
134 ADAT TÁR AL APÚ VE ZE TŐI  INF ORMÁCIÓS RENDS ZER

5. fejezet

JELMAGYARÁZAT

abcabcabcabc
abcabcabcabc
abcabcabcabc
abcabcabcabc

abc
abcabcabcabc
abcabcabcabc     

A fogalom definíciója megtalálható a Fogalomgyűjteményben

    
Kapcsolódó tartalom a kézikönyv további fejezetében

avir.hu
    

Kapcsolódó honlaptartalom a www.avir.hu oldalon



1355.  fe je ze t :  Adatmodel lek é s  adat t ár ak :  képzé sük ,  s a játo s s ágok ,  fe lhas ználhatós águk…

5.1. Bevezető

Ha az intézmény adottságait, a stratégia céljait, annak mérését, a legfontosabb 

vezetői információs igényeket beazonosítottuk, kialakítottuk a vezetői informá-

ciós rendszerhez kapcsolódó szervezeti, humánerőforrás-igényeket, akkor jöhet 

az adattárra épülő rendszer megvalósítása. Bár ezek a folyamatok, tevékenysé-

gek egymásra épülnek, nem feltétlenül csak ebben a sorrendben és sok esetben 

jelentős átfedésekkel valósíthatók meg.

5.2. Adattárház alapú vezetői információs rendszerek ki-
alakításának főbb szempontjai, alapelvek, fogalmak

Az adattár az intézmény adatvagyonát integrálja az intézmény által használt 

különféle rendszerekből, nyilvántartásokból egy közös adatbázisba. Az adattár 

tisztított, minőségi adatokat biztosít az intézmény különböző információs igé-

nyeire, a különböző felhasználói csoportok számára. Ez az adatvagyon (adat-

tár) teljes, integrált, megbízható, idősoros és naprakész.

•  Teljes: minden döntés-előkészítéshez és információszolgáltatáshoz szük-

séges adat elérhető.

•  Integrált: az adatokat egységesen tárolja, kezeli, és egységes fogalmi defi-

níció szerint értelmezi.

•  Megbízható: a különféle rendszerekből, nyilvántartásokból származó ada-

tok adatellenőrzésen és adattisztításon esnek át az adattárba való betöltés 

előtt.

Adatmodellek és adattárak: képzésük, sajátosságok, felhasznál-
ha tóságuk a döntéstámogatásban; az intézményi információ-
szolgáltatás rendszere
Az adattár alapú vezetői információs rendszer (VIR) az intézmény működését, döntési folyamatait ha-

tékonyabbá, a döntéseket megalapozottabbá teszi, illetve mérhetővé teszi az egyes döntések következ-

ményeit, a stratégiai és operatív célok elérését. Az elsődlegesen VIR-fejlesztőknek, megvalósítóknak – de 

korántsem csak informatikusoknak – szóló fejezet összefoglalja az adatmodellek és adattárak közötti 

összefüggéseket, képzésüket, leírja sajátosságaikat, és elemzi felhasználhatóságukat.

5.

Egy vezetői információs 

rendszer csak akkor 

tudja megbízhatóan és 

hatékonyan támogatni 

a döntéshozatalt, ha az 

adattárra épül.
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•  Idősoros: az adattár nemcsak az aktuális állapotot tükrözi, hanem az idő 

előrehaladtával bekövetkezett változásokat is lekérdezhetővé teszi – lehet 

hosszabb trendeket vizsgálni, és előrejelzéseket készíteni.

•  Naprakész: az adatfeldolgozás rendszeresen, automatikus mechanizmu-

sokkal történik, egy-egy új időszakra vonatkozó információk gyorsan elő-

állnak.

•  Felhasználói tématerületek szerint szervezett az adatstruktúra: a felhaszná-

lói igényeknek megfelelően kialakított adatstruktúra alapvetően a felhasz-

nálók gyors kiszolgálását, az egyszerű értelmezhetőséget tartja szem előtt, 

nem pedig a hatékony adatkezelést és tárolást. Ezért az adatok felhasználói 

témakörökhöz szervezettek, és redundánsan tárolódnak.

•  Az adattár tartalma folyamatosan változik, nemcsak az idősoros volta, ha-

nem a folyamatosan bővülő információigény miatt is. Az adattár éppen 

ezért rugalmasan bővíthető, és fokozatosan épül.

Az adattár alapú VIR sokban különbözik egy alaprendszertől (operatív rendszer-

től), például egy tanulmányi vagy pénzügyi rendszertől. A következő táblázat egy 

alaptevékenységeket támogató operatív és egy információkat szolgáltató adat-

tárház alapú rendszer különbségeit veti össze. Nézzünk például egy tanulmányi 

rendszert és egy vezetői információs rendszert!

5.1. táblázat. Operatív és adattárház alapú rendszer összevetése I.

Operatív rendszer Adattárház alapú rendszer

Mindennapi tevékenység támogatása A hosszú távú stratégiát és döntéshozatalt támogatja

Rövid távon is kritikus a hiánya Közép- és hosszú távon kritikus a hiánya

Fő cél az adatgyűjtés, adatbevitel Fő cél az információ kinyerése

Technológiavezérelt Üzletvezérelt 

Automatizált, döntően rutinfeladatok Kreativitást igénylő feladatok 

Statikus alkalmazások Dinamikus alkalmazások, igényeknek megfelelően folyamatosan változnak 

Homogén adatforrás Heterogén adatforrás 

Gyakori, rövid idejű tranzakciók Ritkább, hosszabb idejű tranzakciók 

Írási és olvasási feladatok hangsúlya Elemzési feladatok hangsúlya 

Természetesen ezek technológiai és bevezetésbeli különbséget is hoznak ma-

gukkal:

5.2. táblázat. Operatív és adattárház alapú rendszer összevetése II.

Operatív rendszer Adattárház alapú rendszer

Relációs adatszerkezet Multidimenzionális adatszerkezet 

Kis, kvázi állandó adatmennyiség Nagy és növekvő adatmennyiség 

Csak aktuális adatállapot, állandóan változó adatok Archívumok, idősoros adattárolás 

Normalizált adatmodell Denormalizált, lekérdezésre optimalizált adatmodell

Minimális redundancia (3NF) Jelentős redundancia (1NF, 2NF, 3NF)

Kevés származtatott, aggregált adat Nagyszámú származtatott, aggregált adat
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Az adattár bevezetése 

nem egyszerűen csak egy 

informatikai projekt, ha-

nem a szervezet életében 

fontos szemléletformá-

lás, ezért változásme-

nedzsmentet igényel.

Ezek a különbözőségek teszik indokolttá, hogy egy adattár bevezetését ne egy-

szerűen csak egy hagyományos informatikai rendszer bevezetéseként tekintsük. 

Bár értelemszerűen sok informatikai vonatkozása is van, ahhoz, hogy sikeres le-

hessen a projekt, sok egyéb szempontot is folyamatosan szem előtt kell tartani.

Rendszerbevezetés 

A rendszerbevezetés a következő főbb lépésekből (fő folyamatokból) áll:

•  Projektalapítás: projektterv elkészítése, projektindító dokumentum elkészí-

tése, projektszerkezet felállítása, projektindító megbeszélés

•  Felmérés: pontosítja a felhasználható adatok körét, megadja a kézi adat-

bevitel adatainak körét, pontosítja a felhasználói igényeket a BSC-re és a fix 

riportokra vonatkozólag. Eredménye a követelményspecifikáció.

•  Tervezés: megadja, hogy a követelményekből mi és hogyan tud teljesülni. 

A tervezés során elkészül egy dimenzionális modell, amely nagyvonalú adat-

modell, elkészül a logikai terv, amely egy részletes adatmodellből és a rend-

szer funkcióinak megvalósítási tervéből áll. A fizikai terv pedig a fejlesztők 

számára definiálja a pontos megvalósítást. E háromból áll össze a rendszer-

terv. A tervezés a rendszer minden elemére kiterjed, tehát az ETL (Extract, 

transform, load) folyamatokat, az adattárat és a felhasználást is meg kell 

tervezni. A tervezésnél már nagy hangsúlyt kell fektetni az adatminőségre, 

ezért a teszttervet is el kell készíteni.

•  Megvalósítás: a rendszer kialakítás, kifejlesztése. Az ETL-folyamatokat, a ri-

portokat és a BSC-rendszert kell kifejleszteni. A folyamat része a rendszer-

teszt, azaz a funkcionalitás tesztelése és javítása.

•  Tesztelés: az első adatbetöltés során lehet az adatminőséget ténylegesen 

tesztelni. A tesztelés során az input adatok valamint az adatfeldolgozási 

folyamatok minőségét is tesztelni kell. A tesztelés része a végfelhasználói 

outputok vizsgálata is.

•  Bevezetés: a bevezetés során történik meg a rendszer éles üzembe helye-

zése.

•  Oktatás: a felhasználók oktatása több fázisban történik. Az oktatás mind a 

szoftverek használatára, mind az adattartalomra kiterjed. Az oktatásnak ré-

sze a rendszer intézmény oldali üzemeltetőinek a képzése a projekt kezdeti 

szakaszaiban.

•  Fogalomtár-kialakítás: a felhasználói fogalmak egyeztetése és pontos defi-

niálása, a mutatók tartalmának egyeztetése a projekttel párhuzamosan ha-

ladhat. A tervezési fázis végére a fogalomtárat definiálni kell.
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Projekt 
alapítás

Fogalomtár 
kezelés

Oktatás

Felmérés Tervezés Kivitelezés
Belső 

adatfeltöltés
Tesztelés

Éles üzembe-
helyezés

1. Adattárház fejlesztés

Dokumentálás

Tanulmányi 
rendszerekből 

nyerhető 
adatok köre

Gazdálkodási 
rendszerekből 

nyerhető 
adatok köre

BSC célok 
és mutatók 
felmérése

Célok és 
mutatók 

megtervezése

Mutatók 
és adattár 

kapcsolatának 
tervezése

Mutatók adat-
tárból való 

kinyerésének 
megvalósítása

BSC 
szoftverrel 

való 
megvalósítás

Egyéb adatok 
köre

Sztenderd 
riport igények

ETL 
tervezés

ETL 
eljárások 
tesztelése

Adattár 
tervezése

Felhasználói 
felületek 
tervezése

Adat -
egysége -

sítés

Adat -
tesztelés

Rend-
szer-
teszt

ETL 
megvaló-

sítása

Riport 
megvaló-

sítása

BSC 
megvaló-

sítása

BSC 
tervezése

Riportok 
és OLAP 

tervezése

Adat -
ellenőr zés

Riportok 
tesztelése

Adat feldol-
gozás (transz-

formáció)

Input rendszerekből kinyert adatok 
validálása

5.1. ábra. Rendszerbevezetés

Adattárakkal kapcsolatos megközelítések és alapelvek, „jó gyakorlatok”

A következőkben néhány olyan alapelvet foglalunk össze, amelyet érdemes fo-

lyamatosan szem előtt tartani, ha sikeres, jól működő adattárház alapú vezetői 

információs rendszert szeretnénk építeni.

