

linked in the system. The most important innovation of the model is that it

handles separately the ad hoc and organised information flows, as well as human

and machine memories.
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