
1  Statistica | Advanced Analytics, Big Data and IoT 
http://statistica.io 

 

 
Statistica Enterprise Server 
 

Podniková verze (Statistica Server) je výkonný a škálovatelný firemní software, který nabízí administrační 

rozhraní, kde si jednotliví uživatelé mohou vytvářet předdefinované objekty datových zdrojů, analýz, 

reportů a mnoho dalšího. Tyto objekty lze potom opakovaně používat a sdílet s dalšími uživateli. Toto 

řešení vychází ze síťové verze softwaru Statistica. Základní princip je proto stejný. Neomezený počet 

instalací, počet současně přistupujících závisí na počtu zakoupených licencí. Kombinace funkcionalit, 

které kopírují potřeby společností, však navíc umožní využívat software ne pouze jako program 

k vyhodnocení dat, ale jako analytickou platformu, která pokrývá potřeby společnosti v oblasti řízení 

analytického workflow, reportingu, pokročilé správy programu apod. 

Pro koho je řešení určeno 

Tento typ řešení je určen převážně pro společnosti, kteří využijí zejména: 

  Možnost sdílení vytvořených analytických modelů  

  Automatizaci analýz, sdílení zdrojů s ostatními uživateli 

  Možnosti tvorby předpřipravených reportů 

  Možnosti přístupu do softwaru přes webový prohlížeč (tenký klient) 

  Možnosti zpracování výpočtů analýz na serveru (rozsáhlá finanční, senzorická data) 

  Možnosti pokročilé správy software 

 

Takovéto potřeby má každá střední a větší společnost. Tato verze je využívána velmi často jako analytická 

platforma v průmyslových podnicích a obchodních firmách podnikajících v mnoha odvětvích.  

 

Tento typ instalace umožňuje nainstalovat serverovou část řešení na výkonný počítač společnosti. 

Jednou z hlavních předností Statistica Server je potom možnost nechat výpočetně složité operace 

zpracovat na výkonném serveru a nezatěžovat tak klientskou stanici. Server po výpočtu vrátí výsledek ve 

formě tabulek a grafů (dle typu analýzy). Dále je možné plánovat automatická spouštění 

předdefinovaných analýz/reportů. Výhodou tohoto řešení je možnost připojení velkého množství 

uživatelů v rámci sídla podniku, z počítače, který má nainstalován webový prohlížeč. Pro přístup do 

podnikové verze softwaru je třeba autentifikace uživatele na základě uživatelského jména a hesla (lze 

využít Active Directory účty).  

Statistica Server také umožňuje přístup k rozhraní Statistica přes webový portál, tedy k zjednodušené 

formě rozhraní (a možností) odpovídajících funkcionalitám desktopové verze Statistica. Přes tento portál 

jsou dostupné pro spouštění i uložené přednastavené analýzy, reporty apod.   
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Panel přednastavených konfigurací  

 

Objektem z předchozího odstavce se 

rozumí datové připojení, analýza nad daty, 

report.  Každý uživatel/oddělení má vlastní 

složku, ve které má předdefinované 

databázové dotazy, analýzy a reporty. Po 

vybrání příslušné analýzy na panelu analýz a 

stisknutí tlačítka OK jsou automaticky 

načtena aktuální data, která příslušná 

analýza využívá a dále je provedena vlastní 

analýza a zobrazen výstup, graf atd. nad 

aktuálními daty. Přístup k jednotlivým 

datovým zdrojům a analýzám ostatních 

uživatelů/oddělení je určen právy daného 

uživatele, které jsou v rámci softwaru 

Statistica definována. Každý uživatel má 

však (i bez znalosti jazyka Statistica Visual 

Basic) možnost uložit svůj pracovní postup, 

proceduru provedenou nad daty a to pomocí funkcionality „Záznam makra“. Uživatel spustí záznam 

makra, provede posloupnost kroků - zobrazí grafy a výsledné tabulky a zastaví záznam makra. 

Stejně jako analýzy lze spustit přednastavené reporty, software provede přednastavené analýzy nad 

aktuální podobou dat, výsledky uloží do přednastaveného reportu a uloží jej např. jako PDF do předem 

definované složky na disku. Další možností je například tisk dokumentu, nebo poslání reportu přímo na 

mail.  