5.3. táblázat. Adattárház alapú vezetői információs rendszer építésének alapelvei

Alapelv Értelmezés, indoklás, megjegyzés

Az alapadatokat és a belőlük képzett mutatókat pon-
tosan definiálni kell. A definíciókat és értelmezéseket 
minden érintett számára elérhető definíciós szótár 
tartalmazza.

Kimagaslóan fontos, hogy minden bemenő adat és mutatószám pontosan le-
gyen definiálva. A projekt során kidolgozott fogalomtár biztosítja az adatok 
egységes értelmezését.

Mindig a részletes alapadatból indulunk ki, így építünk 
fel egy mutatót.

Az adattárba nem aggregált adatok kerülnek be, hanem részletes alapadatok 
(hallgató, oktató, kurzus, terem stb.).
A részletes alapadatokból való építkezés biztosítja, hogy újabb mutatószá-
mok rugalmasan előállíthatóak, képezhetőek legyenek, ha megváltoznak 
az igények.
Alapadatszintre van szükség mélyebb statisztikai, adatbányászati elemzések-
hez is.
Az OLAP (Online Analytical Processing) multidimenzionális tábláit is alap-
adatokból lehet felépíteni.

Az alapadatokkal együtt az alaprendszerbeli egyedi 
azonosító vagy annak kódolt értéke is bekerül az adat-
tárba.

Az adattárban az adatok összekapcsolhatóságát, illetve adattisztításnál 
az adatok visszakereshetőségét csak így lehet biztosítani.
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Alapelv Értelmezés, indoklás, megjegyzés

Az adminisztratív rendszerek és az adattár fizikailag is 
elkülönülő, önálló egységek.

Az adattár teljes mértékben el van választva az operatív, napi tevékenységeket 
támogató rendszerektől.

Az adatok mindig egy átmeneti adattárolón (stage) ke-
resztül kerülnek be az adattárba.

Ez biztosítja a rendszerek függetlenségét (azaz az adminisztratív rendszerek és 
az adattár fizikailag is megvalósított szétválaszthatóságát) és az adatfeldolgo-
zások hatékonyságát.

Az információk (adatok) minél szélesebb körben elér-
hetőek a különböző felhasználók számára.

Az adattárnak vannak „érzékeny” információi, amelyhez korlátozni kell a hoz-
záférést, de az a cél, hogy az összegyűlő információk a lehető legszélesebb 
körben elérhetőek legyenek.

Az adatfeldolgozásoknál törekedni kell a kézi beavat-
kozás minimalizálására.

Az adatfeldolgozások lehetőség szerint automatizált folyamatokon keresztül 
történjenek, a kézi feldolgozásokat, karbantartásokat minimalizálni kell. Ezál-
tal csökkenthető az üzemeltetéshez szükséges humán ráfordítás, és növelhető 
az adattartalom megbízhatósága.

A felhasználókat már a projekt tervezésébe érdemes 
bevonni.

Az adattár a felhasználói igényeknek megfelelően, és nem az informatikai el-
képzeléseknek megfelelően kell, hogy épüljön, ezért elengedhetetlen, hogy 
a kulcsfelhasználók már a projekt kezdetétől folyamatosan részt vegyenek a 
rendszer megtervezésében és megvalósításában.

Az adatminőségi kérdések a projekt kezdetétől fogva 
nagy hangsúlyt kapnak, az adattárba csak ellenőrzött 
adatok kerülhetnek be.

Az eredményesség kritikus tényezője, hogy az adattárban kezelt adatok meny-
nyire megbízhatóak, hiszen döntéseket csak hiteles információkra lehet ala-
pozni. Az adatminőséget ezért már a projekt elejétől kezdve kiemelt módon 
kell kezelni.

Az adattárba bekerült adatok utólag nem módosulnak, 
csak bővülnek.

Az adattárra épülő, egy adott időszakra vonatkozó kimutatások utólagosan 
nem módosulnak, bármikor lekérdezve ugyanazt az eredményt szolgáltatják.

Az adattár adattartalmának változása kontrollált mó-
don történik, a felhasználók tájékoztatása mellett.

Az adattár adattartalma folyamatosan bővül, változik, hiszen a felhasználói 
igények változnak, és az operatív rendszerekben tárolt adatok köre folyama-
tosan nő. Ezek a változások a felhasználók számára nyomon követhetőek kell, 
hogy legyenek.

Adattárházak felsőoktatási intézményi környezetben

A következő ábra az adattárak főbb funkcionális egységeit, feldolgozási folyama-

tait és felhasználásait mutatja be.

5.2. ábra. Adattárak főbb egységei, feldolgozási folyamatai és felhasználásai
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Az adatfeldolgozás a 

következőket jelenti: 

adatok fogadása, 

adatminőség ellenőrzése, 

adattisztítás, különböző 

adattranszformációk, 

valamint az adatok 

betöltése az adattárba.

Az adatforrásoknak három különböző típusát javasolt megkülönböztetni:

•  Intézménynél elektronikus formában kezelt adatok. Ezek lehetnek admi-

nisztratív rendszerben kezelt, adatbázisban tárolt, alapvetően nem változó 

struktúrájú adatok (pl. tanulmányi és gazdálkodási rendszerek adatai), il-

letve lehetnek Excelben kezelt nyilvántartások (pl. publikációk listája vagy 

konferenciák, külső kapcsolatok kezelésére szolgáló táblázatok).

•  Elektronikusan nem fellelhető, illetve automatizált folyamatokkal nem fel-

dolgozható adatok, amelyek kézi adatbevitellel, közvetlenül a VIR-be kerül-

nek be. Ez a megközelítés csak átmeneti megoldást jelenthet, és csak bizo-

nyos mutatószámok esetén követendő. A preferált megoldás olyan operatív 

rendszer bevezetése, illetve a meglévő operatív rendszerek olyan modullal 

történő kiegészítése, amely képes a hiányzó adatokat kezelni, és ahonnan az 

adatok az előző pontban definiált módon kerülhetnek be az adattárba.

•  Az adatforrások harmadik kategóriája a központi adattárból vagy más köz-

ponti (országos, ágazati stb.) rendszerből kapott, intézményre vonatkozó 

adatok.

A rendszeres adatfeldolgozás része az adattárból a felesleges adatok „kivezeté-

se” is, azaz a nem használt, illetve túl részletes adatoknak egy idő után történő 

archiválása és törlése.

Az adatok felhasználása hosszabb távon a következőket jelenti:

•  Stratégiai mutatószámrendszer: az intézmény stratégiájának helyzetét, telje-

sülését mérő, néhány kiemelt mutatószám az egyes stratégiai célok mentén 

(lásd még avir.hu Mutatószám-gyűjtemény). 

•  VIR-jelentések: a különböző vezetői szintek és területek számára rendsze-

resen és automatikusan készülő riportok, táblázatok, grafikonok (lásd még 

avir.hu VIR-riportgyűjtemény). 

•  Ad hoc lekérdezések: ugyanezen felhasználói körök számára az egyéni lekér-

dezések, ad hoc módon összeállított táblázatok és grafikonok elkészítésének 

lehetősége.

•  Adatszolgáltatás: a központi szervek felé történő rendszeres adatszolgálta-

tások biztosítása.

•  Elemzés, modellezés: az adattár adatvagyonát felhasználva statisztikai, 

adatbányászati elemzések a mélyebb összefüggések feltárása érdekében 

előrejelzések készítése, „mi lenne, ha” típusú modellek felállítása.

•  Tájékoztatás: a „külső” felhasználók számára információ megosztása in ter-

neten.

Hosszabb távon elképzelhető olyan egyedi alkalmazások, rendszerek kialakítása 

és bevezetése is, amelyek közvetlenül az adattárház adatait használják, ugyan-

akkor egyedi funkciókat látnak el.

5.3. Adattár adatmodellezés

Adattár témakörök

A VIR felhasználóinak nem kell ismerniük az adatok struktúráját, sőt még azt 

sem, hogy az adatokat melyik forrásrendszerből kapta az adattár. Az alapadato-

kat témakörökhöz rendelten kell kezelni. A témakörök nem követik az intézmé-

nyi rendszerek belső struktúráját, sokkal inkább a felhasználói igények szerint 

kerülnek kialakításra; ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a felhasználók az 

alaprendszerek ismerete nélkül is megtalálják és értelmezni tudják a számukra 

fontos információkat. 

avir.hu
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A javasolt témakörök az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra. 

