
SINTEZA LUCRĂRII 

Lucrarea de față propune un sistem analitic pentru gestionarea inventarului de materiale 

prin utilizarea unei soluții de tip business intelligence ce acoperă inventarul și gestiunea 

procesului de aprovizionare a unei companii. Importanța studiului este lărgirea gamei de 

sisteme informaționale utilizate de companiile mijlocii, prin modelarea unui sistem analitic 

adecvat care să acționeze în afara sistemului tranzacțional, pentru a-și optimiza performanța. 

Obiectivul este un sistem analitic care este analizat și modelat conform surselor și cerințelor 

actuale ale companiilor mijlocii. 

Sistemul propus este demonstrat printr-un studio de caz care utilizează baza de date a 

unei societăți de export a lemnului, unde abordarea de sus în jos este utilizată din partea 

serverului pentru prelucrarea și virtualizarea datelor. Soluția de calcul în memorie este 

utilizată de către clientul pentru procesarea rapidă în timpul navigării între dimensiuni.  

Metodologia bazată pe date este utilizată pentru implementarea depozitului de date 

deoarece ținta bazei de date propuse sunt companiile mijlocii în care sistemul informațional 

nu este aplicat pe scară largă și datele structurate sunt limitate. Este adoptată o structură 

ierarhică ce permite păstrarea datelor filtrate în depozitul de date, precum și a datelor vechi. 

Aceasta asigură o flexibilitate a filtrării datelor deoarece fiecare model de analiză are propriul 

prag de toleranță în ceea ce privește nivelul de precizie a datelor. În plus, integrarea tuturor 

datelor structurate disponibile este posibilă pentru baza de date de dimensiuni medii. 

  Lucrarea de față prezintă un cadru de arhitectură pentru un sistem server-client de 

business intelligence (BI). Acesta se bazează pe cerințele de bază ale utilizatorilor, care pun 

accentul pe sistemul de răspuns fiabil și în timp real. Sursa de date este integrată și analizată 

în partea de server a sistemului BI, care utilizează un server SQL pentru implementare. De 

asemenea, sistemului propus utilizează tabele în Microsoft Excel în partea destinată clientului. 

Acesta este considerat de numeroși utilizatori ca fiind o interfață grafică prietenoasă. De 

asemenea, este bine cunoscut pentru performanță și pentru răspunsul său în timp real, datorită 

funcției IMC (In-Memory Computing) și a caracteristicilor sale care facilitează procesul de 

implementare a aplicațiilor de analiză, cum ar fi tabele pivot. 

Cercetarea cuprinde trei părți, în prima parte fiind realizate prezentarea cadrului general 

de lucru și o trecere în revistă a celor mai semnificative dezvoltări raportate în literatura de 

specialitate. Scopul primei părți este evidențierea stadiului actual al cercetării în domeniul 



sistemelor BI. A doua parte include contribuția personală, iar a treia parte prezintă rezultatele 

experimentale. Întreaga teză este împărțită în șase capitole după cum urmează. 

Capitolul 1 este intitulat "Prezentarea Business Intelligence" și cuprinde definiția și 

caracteristicile teoretice ale conceptului de business intelligence. În plus, sunt prezentate 

aplicațiile de business intelligence utilizate în acest studiu, iar ulterior sunt examinate câteva 

exemple de sisteme care implementează aceste aplicații. 

Capitolul 2 este intitulat "Metodologii de dezvoltare a serviciilor de tip business 

intelligence" și prezintă cadrul teoretic de construire a proiectelor de business intelligence. 

Capitolul prezintă, de asemenea, etapele construirii unor astfel de sisteme analitice și 

metodologiile utilizate pentru organizarea și gestionarea fluxului etapelor. Acest capitol are 

scopul de a clarifica diferențele dintre metodologia business intelligence în cascadă (waterfall) 

și metodologia de business intelligence tip agile. În plus, capitolul include prezentarea 

metodei de dezvoltare a depozitului de date și a sistemului de gestionare a bazelor de date în 

memorie. 

Capitolul 3 este intitulat "Componentele și tehnologiile business intelligence" și 

prezinta studiile curente din domeniul business intelligence. Prima secțiune analizează 

principalele componente care formează un proiect de business intelligence. Apoi se prezintă 

ciclul de viață al proiectului de business intelligence și rolul fiecărei componente în realizarea 

etapelor ciclului de viață al proiectului. În cele din urmă, sunt descrise platformele și 

instrumentele utilizate în dezvoltarea proiectului. 

Capitolul 4 este intitulat "Model propus". Obiectivul acestui capitolr este de a modela o 

soluție generalizată a sistemului BI propus pentru gestionarea inventarului de materiale. 

Acesta include aplicația de pe partea de server a sistemului BI propus și aplicația pentru 

client. Capitolul începe prin prezentarea metodologiei de cercetare. Ulterior este analizat 

sistemul de integrare a datelor, fiind urmat de arhitectura depozitului de date al sistemului BI 

propus, precum și de entitățile din depozitul de date care sunt descrise în detaliu pentru a 

clarifica arhitectura propusă a depozitului de date. 

Capitolul 5 este intitulat "Implementarea modelului". Scopul său este de a prezenta un 

studiu de caz practic referitor la aplicarea modelului propus în Capitolul 4. Capitolul începe 

cu o analiză a sistemului de tranzacții existent al companiei incluse în studiul de caz. Apoi 

sunt analizate sursele de date și sunt prezentate etapele de validare. În acest scop, este utilizată 



o platformă de server SQL pentru implementarea sistemului de integrare propus. În cele din 

urmă, aplicațiile BI modelate sunt descrise în detaliu în ultimele secțiuni. 

Capitolul 6 este intitulat "Concluzii și contribuții personale" și cuprinde principalele 

concluzii obținute din cercetare. Acest capitol rezumă teza, prezintă rezultatele finale ale tezei 

și contribuțiile personale. Această teză poate fi considerată una dintre lucrările științifice care 

prezintă o implementare practică a instrumentelor de analiză. 

 


