
Codec jest europejskim liderem w zakresie usług doradczych i wdrażania 
rozwiązań wspierających efektywność organizacji. Pełniąc rolę ogniwa 
łączącego strategię, controlling i nowoczesne technologie wspieramy 
naszych klientów w osiąganiu ich celów.

Grupa Codec



Nasze kompetencje

Co nas wyróżnia

• Skuteczne wdrożenie 
- dopasowanie do strategii klientów

• Połączenie wiedzy biznesowej 
z praktyką IT

• Doświadczenie - 18 lat na rynku 
polskim i 28 w Europie

• Klienci - ponad 700 klientów w 
Polsce i Europie – CCE w Warszawie

• Niezależność od technologii 
- partnerstwo z liderami na rynku 
informatycznym i doradczym

Co oferujemy
• Wsparcie i wdrożenia wymogów 

nowej rekomendacji D
• Informacja zarządcza
• Controlling
• Planowanie i budżetowanie
• Konsolidacja finansowa
• Business Intelligence
• Master Data Management
• Data Governance
• Hurtownie Danych
• …

Zwiększ efektywność swojego biznesu

empowering business
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Wybrani Klienci Codec Polska



Master Data Management
- fundamentem zarządzania 

jakością danych

Radek Kozieja

Warszawa, 15 listopada 2013



Śmieci na wejściu…



Standardowe próby rozwiązania problemu



Rozwiązanie MDM



Definicja MDM
Master Data Management

Zarządzanie danymi podstawowymi (MDM) jest wspartą technologicznie 
dyscypliną, w której biznes i IT działają razem, aby zapewnić jednolitość, 
dokładność, spójność semantyczną, wiarygodność i administrację 
oficjalnych wspólnych zasobów danych podstawowych firmy. Dane 
podstawowe to spójny i jednolity zestaw identyfikatorów i rozszerzonych 
atrybutów, które opisują podstawowe dla przedsiębiorstwa obiekty, w tym 
m.in. klientów, dostawców, jednostki organizacyjne, układ kont itp....

Master data management (MDM) is a technology-enabled discipline in which business and IT work together 
to ensure the uniformity, accuracy, stewardship, semantic consistency and accountability of the enterprise’s 
official shared master data assets. Master data is the consistent and uniform set of identifiers and 
extended attributes that describes the core entities of the enterprise including customers, prospects, 
citizens, suppliers, sites, hierarchies and chart of accounts.

źródło: Gartner



Synergia

MDM nie jest tylko systemem IT

MDM nie jest tylko systemem 

zapewnienia jakości danych

BICC / BAT / MDM

Zmiany organizacyjne są 

kluczowe dla powodzenia 

wdrożenia

Polityka wdrożenia MDM



Dojrzałość organizacji pod kątem MDM



BI / DW

Analityczny MDM

Centralne repozytorium MDM

Zdefiniowany zespół MDM

Pasywne i ograniczone zarządzanie 

danymi podstawowymi

Kluczowy dla strategii BI / DW

Zmiany organizacyjne są kluczowe 

dla powodzenia wdrożenia

Łatwiejszy do wdrożenia i tańszy

Możliwy do realizacji w mniejszych 

krokach

Dane podstawowe

Systemy źródłowe



Operacyjny MDM

Aktywni użytkownicy i kontrola

Całość procesu data governace po 

stronie biznesu

Trudniejszy nawet do częściowej 

realizacji

Integruje (prawie) wszystkie 

systemy i wiele procesów

Znacznie droższy

Znacznie korzystniejszy

Istotny dla całości architektury IT

Dane 
podst.

System 
A

System 
B

System 
C

System 
C



Operacyjny MDM w działaniu

Publikacja / 
Subskrypcja

WorkflowZapewnienie 
jakości

Integracja 
danych



Podsumowanie

Wykrywanie zmian w systemach 
źródłowych;
Zapewnienie odpowiedniej jakości 
danych podstawowych;
Umożliwienie odpowiednich 
transformacji i parametryzacji 
danych;
Dostarczenie danych w odpowiedniej 
formie do wszystkich 
wykorzystujących je systemów.

Docelowo, wdrożenie MDM powinno wygenerować zmiany w organizacji, 
które wyodrębnią jednostki biznesowe odpowiedzialne za jakość danych 
podstawowych. Jednostka MDM będzie mieć do dyspozycji zintegrowany 
system IT umożliwiający:

Źródło: thisisindexed.com
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