5.4. táblázat. Javasolt adattár témakörök

1. szint 2. szint 3. szint

Irányítási 
folyamatok

Stratégiamenedzsment Stratégiamenedzsment

Kontrolling és teljesítménymenedzsment Felsővezetői teljesítményértékelés

Vezetői számvitel

Kötelező beszámolók, jelentések

Költséghatékonyság

Intézményi kommunikáció és marketing PR (külső és belső)

Marketing

Források bevonása (szponzoráció, támogatás, pályá-
zatok, SZAHO)

Minőségbiztosítás Minőségbiztosítási rendszer működtetése

Főfolyamatok Oktatás Képzések, kurzusok

Vizsgáztatás

Hallgatói eredmények

e-learning

Felvételi

Mobilitás

Lemorzsolódás

Kapacitások

Kurzus- és oktatásfejlesztés

Oktatásszervezés, adminisztráció

Akkreditációs folyamatok

Kutatás Kutatási programok

Kutatási kapacitások

Kutatási együttműködések

Kutatási pályázatok

Kutatási források

Kutatáshasznosítás

Tudományos munkák

Térségi szolgáltatások Felnőttképzés, élethosszig tartó tanulás

Regionális szolgáltatások
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1. szint 2. szint 3. szint

Erőforrás-gazdál-
kodási támogató 
folyamatok

Pénzügyi gazdálkodás Eszközgazdálkodás és -nyilvántartás

Könyvelés, bevételek és kiadások

Közbeszerzés

Szervezetközi elszámolás

Likviditásmenedzsment

Keretgazdálkodás

Létesítménygazdálkodás Létesítmény üzemeltetése és fenntartása

Ingatlanfejlesztés, beruházások

Létesítményhasznosítás

Hallgatói szolgáltatások Térítések és juttatások

Esélyegyenlőség

Tehetséggondozás, tanácsadás, karriermenedzsment

Hallgatói közösségek, tájékoztatás

Alumni, pályakövetés

Intézményi szolgáltatások – sport Sportszolgáltatások

Versenysport

Kapacitások és kihasználtság

Intézményi szolgáltatások – könyvtár Könyvtári szolgáltatások

Könyvtári állomány

Kapacitások és kihasználtság

Intézményi szolgáltatások – kollégium Kollégiumi szolgáltatások

Kapacitások és kihasználtság

Intézményi szolgáltatások – nyelv Nyelvi szolgáltatások

Kapacitások és kihasználtság

Információgazdálkodás – IT Nyújtott szolgáltatások

Szolgáltatásmenedzsment

Implementálás

Üzemeltetés

Kapacitások és kihasználtság

Humánerőforrás-gazdálkodás Munkaerő alkalmazása, adminisztráció

Bérezési és juttatási rendszer

HR létszám- és kompetenciamenedzsment

Terhelések menedzsmentje

Esélyegyenlőség

Mobilitás

Fejlesztés (oktatás, képzés…)

Karriertervezés, életpálya
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5.4. Az adattár funkcionális felépítése, eszközei

5.4.1. Általános architektúra

Hibalista

Jelmagyarázat

Aggre-

gálás

Adat-

küldés

Modellezési

adat

Küldendő

adatok

Adatfel-

dolgozás

Adat-

ellenőrzés,

tisztítás

Eseti adatok 

egyedi feldol-

gozása

Közvetlen 

adatbevitel

Eredmény 

publikálása

Fix riport 

publikálása

Scorecard

publikálás

KPI

adat-

bevitel

Gazdálkodási,

tanulmányi 

és egyéb 

rendszerek

Központi 

adattár

Eseti 

adatgyűjtés 

forrásadatok

Stratégiai 

mutató-

számrendszer

Rend-

szeres

riportok

Ad hoc 

lekérdezés

Elemzés, 

adatbányászat
Adat

Adatművelet, 

feldolgozás

Végfelhasz-

nálói

rendszer

Adattár

alap-

adatok

téma

körönként

Stage

Átme-

neti

adattár

Stratégiai 

mutató-

számok

Aggregált 

Adatok,

OLAP

Adat- 

elők.

Adat- 

elők.

Adat

feldolgozás

Adat-

kitöltési

5.3. ábra. Az adattár általános architektúrája

5.4.2. Az adattár adattárolási szintjei

Az adattárban négy szintet javasolt megkülönböztetni:

•  stage-adatok,

•  alapadatok, 

•  aggregált adatok, 

•  adatpiacok. 

Stage

A stage területre a forrásrendszerekben tárolt adatok kerülnek betöltésre, majd 

itt mennek végbe az egyes adattisztítási és adattranszformációs algoritmusok, 

amelyek biztosítják az adatok megfelelő minőségét és struktúráját. A stage te-

rületen tárolt adatok csak a betöltési folyamatokban érintett adattár-adminiszt-

rátorok és üzemeltetők számára érhetők el. Javasolt a stage-adatokat minden 

adatbetöltés után archiválni – mind a nyers adatokat, mind a tisztítási és transz-

formációs folyamatok végrehajtása utáni adatállapotot –, és ezt minimálisan 

1 évig megőrizni az esetlegesen szükséges későbbi hibajavítások egyszerű vég-

rehajtásának érdekében.

1. szint 2. szint 3. szint

Potenciálok Intézményi kapcsolatok Más intézményekkel

Gazdasági szereplőkkel

Társadalmi kapcsolatok

Kapcsolatokból származó hasznok
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A stage-adatok adatszerkezete tipikusan a forrásrendszerek adatstruktúráját 

követi. Az adatáttöltés a forrásrendszerekből a stage területre nem tartalmaz 

komolyabb feldolgozásokat, transzformációkat. Az adatáttöltés tipikusan csak a 

következő műveleteket tartalmazza:

•  áttöltendő táblák kiválasztása

•  áttöltendő mezők kiválasztása

•  rekordokra történő szűrés

Alapadatok

A stage területen megtisztított és transzformált adatok kerülnek betöltésre az 

alapadatok szintjén definiált adattár-táblákba. Az alapadatszinten tárolt adatok 

az adattárban a legrészletesebbek, és a legnagyobb mennyiségű információkat 

tartalmazzák, ugyanis teljes részletezettségben kerülnek betöltésre.

Az egyes témakörökhöz tartozó adatokat részletezetten és idősoros módon kell 

tárolni. Az egyes témakörök esetében ki kell alakítani azokat a dimenziókat, 

amelyek az egyes riportok és mutatók mélyebb elemzésére adnak lehetőséget. 

Az alapadatok adatszerkezete tipikusan inkább a relációs adatbázis-szerkezethez 

áll közelebb, amely akár követheti a forrásrendszerek adatszerkezetét is, de erő-

teljesebb rendező elv a témaorientáltság. Redundancia megengedett, de nem 

feltétlenül dimenzionális (csillag- vagy hópehelyséma) adatmodellt valósít meg.

Minta:

Tábla 3

PK azonosító 3

FK3
FK4

FK1
FK2

kapcsoló 2
kapcsoló 3
tény 5
leírás 1
azonosító
azonosító 2

Dimenzió 3

PK kapcsoló 3

dimenzió

Dimenzió 1

PK kapcsoló

dimenzió

Tábla 2

PK azonosító 2

FK2

FK1

kapcsoló 2
tény 3
tény 4
azonosító

Dimenzió 2

PK kapcsoló 2

dimenzió 1. szint
dimenzió 2. szint
dimenzió 3. szint

Tábla 1

PK azonosító

FK1 kapcsoló
tény 1
tény 2

5.4. ábra. Alapadatok adatszerkezete

Az alapadatokhoz való hozzáféréseket az adatgazdai és adminisztrátori jogkör-

rel rendelkezők számára kell minimálisan biztosítani. Az alapadatok közvetlen 

felhasználása azok nagy mennyisége és bonyolultsága miatt csak mély elemzé-

sek megvalósítása során javasolt.

Az alapadatok tárolása 

nem forrásrendszerek 

szerint, hanem téma-

körök szerint szervezve 

történik.
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Aggregált adatok

Az aggregált adatok adatszerkezete tipikusan dimenzionális adatmodellt követ, 

azaz minden egyes témának van 1 db ténytáblája, amely az adott részletezettségi 

szinten tartalmazza a tényértékeket, ehhez kapcsolódnak a dimenziótáblák, 

amelyek meghatározzák az adott érték jellemzőit, besorolásait. A dimenziótáb-

lák lehetnek közösek vagy egyediek: ha csak egy ténytáblára jellemzőek, akkor 

csak egy helyen jelennek meg, de ugyanazon dimenziótáblák több ténytáblához 

is kapcsolódhatnak.

Minta:

Tény 2

FK1
FK2

FK3

kapcsoló 2
kapcsoló 3
tény 3
tény 5
leírás 1
képzett 1
képzett 2
kapcsoló 4

Tény 1

FK1
FK2

kapcsoló
kapcsoló 2
tény 1
tény 3

Dimenzió 3

PK kapcsoló 3

dimenzió

Dimenzió 4

PK kapcsoló 4

FK1
dimenzió leírás
kapcsoló 5

Dimenzió 5

PK kapcsoló 5

dimenzió leírás

Dimenzió 1

PK kapcsoló

dimenzió

Dimenzió 2

PK kapcsoló 2

dimenzió 1. szint
dimenzió 2. szint
dimenzió 3. szint

5.5. ábra. Dimenziótáblák és ténytáblák kapcsolódásai

Adatpiacok

Az adatpiac a rá épülő alkalmazások számára biztosítja a szükséges adatok 

gyorsabb elérését. Ilyen alkalmazás lehet az intézménynél például a gazdasági 

tervezés támogatása, a hallgatói lemorzsolódás elemzése és előrejelzése, vagy a 

szervezeti egységek közötti elszámolások rendszerének megvalósítása. Érdemes 

az adatpiacokat úgy létrehozni, hogy azok adataihoz csak a kapcsolódó alkal-

mazásokon keresztül férjenek hozzá a felhasználók, a közvetlen adatelérés ne 

legyen lehetséges.

5.4.3. Adatforrások típusai

Belső-külső adatforrások

Az adattárba az intézményi működés során használt belső rendszerek, felméré-

sek, dokumentációk stb. adatai mellett a külső forrásokból származó adatok is 

betöltésre kerülhetnek. Ezek által szélesíthetők az egyes felhasználási területe-

ken rendelkezésre álló információk és lekérdezési lehetőségek.

Az aggregált adatok 

szintjén az alapadatok-

ból kialakított, aggregált 

vagy képzett adatok köre 

kerül tárolásra.

Az adatpiacokat az 

intézményi szakterületek 

vagy szervezeti egységek 

igényei alapján definiált 

adatkörrel kell 

létrehozni.
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Belső adatforrások

A belső adatforrások közt tipikusan megtalálhatóak az intézmény alapműködé-

sét biztosító operatív rendszerek:

•  tanulmányi rendszerek;

•  gazdálkodási rendszerek;

•  HR-, bér- és munkaügyi rendszerek;

•  könyvtári rendszerek.

