
Prezentacja przygotowana na potrzeby spotkania w Klubie Dyrektorów 
Finansowych „Dialog” 18.03.2020 na temat „Wizualizacja danych –
narzędzie stawiania i rozwiązywania problemów”.
Spotkanie kończy II edycję programu Digital Finance Excellence.

Kolejna edycja DFE rozpocznie się zgodnie z planem 2.04.2020 
spotkaniem online https://businessdialog.pl/wydarzenia/dfe-warszawa-
02042020
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Jak zobaczyć i zrozumieć dane, 
gdy jest ich mnóstwo, 
są w nietypowej postaci 
i coraz częściej 
nie są to tylko dane finansowe? 

Witold Kilijański, 
NewDataLabs



• Dlaczego w jednych firmach Business Intelligence nie wnosi nic nowego, a w innych staje się 
elementem przewagi konkurencyjnej i ma absolutnie strategiczne znaczenie?

• Czy chodzi tylko o narzędzie?

• Jak Tableau może zmienić pracę analityka, managera, Firmy?



Klienci

PRIMUS FINANCE



Ten wykres jest na każdej prezentacji na temat Business Intelligence…





2 pytania od których zależy wszystko:

1. Jak wyglądają Wasze dane?

2. Komu na jakie pytania chcemy na ich podstawie odpowiedzieć?



Do czego może przydać się Konsultant…



1 reguła ważna niezależnie od narzędzia

Nie kopiujcie Excela! 

EXCEL ma inną logikę patrzenia na dane.



2 słowa o psychologii

Czym jest percepcja wizualna i pamięć krótkotrwała?



Działanie percepcji wizualnej/ 
podświadomego przetwarzania danych

Spróbuj wskazać tak szybko jak potrafisz, ile razy liczba 5 pojawia się na poniższej 
liście:



A teraz?

Działanie percepcji wizualnej/ 
podświadomego przetwarzania danych



Inaczej mówiąc…



Inaczej mówiąc…



Inaczej mówiąc…



A gdy danych jest naprawdę mnóstwo?



O czym pamiętać? Krótki przegląd dobrych praktyk…



Reguła „Z”

Istotne

Istotne

Istotne lub 
mniej

Istotne lub 
mniej

Mniej istotne



Reguła „F”

Istotne

Istotne

Istotne lub mniej

Istotne lub mniej

Mniej istotne

Istotne lub mniej

Istotne

Istotne

Mniej istotne

Mniej istotne



Magiczna liczba 7



Najlepsze praktyki
Kolor

• Jaskrawe kolory mogą spowodować przeciążenie zmysłów. Powinny być zarezerwowane dla danych które odstają od reszty.

• Nasze mózgi podświadomie grupują przedmioty według kolorów

• Nie grupuj i nie przypisuj znaczenia danym używając koloru czerwonego, żółtego lub zielonego. W ten sposób wykluczasz 1% kobiet i 10% mężczyzn, będących daltonistami

• Kolory które są powszechne w naturze działają bardzo dobrze jako paleta kolorów w dashboardach



Najlepsze praktyki

Rozmyślnie stosuj kolory do wykresów słupkowych



Najlepsze praktyki

Wykresy kołowe vs Słupkowe

Warto użyć wykresu słupkowego  aby wyraźniej pokazać ten sam udział w całości 
danych - co jest powszechnie prezentowane na wykresie kołowym. 

Zauważ, o ile łatwiej pokazać ranking poszczególnych części na słupkach



Najlepsze praktyki

Tekst i tabele tekstowe są świetnym medium do prezentacji szczegółowych 
informacji.



Najlepsze praktyki

Wykresy liniowe są świetne do wyświetlania trendów, wzorców i „odstających”



Najlepsze praktyki

I jeszcze jeden przykład…

https://www.pekao.com.pl/raport-msp/wyniki-
badan-raportu.html#viz1551714477717

https://www.pekao.com.pl/raport-msp/wyniki-badan-raportu.html#viz1551714477717


I jeszcze jedna sprawa…

Jeśli chcecie wybrać narzędzie dla siebie…

https://newdatalabs.com/power-bi-vs-tableau/

https://newdatalabs.com/power-bi-vs-tableau/


Misja TABLEAU

Pomagać ludziom zobaczyć i 
zrozumieć ich dane



Dziękuję za uwagę

Witold Kilijański
Prezes

w.kilijanski@newdatalabs.com
601 79 77 83
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