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Meglévő 
adatvagyon 

üzleti kiaknázásának 
koordinált 

működtetése.

Adatfelhasználás-
konszolidáció, 

egységes riporting 
alapjainak 

megteremtése.

Adatvagyon 
felhasználás 

átláthatóságának 
növelése.

Későbbi 
fejlesztések esetén 

költség, komplexitás, 
illetve átfutási 
idő csökkenés.

Célok

- Egységes adatforrásra épülő, szervezeti 
egységektől független fogalomtár kialakítása.
- Üzleti adatmodell és fogalom alapú 
megközelítés bevezetése a forrásrendszeri 
megközelítés helyett. 
- Önkiszolgáló BI megvalósításának alapja.

- Egyes üzleti területhez kapcsolódó  
adatpiacok közötti átjárhatóság növelése.

- Egységes szemantikai adatréteg 
kialakítása.

- Data Quality Management támogatása

- Egységes fogalmi rendszer mögött bank 
szinten elérhető, prototípussal támogatott 
definíciók

- Érintett üzleti területek igényeinek egységes 
kiszolgálása.

- Szervezeti és működési háttér megteremtése.

Fókuszpontok áthelyezése -
Elérendő célok, elvárt eredmény 2
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•Üzleti igények értelmezése 
és konszolidálása

•Kapcsolódó fogalmak 
meghatározása

•Fogalmat felhasználó üzleti 
területek, adatgazdák 
azonosítása

•Szükséges BI fejlesztések 
azonosítása és architektúra 
tervezés

•Data Governance fórum 
működtetése

Tervezés
Üzleti igény

Adatmodellezés
Adatgyűjtés
Kiaknázás

Igény
Üzlet

Trv-i megfelelés
Forrásrendszeri-

változás

Tesztelés, 
validáció

Fejlesztés

•Adatok lekérdezése, 
elemzése, magyarázata

•Adatelemzés, 
adatmodellezés, 
prototípus készítés

•Tesztelési, validációs
esetek tervezése

•Referencia állományok 
azonosítása

•Data Quality check
készítése az adatok 
folyamatos 
ellenőrzésére

•Referencia állományok 
előállítása

•Támogatás

•Tesztelés

•Validáció

BI fejlesztési ciklus

Éles működés

Data Governance feladatok

•Adatmanipuláció 
monitoring

•Adatkonfliktus kezelés

•Adatminőség ellenőrzés

BI fejlesztési ciklus -
Data Governance folyamati elemek beépülése
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• Fogalom meghatározás, szelekció

• Fogalmat felhasználó üzleti 
területek, adatgazdák azonosítása

• Adatok keletkezésének és 
módosíthatóságának azonosítása

• Fogalmat felhasználó riportok / 
adatszolgáltatások azonosítása

• Adatok lekérdezése, elemzése, 
magyarázata

• Adatelemzés, adatmodellezés, 
prototípus készítés

• Adatmanipuláció monitoring, 
adatkonfliktus kezelés

• Data Quality check készítése az 
adatok folyamatos ellenőrzésére

• Elfogadás prototípus alapon

Business Glossary
• Meglévő adatszótár eszköz 

kiterjesztése (dokumentáció, 
prototípus, üzleti adatmodell)

• Szemantikai réteg kialakítása

• Prototípus alapon 

• Fejlesztés, implementáció

• Tesztelés, élesítés

• Kiaknázás:

• Önkiszolgáló BI létrehozása

• Új riportok, új adatpiacok

• Meglévő riportok, adatpiacok 
átcsatornázása új forrásra

Bevezetés

• Data Governance folyamat tervezés:

• Új igények fejlesztése folyamat

• Éles működési folyamat

• Feladatok, szerepkörök, felelősség, döntési 
pontok

• Folyamat dokumentálása a workshopok és 
benchmarkok alapján

• Sprintek tapasztalatai alapján folyamat 
pontosítás

Folyamat

Sprintek:
Workshop
Elemzés

Bevezetés
Visszacsatolás

Data Governance bevezetés -
Agilis megközelítés
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Adattárház kialakítás -
Prototípus alapú megközelítés
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Üzleti területek

• Üzlet bevonódik az IT fejlesztési folyamat 
szinte minden szakaszába, ezáltal jobban 
„magáénak” érzi a fejlesztést

• Prototípus alapján hamarabb áll elő 
üzletileg elemezhető eredményt, mind a 
waterfall alapú megvalósítás esetén 

• Transzparenssé válik, hogy ki milyen 
adatokat honnan használ, ismerjük 
egymás adatait.

• Prototípus teszteket követően kevesebb 
iterációval, kevesebb ráfordítással 
elvégezhető UAT tesztel

IT

• Prototípus fejlesztésnek köszönhetően kis 
eséllyel „megy félre” a megvalósítás

• Prototípus elfogadásával jól lehet fixálni a 
megvalósítás scope-ját

• Üzleti elfogadási tesztek felgyorsulnak, 
élesítési periódusok rövidülnek

• Adattárház, illetve az egyes fejlesztések 
nagyobb üzleti elfogadottsága

Mit nyerhetünk mindezzel?  -
Üzleti területek vs IT 