Sok intézménynél működnek egyéb nyilvántartó vagy szolgáltatásokat biztosító 

rendszerek, de jellemző az Excelben történő adatkezelés is. Ilyenekre példa:

•  ingatlan-nyilvántartás, facility management rendszerek;

•  kutatás-fejlesztés-innovációs rendszerek;

•  e-learning, távoktatást segítő rendszerek.

A belső adatforrások következő csoportját jelentik azon elektronikus vagy pa-

pír alapú nyilvántartások, jelentések, szabályzatok és dokumentumok, amelyek 

adataira a felhasználói igények alapján szükség lehet. Ezek döntően csak manu-

ális módon dolgozhatók fel és tölthetők be az adattárba.

Külső adatforrások

Az intézményi adattár külső adatforrásai elsősorban a központilag kezelt, de 

az adott intézményre vonatkozó statisztikai, kereskedelmi vagy kutatási adatbá-

zisok, demográfiai, felsőoktatási és gazdasági adatok valamint a versenytársak 

adatai lehetnek. Ilyen adatforrások többek között az alábbiak:

•  felvételi és FIR-adatok;

•  diákigazolvány- és diákhiteladatok;

•  Országos Doktori és Habilitációs Nyilvántartás – doktori fokozatot szerzők;

•  Központi Statisztikai Hivatal demográfiai adatai és egyéb statisztikái;

•  Kincstári Vagyonkezelő Intézet ingatlannal kapcsolatos adatai;

•  MTA, Tempus Közalapítvány, Bursa Hungarica.

Elektronikus-kézi adatforrások

Bizonyos adatok elektronikus formában (adatbázis, Excel stb.) rendelkezésre áll-

nak, ugyanakkor létezhetnek olyan adatgyűjtések vagy igényelt mutatószámok, 

amelyek csak papíron szerepelnek. Ezek betöltése az adattárházba adatbeviteli 

felületeken keresztül történhetnek, ezek feldolgozása és tárolása eltér az adat-

bázisokból betöltött adatoktól.

Rendszeresen frissülő forrásrendszerek – egyedi adatgyűjtések

A forrásrendszerben definiált adatstruktúrát megtartó adatokra lehet alapozni 

a rendszeres időközönként ismétlődő, automatikus adatbetöltési folyamatokat. 

Ezek jelentik az adattárban tárolt adatok gerincét; ezáltal a stratégiai mutatószá-

mokat, az OLAP-kockákat és fix riportokat ezen adatokra lehet építeni.

Az egyszeri adatfelvételek során keletkező vagy egyedi struktúrában tárolt, nem 

frissülő adatok szükségesek lehetnek mélyebb elemzések vagy egyedi riportok 

létrehozása során. Ilyenek például az egyes kutatási vagy felmérési adatok, 

egyedi adatfelvételek, pl. hallgatói értékelési adatok, piaci visszajelzések stb. 

Ezek feldolgozásához és adattárba való betöltéséhez egyedi adatfeldolgozási 
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folyamatokra van szükség az adattisztítás és adatintegráció, a metaadat-

struktúra megadása illetve a riportok létrehozása során is.

5.4.4. Forrásadatok elérése

Az egyes adatok elérése a forrásrendszerek adattárolási típusától, az azokhoz 

való hozzáférés módjától és más tényezőktől is függ. Tipikusan a következő át-

töltési módokat lehet használni:

1.  közvetlen hozzáférésű, adatbázis szintű adatkinyerés;

2.  adatok exportálása a forrásrendszerből;

3.  kézi adatbevitel.

Közvetlen adatkinyerés

Az intézményi adattár forrásrendszerei közül a közvetlen adatkinyerés azoknál a 

szabványos, széles körben használt adatbázisoknál alkalmazható, ahol:

•  ismert a forrásrendszer adatbázis-szerkezete;

•  az adatbázis módosítását az intézmény végzi, de legalábbis pontosan defini-

áltak a változások;

•  a biztonsági előírások lehetővé teszik a közvetlen adatbázis-hozzáférést, 

vagy

•  a forrásrendszerek adatbázisának létezik egy olyan tükrözése, amelyhez a 

hozzáférés engedélyezett;

•  az adattár szoftver rendelkezik az adatbázisok közvetlen eléréséhez szüksé-

ges adatinterfészekkel.

Forrásrendszer-adatok exportálása

Amennyiben a forrásrendszer és az adattár között nem építhetők ki közvetlen 

adatkinyerési eljárások, megoldást jelenthet az adatok kinyerésére a forrás-

rendszer-adatok exportálása. Ilyenkor a forrásrendszer fejlesztői alakítanak 

ki egy olyan átmeneti adatbázist (hívhatjuk akár postaládának is), amelyhez 

mindkét rendszer (forrásrendszer, adattár) hozzá tud férni. A forrásrendszerek 

írják, az adattár olvassa az adatokat. Ennél a megoldásnál külön biztosítani kell 

az írás-olvasás szinkronizálását, meg kell oldani, hogy az adattár „tudomást 

szerezzen” új adat érkezéséről, illetve hogy a „postaláda” tartalma csak akkor 

törlődjön, amikor az adatfeldolgozás megtörtént. Tipikus megoldás egy olyan 

szinkronizációs tábla használata, amelyben a feldolgozási események naplózód-

nak, illetve amely vezérli a feldolgozási folyamatokat.

A „postaláda” többféle technológiai megoldással készíthető el:

•  XML;

•  a forrásrendszer adatbázis-kezelőjével kialakított átmeneti adatbázis, ameny-

nyiben azt az adattár közvetlenül tudja olvasni;

•  az adattár adatbázis-kezelőjével kialakított átmeneti adatbázis, amennyiben 

azt a forrásrendszer közvetlenül tudja írni;

•  egyéb text alapú adattáblák.

Kézi adatbevitel

A szervezeti adatvagyon felmérése során számos olyan dokumentum kerülhet 

azonosításra, amelyek adattartalma szükséges az adattár teljességéhez, azon-

ban csak hagyományos szöveges vagy egyéb formátumban érhető el, így esetük-

A közvetlen adatkinyerés 

előnye, hogy a forrás-

rendszereken egyáltalán 

nem kell módosítani, 

nem szükséges 

a forrásrendszer 

fejlesztői oldaláról 

erőforrást bevonni.
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Az adatintegráció során 

a különböző forrásrend-

szerekben kezelt adatok 

összekapcsolása történik 

meg.

ben nem alkalmazhatók a fentiekben részletezett módszerek. Előfordulhatnak 

olyan mutatók is, amelyek becsült értékeket tartalmaznak, és amelyeket szintén 

be kell vinni az adattárba.

Ezen dokumentumok esetében meg kell tervezni és ki kell alakítani egy olyan 

adatszerkezetet, amellyel az egy területről származó dokumentumok lefedhe-

tők. Például ha a K+F projektek főbb adatai egy dokumentumsablon alapján 

vannak szövegesen tárolva, akkor a sablon vizsgálatával azonosítani kell az adat-

tárba betöltendő adatok körét, azok szerkezetét, típusát, egyéb tulajdonságait. 

Ezáltal minden egyes területhez tartozó dokumentumok esetében kialakítható 

olyan közös adatbeviteli felület, amelynek segítségével azok maradéktalanul, 

egységes formában, egyszerűen feldolgozhatók. Az adatbeviteli felületeket java-

solt webes technológiával, űrlapos formában megvalósítani, ezek ezáltal köny-

nyen karbantarthatók lesznek, és az adatbevitelhez elégségesek az alapszintű 

informatikai felhasználói ismeretek.

5.4.5. Forrásadatok feldolgozása és betöltése az adattárba

Adatintegráció

Az adattár egyik kiemelt előnye, hogy olyan adatok válnak együtt lekérdezhe-

tővé, amelyek korábban külön adatbázisokban voltak megtalálhatóak. Könnyen 

lehet például olyan kérdésekre választ kapni, hogy mekkora az XYZ karon az 

egy oktatóra jutó államilag finanszírozott hallgatók után járó bevétel, vagy mek-

kora az 1 négyzetméter hasznos terület fűtési költségének alakulása az elmúlt 

2 évben.

Az adatintegráció főbb esetei:

•  Létezik kapcsolómező (kulcs), amelynek mentén a táblák kapcsolhatóak (pl. 

a gazdálkodási és tanulmányi rendszer is ugyanazt a kódrendszert használ-

ja a termek azonosítására). Ilyenkor az adatok értelemszerűen egyszerűen 

kapcsolhatóak, ugyanakkor valószínűleg számtalan adatminőségi kérdés 

vetődik fel: nem teljesen azonosak a kulcsok, nincs minden entitás rögzít-

ve mindkét rendszerben, duplikátumok kerülhetnek be az integráció során 

stb.

•  Nehezebb a feladat, ha nem létezik egyértelmű kulcs, de bizonyos mezők 

együttes tartalma egyértelműen beazonosítja a különböző entitásokat. Pél-

dául az oktatók azonosítása nem ugyanaz a tanulmányi és a HR-rendszerben, 

ugyanakkor a név, születési dátum és anyja neve egyértelműen beazonosítja 

őket. A nehézséget ilyenkor az előzőeken túlmenően az okozza, hogy a két 

rendszerben különbözőképpen lehetnek tárolva a nevek, dátumok. Bizo-

nyos adattár-szoftverekben léteznek olyan adattisztítási eljárások, amelyek 

a hasonlóságok alapján nagy valószínűséggel megtalálják az azonos eleme-

ket.

•  Lehet olyan szituáció, amikor nincs semmilyen közös kulcs, de a két rend-

szerben szereplő adatok elvileg összekapcsolhatóak lennének. A feladat 

ilyenkor egy kapcsolótábla létrehozása, amely mintegy átfordítja az egyik 

rendszerbeli kulcsot a másik rendszerbeli kulccsá. A fő probléma itt a kap-

csolótábla karbantartásának biztosítása, adminisztrálása, ugyanis ha bár-

mely rendszerbe új elem kerül be, akkor a kapcsolótáblában is definiálni kell 

a kapcsolatot.

•  Van olyan eset, amikor adott részletezettségi szinten két tábla nem kapcsol-

ható össze. Ilyenkor alapadatszinten nem lehet integrálni az adatokat, ugyan-
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Az adatvalidáció 

a stage-táblákba való 

adatfeltöltéskor történik.

akkor magasabb aggregáltsági szinten van rá lehetőség. Ez akkor fordulhat 

elő, amikor két rendszer egészen más szervezeti struktúrát használ, ugyanak-

kor magasabb szinten (pl. kari szinten) már ugyanaz a szervezeti bontás.