Import analytických postupů do Enterprise a jejich sdílení 

Jak již bylo naznačeno, jedním ze hlavních úloh podnikové verze je velmi snadná tvorba přednastavených 

analýz. Má-li konkrétní uživatel příslušná práva, tak uložení výsledného analytického postupu 

(definovaného pomocí rozhraní Workspace) je otázkou okamžiku. Tlačítkem “Deploy to Enterprise“ 

uložíme do databáze Statistica Enterprise. 
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V dalším kroku přiřadíme (jednotlivcům nebo skupinám) oprávnění pro spouštění přednastaveného 

Workflow: 

 
 

Pokud bychom to měli shrnout, tak podnikovou verzi softwaru Statistica lze chápat jako rozšíření jádra 

softwaru Statistica o následující funkcionality:  

 Možnost definovat role a oprávnění jednotlivých uživatelů v systému (administrátoři, analytici, 

databázoví administrátoři, uživatelské skupiny se specifickými oprávnění k provedení určité 

analýzy dat vrácených konkrétními dotazy). Obrázek níže ukazuje správu uživatelů v Enterprise 

manažeru: 

 
 

Administrátor může jednotlivým uživatelům povolit nebo zakázat akce, ke kterým budou mít 

přístup, může nastavit možnosti využívání modulů, které jsou na Statistica serveru, ale může 

také sdílet výstupy z analýz prováděných jednotlivými uživateli spolu s velkým množstvím 

dalších úprav. 

 

 Datové konfigurace (dotazy a metadata, která popisují datové typy, sloučení dat a předzpracování 

dat vycházejících z více zdrojů dat atd.), tj. Statistica podporuje přístup k datům přes OLEDB, 

ODBC, ADO a přes různé jiné metody (PI), také poskytuje grafické nástroje pro tvorbu dotazů. 

Velké množství našich zákazníků podnikového řešení softwaru Statistica spravuje datové sklady 

v databázích Oracle nebo Teradata  (SAP, SAS, SQL a dalších specializované formáty databází jsou 

také podporovány).  

 Analytické konfigurace, tj. analytické šablony definují analytické pracovní postupy, které se týkají 

analytických možnosti softwaru Statistica, např. Data Mining, prediktivní modelování a další 

statistické analýzy, atd. nebo volání funkcí, které jsou obsaženy v ostatních analytických nebo 

grafických knihovnách a které se drží standardu skriptovacích rozhraní MS Windows  (např. R, 

různé rozhodovací nástroje, atd.). Předpřipravené analytické postupy jsou spouštěny pracovníky 

s příslušnými oprávněními napříč společností. 
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 Šablony reportů (reporty, skládající se z kombinace vybraných částí nebo všech výsledků analýzy 

vytvořené pomocí analytické konfigurace, tedy z jakékoli analýzy definované uživatelem). 

V šabloně reportu uživatel volí výstupní formát (PDF, MS Word, HTML, webový portál, atd.) a dále 

může zvolit dobu vytvoření reportu (denní, týdenní apod.) a opakování. 

 Správa a zobrazení – Podniková verze softwaru Statistica nabízí možnost úplné kontroly nad 

využitím systému, tj. kontrolovat a přidělovat práva k využití jednotlivých datových zdrojů, 

analytických nástrojů pro tyto zdroje (od základních analýz až po pokročilé modely atd.), k 

reportům atd. Uživatelům je zobrazí vždy ta část, na kterou mají nastavena práva. Celý systém je 

zobrazen v přehledné stromové struktuře. 

 

Software je postaven na otevřené architektuře (pomocí standardních nástrojů VB Script, C + + / C #, 

HTML, Java a XML), která umožní IT oddělení přizpůsobit si všechny hlavní komponenty systému, 

případně systém rozšířit o novou komponentu (specifické analytické nebo databázové zařízení apod.). 

 

 Možnost zpracování analýz na serveru – kód analýzy v jazyku Statistica Visual Basic lze odeslat 

ke zpracování na server, který vrátí výstup z analýz  

 Tenký klient – přístup ke zjednodušeným funkcionalitám Statistica přes webový prohlížeč, stejně 

tak k objektům Statistica Enterprise pro spouštění (analýzy, reporty) 

 Scheduling – plnohodnotná možnost automatizace spouštění analýz a přednastavených reportů. 

 

Jednoduché generování přednastavených reportů 

Software Statistica Small Business Edition podporuje v rámci svého rozhraní jednoduchou tvorbu 

statistických reportů, které lze po definování na vyžádání spouštět. Dialog pro tvorbu reportů ukazuje 

obrázek níže: 

 
 

V dialogu pro tvorbu reportů si uživatel definuje vzhled reportu, přidá doplňující parametry jako např. čas 

vytvoření reportu, datum, jméno uživatele apod. a šablonu si uloží a na vyžádání spouští, např. přes 

webový prohlížeč (viz obr. níže). 
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Přístup přes webový prohlížeč – Software Statistica Enterprise Server umožňuje uživateli přístup k 

analytickým nástrojům přes webový prohlížeč, přes webové rozhraní má tak uživatel možnost používat 

stejné datové a analytické konfigurace (předpřipravené analýzy, reporty apod.) jako v rozhraní modulu 

Enterprise. Přístup přes webové rozhraní probíhá na základě účtu vytvořeného v rozhraní Enterprise 

Manageru: 

 

 
 

 

 

Více o tomto řešení se můžete dočíst zde: http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA/Enterprise-

Server. 
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