 

Adatvalidáció

A validációs folyamatok során az egyes forrásokból kinyert adatok ellenőrzését 

az alábbi szempontok figyelembevétel javasolt végrehajtani. Vizsgálni és ellen-

őrizni kell, hogy:

•  az adatok betöltése során használt táblák léteznek;

•  az adatok betöltése során használt táblák szükséges mezői léteznek;

•  az egyes mezők az előzetesen definiált mértékben kerültek kitöltésre;

•  az egyes mezők az előzetesen definiált formátumban kerültek kitöltésre;

•  az entitásokat egyértelműen azonosító mezők a felvehető lehetséges értéke-

ket tartalmazzák, és nem üresek;

•  a különböző források eltérő azonosító mezőinek integrációja rendben meg-

történt;

•  az adott betöltési periódushoz kapcsolódó adatok betöltése történt meg.

Az ellenőrzések után javasolt jelentés készítése, amelyben megtalálható a 

validálási folyamat során felmerült hibák leírása, az ahhoz kapcsolódó para-

méterek és hibaértékek. Az adatok stage területre való betöltése a jelentésben 

található hibáktól függ. Ha a hibák mértéke meghaladja az előre meghatározott 

hibaszintet, akkor a validálási folyamatot a feltárt hibák javítása után újra el 

kell végezni. Ha a hibák mértéke nem éri el az előre meghatározott hibaszintet, 

akkor az adatok betöltésre kerülhetnek a stage-táblákba.

Adattranszformáció

Az adattranszformációs fázis alábbiakban részletezett folyamatai a stage terület 

tábláiba betöltésre került adatokon hajtandók végre.

1.  Adatok kódolásának egyesítése: a forrásrendszerekben különböző karak-

terkódolással (pl. ASCII, ANSI, ISO/IEC 8859, Unicode stb.) tárolt adatokat az 

adattár esetében használt karakterkódolással megegyezővé kell tenni, kon-

vertálni kell. Az adattár karakterkódolását lehetőség szerint úgy kell kivá-

lasztani, hogy az minél univerzálisabb tárolást tegyen lehetővé.

2.  Adattisztítás: az adatminőséget javító eljárások az adattárba betöltésre ke-

rülő adatok esetében biztosítják a megfelelő, elvárt adatminőségi szintet 

(lásd 5.6. fejezet).

3.  Eltérő tárolási egységek problémáinak kezelése (granularitás): az eltérő 

rendszerekben szereplő információk sok esetben más egységek mentén 

kerülnek tárolásra, így az adatok illesztése során ezen eltéréseket fel kell 

oldani; például a napi szinten tárolt adatokat heti aggregált adatokkal, vagy 

számlaszinten tárolt költségeket szervezeti egység szinten kezelt költségek-

kel össze kell kapcsolni.

4.  Szűrés és rendezés: ezen lépéseket már az adattisztítási folyamatok után kell 

végrehajtani. Céljuk, hogy a leendő felhasználó számára elérhető lekérdezé-

sek áttekinthetőek és használhatók legyenek.

5.  Számított adatok képzése, aggregálás: az adattárban kialakítandó riportok, 

mutatószámok stb. esetében szükséges számított és aggregált adatok a de-

finiált algoritmusok során kerülnek előállításra, és az adattár meghatározott 

tábláiban tárolásra.
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A metaadatokat a 

felhasználási területük 

függvényében két fő 

csoportra lehet bontani: 

a technikai és a felhasz-

nálói metaadatokra.

Adatgazdagítás

A transzformációs szakasz végrehajtása után lehetőség van az adatforrásokból 

kinyert adatok további bővítésére. Az adatgazdagítás során olyan adatok kerül-

nek betöltésre és hozzákapcsolásra a forrásrendszerekből származó adatokhoz, 

amelyek:

•  az intézmény által igényelt, de az adatforrásokban nem tárolt besorolások 

vagy kategorizálási rendszerelemek;

•  külső, nem az intézmény által kezelt adatbázisból, adattárban kerülnek tá-

rolásra, mint például KSH-, OEP-, nyugdíjpénztári stb. adatok.

Tipikusan az adatgazdagítás körébe tartoznak az értékelő (scoring) vagy szeg-

mentációs értékek és a demográfiai adatok.

Forrásadatok betöltése adattárba

Az integrációs, validációs, transzformációs és gazdagítási folyamatok végrehajtá-

sa után a stage területről a tartalmilag, szerkezetileg és minőségileg átalakított 

adatok betöltésre kerülnek a kialakított adattárház-táblákba az előre definiált 

adatfrissítési gyakorisággal és betöltési folyamatok mentén.

Metaadatok kezelése

Az adattár a tényleges adatok mellett metaadatokat is kezel, amelyek az adattár 

felhasználóinak és üzemeltetőinek nyújtanak információkat a tényleges adatok 

jellemzőiről, tartalmáról, felhasználhatóságáról, az adatfeldolgozási folyama-

tokról stb.

A technikai metaadatokban kerülnek tárolásra a rendszerek leírásai, az egyes 

adatforrások paraméterei, az adatfeldolgozási eljárások jellemzői, az adattáro-

lás megvalósításával kapcsolatos információk. A felhasználói metaadatok segítik 

a felhasználókat az adott adat értelmezésében, megadják az adat leírását és 

tartalmát, tárolják a kapcsolódó üzleti szabályokat. Az adatok leírásán túl infor-

mációhoz lehet jutni a mutatószámok és riportok tartalmáról, értelmezéséről, 

előállítási folyamatairól is.

Az adatbetöltést végző szoftvereszközök általában biztosítják a technikai 

metaadatok tárolásának, kezelésének és elérésének lehetőségét, a felhasználói 

metaadatok azonban a legtöbb esetben csak kézi úton adhatók meg. A felhasz-

nálói metaadatok jelentős része az intézményi fogalomtárban definiálódik, és 

onnan érhető el. Amennyiben a forrásrendszerekben tárolásra kerülnek olyan 

metaadatok, amelyek felhasználhatók az adattár építése során, akkor az adatki-

nyerési folyamatok során ezen adatok kinyerését is meg kell tervezni, és biztosí-

tani kell betöltésüket a metaadatok kezelését és tárolását végző modulba vagy 

rendszerbe.

Az adattár használhatóságának fenntartása érdekében az intézményben fon-

tos kialakítani a metaadatok karbantartásának folyamatait, illetve megnevezni 

az egyes felelős személyeket. Javasolt a technikai metaadatok karbantartásával 

az informatikai részleg valamely dolgozóját, míg a felhasználói metaadatokéval 

az adott adat adatgazdáját megbízni.
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Javasolt metaadat-szerkezet

A következő táblázat egy lehetséges metaadat-struktúrát, tartalmat mutat.

5.5. táblázat. Lehetséges metaadat-struktúra

Adattárolási típus Metaadat célja Metaadat-tartalom

Stage-adatok A forrásrendszerekben elérhető metaadatokat au-
tomatizált módon kell kinyerni, majd eltárolni az 
adattárban. A kinyert metaadatok felhasználhatók 
az alapadatok metaadatainak esetében.

Minden esetben a forrásrendszerekben elérhető és abból 
kinyerhető metaadatok körétől függ.

Alapadatok A technikai metaadatok a forrásrendszerekből 
származó adatok kinyerési és feldolgozási adatait 
tartalmazzák. A felhasználói metaadatok az egyes 
adattartalmakat jellemzik, írják körül.

– az adatforrás megnevezése
– betöltési időpontja
– adatgazda adatai
– az alapadat frissítési gyakorisága
– alapadat struktúrája, formátuma
– alapadat leírása
– alapadat tartalmi definíciója
–  alapadat szerepe az adattárban (tényérték, dimenzió)
–  alapadat időbelisége (pillanatnyi állapotot vagy idősza-

kot ír le)
– alapadat aggregálási szabályai, lehetősége
– alapadat megbízhatóságának mértéke

Aggregált adatok Az aggregált adatok előállítási algoritmusát, mód-
szerét definiálja, illetve értelmezi az előállított 
aggregált adat tartalmát.

– az aggregált adat definíciója
– az aggregált adat értelmezése
–  az alapadatokból való előállítás módja, algoritmusa
–  az időbeli értelmezés módja (pillanatnyi állapotot vagy 

időszakot ír le)
– az aggregált adathoz kapcsolódó témakör
– az aggregált adat adatgazdája
– a létrehozás időpontja

Riportok, jelentések Definiálja a riportok és jelentések előállítása során 
felhasznált adatokat, algoritmusokat.
A riportok és jelentések tartalmát és céljait adja 
meg.
Az egyes felhasználói csoportok riportokkal kap-
csolatos jogosultságait tárolja.

–  a riport és jelentés előállítási módszere, algoritmusai
–  a riport és jelentés előállításához felhasznált adatok 

megnevezése
– a riport és jelentés célja
– a riport és jelentés tartalma
– a riport és jelentés publikálási paraméterei
–  a felhasználói csoportok riporthoz és jelentéshez kap-

csolódó jogosultságai
–  a riport és jelentés létrehozója és/vagy adatgazdája
– a létrehozás időpontja

Mutatószámok Definiálja a mutatószámok és jelentések előállí-
tása során felhasznált adatokat, algoritmusokat 
illetve a mutatószám-változások értelmezési le-
hetőségeit.
Megadja az egyes mutatószámértékek összehason-
lítási lehetőségeit.

– mutatószám előállítási, létrehozási módszere
– mutatószám definíciója
– mutatószám értelmezése
– mutatószám változásának értelmezése
– mutatószám megbízhatóságának szintje
–  mutatószámhoz kapcsolódó témakör, Balanced 

Scorecard (BSC) esetében nézőpont
–  mutatószám célértéke, elfogadási határértéke, elméleti 

minimuma és maximuma
– mutatószám adatgazdája
– a létrehozás időpontja
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5.4.6. Adatfrissítés, adatok öregítése

Első adatbetöltés

A vezetői információs rendszer bevezetése során javasolt, hogy az első adatbetöltés az adatforrások-

ból csak az aktuális adatok betöltését jelentse, visszamenőlegesen adatbetöltésre ne kerüljön sor.

Ez a megközelítés jelentős információvesztéssel jár, hiszen a kezdetekben a 

múltbeli adatok nem állnak rendelkezésre, ezért trendeket eleinte nem lehet 

vizsgálni. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint nem egyszerű a múltbeli adatok 

kinyerése a forrásrendszerekből, és az adatok szerkezete is gyakran oly mérték-

ben változik, ami nem teszi lehetővé az idősorok egységes előállítását; általá-

ban túlságosan nagy munka lenne a korábbi időszakok egyszeri betöltése. Ér-

telemszerűen lehetnek olyan témakörök, ahol a forrásrendszerekben egységes 

szerkezetben rendelkezésre állnak az idősorok, és fontos, hogy trendeket már a 

kezdetektől lehessen vizsgálni. Ezeket az eseteket egyedileg érdemes kezelni.

Adatfrissítés módszerei, előnyök és hátrányok

Az adattár bevezetése után az új adatok betöltésére kétféle, az alábbiakban 

részletezett adatbetöltési megközelítés használható. A megközelítések közötti 

választás során figyelembe kell venni a forrásrendszer jellemzőit, az adattár és 

az adatbetöltést megvalósító rendszer paramétereit, a betöltési algoritmusok le-

hetőségeit, a szükséges fejlesztések mértékét és a betöltendő adatok tulajdonsá-

gait. Az egyes adatkörök esetében használt betöltési megközelítéseket az adattár 

rendszer tervezési szakaszában pontosan definiálni kell.

1.  Az adott forrásrendszerből az adatfrissítés során minden, az adattárban tá-

rolandó adat betöltésre kerül a stage területre. A betöltési folyamat akkor 

is végrehajtódik, ha az adatokban az előző betöltési állapothoz képest nem 

történt változás.

2.  Az adott forrásrendszerből az adatfrissítés során csak az előző betöltéshez 

képest végbement változások kerülnek betöltésre a stage területre.

5.6. táblázat. Adatbetöltési módok különbségei

Minden adat betöltése Csak a változások betöltése

Működési elve a forrásrendszer teljes adatbázisának adott pilla-
natnyi állapota kerül át a stage-re

azonosításra kerülnek a forrásrendszer változásai az előző 
adatfeldolgozási időpillanathoz képest, és csak ezek a vál-
tozások kerülnek ki a forrásrendszerből a stage területre

Előfeltételek megfelelő méretű háttértár és feldolgozási időab-
lak

hatékony algoritmusok kialakítása szükséges a változó 
adatok azonosításához

az adatköröket tároló rendszernek támogatnia kell a vál-
tozások követését

Előnyök bármilyen adatkör esetében használható megkö-
zelítés

jelentősen csökkenti a betöltendő adatmennyiséget és a 
feldolgozási időt

lényegesen egyszerűbb feldolgozási algoritmusok

Hátrányok minden betöltéskor nagy mennyiségű adathal-
maz kerül betöltésre, ezért nagyobb tároló- és 
feldolgozókapacitások szükségesek

csak olyan adatkörök esetében használható hatékonyan, 
ahol kevés változás történik az adattartalomban két betöl-
tési időszak között

szükséges lehet pluszinformációk tárolására a forrásrend-
szerekben (pl. időbélyegzők), vagy speciális szoftverek 
használatára a változások követése érdekében

nem minden rendszer és adatkör esetében használható
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Adatfrissítés gyakorisága

Az intézményben tárolt adatok adattárba való betöltési gyakorisága elsősorban 

attól függ, milyen intézményi adatkörről van szó. Az adattár projekt tervezési 

fázisában fontos megvizsgálni a forrásrendszerekben tárolt adatok jellemzőit, 

az egy időegység alatt keletkező új adatok mennyiségét valamint a felhasználói 

oldalról a változások nyomon követésével kapcsolatos igényeket, és ezek alapján 

érdemes megállapítani az egyes adatkörök betöltési gyakoriságait.

Az alábbi táblázatban az egyes adatkörök egy lehetséges betöltési ütemezését 

láthatjuk.

5.7. táblázat. Adatbetöltések lehetséges ütemezése

Intézményi adatkör Javasolt betöltési gyakoriság

Képzési alapadatok félévente

Oktatásszervezési adatok naponta, hetente vagy havonta, az alapadatoktól függően

Hallgatói adatok félévente az alapadatok esetében
negyedévente a kurzusfelvételi adatok esetében
félévente a hallgatói eredmények esetében

Gazdálkodási adatok naponta az alapadatok esetében
havonta az egyes aggregált adatok, beszámolók esetében

Emberi erőforrás adatok havonta

Infrastruktúra adatok hetente a felhasználási és kapacitásadatok esetében
félévente a tárgyi eszközök, berendezések stb. esetében
évente az ingatlanok esetében

Kutatás-fejlesztés adatai havonta

Intézményi kommunikáció és PR-adatok a felhasználástól függően széles skálán mozoghat: hetente-fél-
évente

Intézményi szolgáltatások adatai (könyvtár, sport, kollégium, IT) félévente az alapadatok esetében
havonta a felhasználási és kapacitási, illetve a pénzügyi adatok 
esetében

Hallgatói szolgáltatások adatai (térítések, juttatások, hallgatói kö-
zösségek stb.)

félévente az alapadatok esetében
havonta a felhasználási és kapacitási, illetve a pénzügyi adatok 
esetében

Intézményi kapcsolatok adatai havonta-negyedévente

Két betöltési időszak közötti adatbetöltés

Az intézményi működés során előfordulhat, hogy a forrásrendszerekben olyan 

nagy mennyiségű változás történik, hogy szükséges lesz a definiált betöltési idő-

szakok közötti adatbetöltés. Ilyen eset lehet egy adatbeviteli időszak lezárásá-

nak csúszása, egy forrásadatokon végzett adattisztítási projekt lezárulta vagy 

egy jelentős forrásrendszerbeli adatfrissítés. A két betöltési időszak közötti adat-

betöltések a létrehozott betöltési folyamatok és algoritmusok segítségével elvé-

gezhetőek. Fontos tervezési szempont, hogy megengedünk-e ilyen töltéseket; az 

erre való felkészülés jelentős többletmunkát igényel.

Adatok tárolási ideje, az adatok öregítése

Az adattár használata során folyamatosan újabb adatok kerülnek betöltésre 

a forrásrendszerekből, ezáltal jelentősen növelve az adattárban tárolt adatok 

mennyiségét. Ez az idő előrehaladásával ronthatja az adattár felhasználásának 
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hatékonyságát (pl. a válaszidők jelentősen megnőnek, az aggregált adatok elő-

állítása túlságosan erőforrás-igényessé válik, vagy az adattároláshoz szükséges 

tárhely jelentősen megnő).

Az adattár üzemeltethetősége és fenntarthatósága miatt javasolt az egyes témakörök részletes ada-

tait egy idő után (tipikusan 1-5 év) kivezetni az adattárból, és csak az aggregált szintet megőrizni az 

adattárban.

Az aggregálás és összesítés elvégzését a mutatószámok, az aggregált adatok, 

illetve a riportok és OLAP-kockák előállításához szükséges dimenziók mentén 

kell végrehajtani.

Adatok archiválása

Javasolt az archiválást úgy kialakítani, hogy mind a stage, mind az adattár rész-

letes és aggregált adatai mentésre kerüljenek. Az adattárba történő adatbetöl-

tések során minden esetben érdemes a stage területre betöltött adatokat ar-

chiválni abból a célból, hogy az adatfeldolgozási folyamatok során esetlegesen 

felmerülő hibákat a későbbiekben könnyen vissza lehessen keresni, illetve hogy 

egyszerűbb legyen azok javítása.

Az adattárban tárolt adatok rendszeres archiválása javasolt és szükséges az aláb-

bi okok miatt:

1.  A megfelelő működéshez az adattár folyamatos biztonsági mentését biztosí-

tani kell, hogy az esetlegesen felmerülő hibák miatti adatvesztések elkerül-

hetőek legyenek.

2.  Az adatöregítési folyamatok során kivezetett (pl. az 5 évnél régebbi) részletes 

adatok archiválása a későbbi visszakereshetőség miatt szükséges.

3.  A nem használt adatokat, riportokat, mutatókat stb. a meghatározott fenn-

tartási folyamatok alapján ki kell vezetni az adattárból, ezek archiválása a 

későbbi visszakereshetőség miatt szükséges.

5.4.7. Fogalomtár 

Az adattár projekt kezdeti lépéseként ki kell alakítani az intézményben az egységes fogalomhaszná-

latot, tipikus ugyanis, hogy az egyes intézményi területek más és más fogalmat használnak azonos 

tartalmak megnevezésére, illetve az informatikai rendszerekben ilyen ellentétek mentén tárolják az 

adatokat.

A meglévő fogalomhasználat ezenfelül sok esetben nincs összhangban az orszá-

gosan, például külső adatszolgáltatások során használttal. Az intézményi közös 

fogalomhasználat biztosítja, hogy az adattár használata során mindenki szá-

mára egyértelmű legyen, mit is jelentenek a kinyert információk, és biztosítja 

a szervezeti egységek közötti folyamatok hatékonyságának növelését (lásd még 

avir.hu Fogalomtár). 

Az adattárba való adatbetöltések megkezdése előtt az intézményben definiálni 

kell azokat a fő fogalmakat,

•  amelyek szükségesek a tárolt adatok tartalmának értelmezéséhez,

•  amelyek mentén riportok vagy mutatószámok kerülnek előállításra,

•  amelyek adatszolgáltatásban részt vevő adatokhoz tartoznak.

avir.hu
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A vezető információs 

rendszer egyik fő 

kimeneti funkciója az 

intézményi stratégiai 

mutatószámok és 

azok strukturálását és 

használatát biztosító 

scorecardok megjeleníté-

se, menedzselése.

A felsőoktatási területen is – hasonlóan más iparágakhoz és területekhez – nagy 

számban fordulnak elő fogalmak, amelyek komplexitásának kezelése megfelelő 

módon csak valamilyen cél informatikai megoldással valósítható meg.

A fogalomtár szoftver javasolt főbb funkciói a következők:

•  fogalomdefiníció támogatása, lehetőleg webes felületen;

   szövegformázás és -tagolás;

   fogalmak kategorizálásának és paraméterezésének megvalósítása;

   kapcsolódó fogalmak és szinonimák kezelése;

   fogalmakhoz felhasználói megjegyzések csatolásának lehetősége;

•  fogalomdefiníciós folyamat támogatása (fogalom felvétele, kiosztása defini-

álásra, csoportmunkában történő definíció, jóváhagyás stb.);

•  fogalomdefiníciók web alapú elérésének és visszakeresésének támogatása

   széles körű, több szempontú keresési lehetőség (teljes szöveg, kategó-

riák, paraméterek stb.);

•  fogalomdefiníciók exportálási lehetősége;

•  fogalomdefiníciók változásának követése;

•  az intézmény egészét lefedő jogosultságkezelés megvalósítása.

5.4.8. Stratégiai mutatószámok 

Az adattár segítségével előállított mutatószámok alkalmasak az intézményi stra-

tégia teljesülésének monitorozására, az intézményi fejlesztési tervben illetve a 

hároméves finanszírozási szerződésben vállalt mutatók alakulásának nyomon 

követésére, és akár a minőségbiztosítási rendszer mutatói igényeinek kiszolgálá-

sára is (lásd még avir.hu Mutatószám-gyűjtemény). 

Az intézmény által használt felső vezetői, stratégiai mutatószámok kialakítása 

során az alábbi jellemzőket javasolt figyelembe venni. A mutatószámok:

•  biztosítják az intézménynek vagy egy területének pillanatképét és a célok-

nak való megfelelés áttekintését;

•  minden esetben az adott stratégiai cél teljesülését mérik;

•  egyértelműen definiáltak, jól mérhetőek;

•  aggregáltak, egy-egy értékbe sűrítik az adott terület teljesítményét;

•  mérési metódusai és kiszámítási módszerei meghatározottak, dokumentál-

tak;

•  megfelelőségük vizsgálata mindig előre meghatározott célértékek vagy cél-

intervallumok alapján történik;

•  meghatározásuk során megállapításra kerülnek azok a határértékek, ame-

lyek elérése esetében az adott területen beavatkozásra van szükség.

Az intézmény stratégiai mérésére használt mutatószámok kialakítása az alábbi 

módszertanok mentén mehet végbe:

1.  Az intézmény a jelenleg is használt, már meglévő mutatószámokat hasz-

nálja működésének mérésére, de azokat az eddigi előállítási módszerek 

helyett az adattárból nyeri ki. Ez a megközelítés csak akkor javasolt, ha az 

intézményben már van hagyománya a stratégiai célok visszamérésének és 

monitorozásának, illetve az intézményi mutatószámrendszer a stratégiából 

levezett módon lett létrehozva. Az adattár ebben az esetben a használat-

ban lévő mutatószámok előállításának folyamatait tudja hatékonyan támo-

gatni.

2.  A meglévő mutatószámokat felhasználva és kiegészítve valósítja meg a 

stratégia-visszamérést, adott esetben valamilyen módszertan – például 

Balanced Scorecard – szerint (lásd 2. melléklet) (lásd még avir.hu Tudástár). 

avir.hu
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A riportok (fix és ad hoc 

jelentések, kimutatások, 

egyedi lekérdezések 

stb.) jelentik a stratégiai 

mutatószámok mellett 

az adattár másik fontos 

felhasználási területét.

Az adattárba betöltött adatok lehetőséget adnak az intézménynek arra, 

hogy olyan mutatószámokat is előállítson, amelyeket a forrásrendszerek-

ben tárolt adatok integrálásának hiányában nem tudott megtenni. Az új és 

a régi mutatók szintetizálását, stratégiai rendszerré alakítását elősegítheti 

valamely, elsősorban az üzleti életben használt stratégiai mutatószám-mód-

szertan felhasználása, szem előtt tartva az intézményi működési kereteket.

3.  Az intézmény az adattárba betöltött adatok és az azokból kinyerhető in-

formációk felhasználásával egy új felső vezetői stratégiai mutatószámrend-

szert alakít ki. Ha az intézményben nincs kialakult hagyománya a stratégiai 

visszamérésnek illetve a mutatószámok használatának, akkor az adattár jó 

alapot teremt arra, hogy az intézményben tárolt, integrált formába hozott 

adatok segítségével az egyes működési területek áttekinthetőek és mérhe-

tők legyenek. Az intézmény tehát a 2. fejezetben leírtak szerint új stratégiai 

rendszert készít, amelyhez a 3. fejezetben leírtak szerint mutatószámokat 

generál.

A mutatószámok kialakítására, menedzselésére és megjelenítésére használt, az 

adattárhoz kapcsolódó szoftverkomponens esetében az alábbi funkcionalitások 

és jellemzők megléte javasolt:

1.  A hatékony menedzselés érdekében az egyes mutatószámok kialakításához 

ne legyen szükség fejlesztői kompetenciára, legyen elégséges az intézményi 

folyamatok, területek illetve az adattár adattartalmának ismerete. Az eszköz 

nyújtson felhasználóbarát lekérdező és megjelenítő felületet.

2.  A szoftver támogassa valamilyen formában a mutatószámok alábontását, az 

azokban való lefúrást, a mutató értékének megjelenítését különböző agg-

regálási szinteken, például kar, szak, tagozat stb. szintjén. Ez a lefúrás meg-

valósítható – ha támogatja – magával a szoftvereszközzel, illetve a mutató-

számhoz csatolt riportokkal vagy adatkocka-elemzési (OLAP) eljárásokkal.

3.  A mutatók esetében felhasználói szintű informatikai tudással lehessen az 

egyes célértékeket, intervallumokat, határértékeket megadni, azokat vál-

toztatni. Támogassa megjegyzések fűzését a mutatókhoz, fájlcsatolást és 

egyéb, a közös munkát és a vitafelületet biztosító funkciókat.

4.  A szoftvereszköz legyen képes a mutatószámok célértékének követésére, és 

a felhasználók által beállított határértékek elérésének esetében a meghatá-

rozott felhasználók vagy felelősök felé értesítés küldésére annak érdekében, 

hogy a szükséges beavatkozások minél hamarabb megtehetők legyenek.

A stratégiai mutatószámokon túl a mutatószámok egy másik köre a felső vezetők 

számára nyújt jó áttekintést az intézmény működéséről (lásd 4. fejezet). A mu-

tatószámok nem a stratégiai célok teljesülését hivatottak visszamérni, hanem a 

rendszeresen szükséges, legfontosabb információkat tömörítik egy-egy értékbe. 

Ezek a mutatószámok a Riportok alfejezetben kerülnek bemutatásra.

5.4.9. Riportok 

A riportok segítségével képes az intézmény:

•  a belső rendszeres kimutatások és jelentések előállítására;

•  a külső adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok kigyűjtésére;

•  bármilyen alkalmi belső információs igény megválaszolására.

Az egyes intézményi szakterületek igényei alapján létrehozott standard riportok 

elsősorban statikus struktúrában és tartalomban, fix módon kerülnek előállítás-

ra, azonban a VIR által nyújtott eszközök biztosítják, hogy bizonyos paraméterek 
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dinamikussá tehetők legyenek, ezáltal például az adott időszakra vagy karra 

vonatkozó adatokat egyszerűen lehessen leszűrni és megjeleníteni. A riportok 

publikálásáért felelős, VIR-hez kapcsolódó portál kifejlesztése során javasolt 

olyan funkcionalitás megvalósítása, amelynek segítségével az egyes felhasz-

nálók ki tudják szűrni és össze tudják rendezni a számukra fontos riportokat. 

Biztosítani kell azt is, hogy egy-egy riport frissülése vagy új riport létrehozása 

esetén az érintett felhasználók automatikusan értesítést kapjanak (lásd még avir.

hu VIR-riportgyűjtemény). 

5.4.10. Ad hoc lekérdezések, OLAP

Az ad hoc lekérdezési igények kiszolgálására OLAP-kockák alkalmazhatóak. Az 

OLAP-kockákban a mérőszámokat előre meghatározott dimenziók mentén 

lehet szabadon lekérdezni. A dimenziók az adott értékek megbontását teszik 

lehetővé, tipikusan az aggregáltabb szintekről egyre mélyebb részletezettségű 

szintek felé haladva. Ilyen dimenzió lehet az idő, szervezeti struktúra, földrajzi 

elhelyezkedés, főkönyvi szám stb.

Az ad hoc elemzések megvalósítását lehetővé tévő eszköz kiválasztása és ki-

alakítása során javasolt legalább az alábbi funkciók, megoldások meglétének 

biztosítása.

1.  Felhasználói funkciók

 a)  riport sor- és oszlopértékek kiválasztása egy előre definiált készletből;

 b)  adatlefúrás (mélyebb szintek kibontása) előre meghatározott dimenzió-

hierarchia mentén;

 c)  számított mezők képzése;

 d)  csoportosítás, szűrés;

 e)  rangsorok készítése, sorba rendezés, első/utolsó x darab elem leszűrése;

 f)  alapvető formázások biztosítása;

2.  Kimeneti, megjelenítési funkciók;

 a)  listák és felsorolások, illetve kereszttáblák készítése;

 b)  hierarchikus oszlopok és sorok megjelenítése;

 c)  statisztikai számítások végrehajtása;

 d)  diagramok: sor, oszlop, kör, vonal, buborék stb.;

3.  További felhasználást támogató funkciók;

 a)  mentés más formátumban (Excel fájl, szöveges dokumentum, kép stb.);

 b)  mentés az adattárban további saját felhasználásra;

 c)  publikálás az adattárban, nyilvános elérés biztosítása.

5.4.11. Elemzések, modellépítés

A VIR segítségével különféle elemzési és modellezési feladat támogatása valósít-

ható meg, úgymint:

1.  statisztikai elemzések készítése és vizualizációja;

2.  szakterületi tervezési modellek támogatása;

3.  szcenárió, prognózis és előrejelzés készítése;

4.  ökonometriai és operációkutatási modellek;

5.  adatbányászati elemzések.

A VIR által biztosított funkciók és az abban tárolt adatok felhasználásával az 

intézmény például az alábbi területeken valósíthat meg mélyebb szintű elemzé-

seket és modellezéseket:

•  a stratégiai célok összehangolása, az egyes célok közötti kapcsolatok elem-

zése;

avir.hu
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A külső szabályozók által 

előírt adatszolgáltatási 

kötelezettségeknek 

(márciusi és októberi 

statisztika, akkreditáció 

stb.) való megfelelés is 

biztosítható az adattár 

segítségével.

•  hallgatói lemorzsolódás okainak elemzése, annak előrejelzése;

•  hallgatók munkaerő-piaci felkészültségének, a képzési kimeneti kompeten-

ciák megfelelőségének elemzése;

•  a potenciális felvételizőkkel kapcsolatos marketingtevékenység tervezése;

•  a képzési minőség javítása;

•  költségvetés-tervezés, modellezés;

•  a meglévő kapacitások felhasználásának optimalizációja;

•  működési folyamatok felmérése és javítása.

5.4.12. Adatszolgáltatások

Intézményi adattár kapcsolódása a központi adattárhoz

A központi adattár felé az intézményeknek adatszolgáltatási kötelezettségük 

van. Az adatok szolgáltatását az adattár adattartalmára és a szoftvereszközök 

funkcionalitására alapozva javasolt megvalósítani. Az adattár biztosítja ugyanis

•  a szükséges adatok integrációját egy adatbázisba;

•  az adatminőséget, hiszen az adattárba csak validált, minőségi adatok kerül-

nek be;

•  az ad hoc kérdések gyors megválaszolását;

•  kidolgozott és beüzemeltetett adatkommunikációt.

Kötelező adatszolgáltatások

A kötelező adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok adattárból való kinyerése az 

alábbi előnyökkel jár az intézmény számára:

1.  a különböző forrásrendszerekben tárolt adatok egységes formában vannak 

kezelve, így azok lekérdezése egyszerűbb és gyorsabb, mint az egyes forrás-

rendszerekből előállított adatok összefésülése;

2.  az adat minősége az adattisztítási folyamatoknak köszönhetően jobb, mint 

a forrásrendszerekben tárolt adatok esetében;

3.  a folyamatosan változó adatszolgáltatási kötelezettségeket rugalmasan csak 

adattárból lehet követni;

4.  az adattári funkciók segítik a szolgáltatott adatok adminisztrálását, a folya-

matok könnyen automatizálhatóak.

5.4.13. Információk publikálása

Belső publikálás – portál 

A VIR-portál mint belső publikációs felület feladata, hogy a felhasználók számára a riportokat és 

mutatószámokat strukturált formában jelenítse meg, biztosítsa az esetleges további elemzésekhez 

szükséges funkciókat és alkalmazásokat, illetve értesítéseket küldjön az érintett felhasználói csoport-

nak a riportok frissüléséről és az új riportok létrehozásáról.

A belső portál üzemeltetésének és karbantartásának biztosítása érdekében a 

publikálási folyamat alábbi kérdésköreit kell szabályozni:

•  új riport publikálásának lehetőségei és szabályai (felhasználói és technoló-

giai);

•  riport tárolásának helye és módja;

•  szükséges metaadatok megadási folyamata;

•  felhasználói jogosultságok beállításának folyamata.
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Külső publikálás

Az adattár adatainak segítségével előállíthatók azok az adatok, illetve kimutatá-

sok és jelentések, amelyeket az intézmény a saját weblapján (vagy más formá-

ban) külső szereplők számára publikál. Ezáltal az adattár segítségével a külső 

kommunikáció és PR-tevékenység is támogatható.

5.4.14. Adattár-adminisztráció

Az VIR adminisztrációs feladatai két nagy csoportra, a működtetési és a változás-

kezelési feladatokra bonthatók. A működtetési feladatok az üzemeltetési doku-

mentációban, a változáskezelési feladatok pedig a VIR-szabályozásban kerülnek 

lefektetésre.

Működtetés

A VIR-rel kapcsolatos főbb működtetési folyamatok az alábbi táblázatban lát-

hatóak.

5.8. táblázat. A VIR főbb működtetési folyamatai

Működtetési terület Működtetési terület jellemzői, kapcsolódó feladatok

Adattár infrastruktúra Az adattár számára szükséges erőforrások és támogató infrastruktúra, illetve az előírt rendel-
kezésre állás biztosítása.

Rendszeres adatbetöltés Az automatikus adatbetöltési folyamatok monitorozása, formai ellenőrzése. A stage területre 
történő betöltés során keletkező hibák vagy hiányosságok feltárása és javítása.

Kézi adatbetöltés A kézi adatbetöltési felületek biztosítása. A folyamatok monitorozása, formai ellenőrzése. A stage 
területre történő betöltés során keletkező hibák vagy hiányosságok feltárása és javítása.

Egyedi adatbetöltés A nem rendszeres vagy nem automatizálható adatbetöltési tevékenységek elvégzése. A folyama-
tok monitorozása, formai ellenőrzése. A stage területre történő betöltés során keletkező hibák 
vagy hiányosságok feltárása és javítása.

Adatfeldolgozás A stage területre betöltött adatok ellenőrzése. Az előírt transzformációs, adattisztítási és adat-
gazdagítási folyamatok végrehajtása, felügyelete. A stage területről az alapadatszintre történő 
adatbetöltések ellenőrzése. 

Fix riport A fix riportok előállítása. A publikálási folyamatok felügyelete. Riportok archiválása, nem hasz-
nált riportok kivonása az adattárból.

Ad hoc riport Az ad hoc lekérdező felületek, a publikálási lehetőségek és mentési tárterületek biztosítása. 
Az egyes publikálások ellenőrzése.

Stratégiai mutatószámrendszer Mutatószám-előállítási folyamatok monitorozása. Kézi mutatószám-betöltés lehetőségének biz-
tosítása. Jóváhagyási és publikálási folyamatok felügyelete.

Elemzés, modellezés Adatigény jóváhagyása. Az elemzéshez, modellezéshez igényelt adatok kinyerése az adattárból. 
Elemzési és modellezési eredmények publikálása.

Adatminőség Az adatminőségi előírások teljesülésének folyamatos monitorozása. Az adattisztítási folyamatok 
felügyelete, fejlesztése. Az adattár adatminőségének folyamatos ellenőrzése.

Intézményi fogalomtár Szakmai oldal: a fogalomdefiniálási folyamatok (definiálás, vita, jóváhagyás) felügyelete, felelő-
sök biztosítása az egyes fogalmakhoz.
Informatikai oldal: változásainak követése, a fogalmak metaadatainak karbantartása.

Biztonsági mentés Mentési és visszaállítási folyamatok felépítése, végrehajtása, monitorozása. 

Archiválás Archiválási folyamatok felépítése, végrehajtása, monitorozása. Archiválás visszaállítása után az 
adatok integritásának ellenőrzése.

Felhasználói jogosultságok A jogosultsági rendszer karbantartása, változási igények kezelése. Új felhasználók hozzáadása, 
felhasználók eltávolítása.

Felhasználók oktatása Oktatási igények felmérése. Oktatási anyagok elkészítése. Oktatási tevékenység szervezése, üte-
mezése, lefolytatása.
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Változáskezelés

A VIR-rel kapcsolatos változáskezelési folyamatokat az alábbi táblázat foglalja 

össze és mutatja be.

5.9. táblázat. A VIR-rel kapcsolatos változáskezelési folyamatok

Változáskezelési terület Változáskezelési terület jellemzői, kapcsolódó feladatok

Adatforrásokban bekövetkezett 
változások

1.  Új adatforrás-bevonási igény esetében fel kell mérni az adattárhoz való kapcsolódási pon-
tokat mind adattartalom, mind adatkinyerési módszertan szempontjából. A felmérés ered-
ményeit össze kell vetni a felhasználói igényekkel, és ezek alapján meg kell tervezni az új 
adatforrás-bevonás feladatait és ütemezését.

2.  Meglévő adatforrásban bekövetkezett változások esetében fel kell tárni az adattartalomban 
és azok fogalmi értelmezésében bekövetkezett változásokat, és ezek hatásait az adattár egyes 
elemein végig kell vezetni.

3.  Meglévő adatforrás megszűnése esetében a kieső adatok hatásainak elemzése illetve a helyet-
tesítő adatforrás bevonási lehetőségeinek vizsgálata alapján a betöltési algoritmusokat meg 
kell változtatni, és az adathiány miatt megszűnő funkciók kezelését el kell végezni.

Fix riportokban bekövetkezett 
változások

1.  Az új fix riportra vonatkozó felhasználói igények alapján fel kell mérni, hogy az adattár tartal-
mazza-e a szükséges adatköröket; ha nem, akkor ezek bevonását végre kell hajtani. Ezek után 
lehetséges a fix riport szerkezetének meghatározása.

2.  Az egyes fix riportok esetében azok használati adatainak elemzése meghatározott időközön-
ként szükséges. A nem használt riportokat a fenntarthatóság miatt ki kell vezetni az adattár-
ból, és archiválásukról gondoskodni kell.

Mutatószámrendszer elemeiben 
bekövetkezett változások

1.  Az új mutatószámra vonatkozó felhasználói igények alapján fel kell mérni, hogy az adattár 
tartalmazza-e a szükséges adatköröket; ha nem, akkor ezek bevonását végre kell hajtani. Ezek 
után alakítható ki a mutatószám, állapíthatók meg a célértékek, módosítható az intézményi 
stratégiai térkép.

2.  A stratégia szempontjából nem aktuális mutatókat ki kell vezetni az adattárból, és archiválá-
sukról gondoskodni kell.

Jogosultságok kezelése

A VIR tervezése során kiemelt hangsúlyt kell fordítani az egyes felhasználói cso-

portok és a hozzájuk kapcsolódó jogosultságok kialakítására. Ezen tevékenység 

során figyelembe kell venni a leendő felhasználók információs igényeit, haszná-

landó alkalmazásait és az intézményben betöltött szerepüket.

Az alábbi területek, folyamatok és tevékenységek esetében javasolt meghatároz-

ni az egyes felhasználói csoportok jogosultságait:

  1.  alapadat-betöltés;

  2.  aggregált adatok létrehozása;

  3.  stratégiai mutatószámok létrehozása, módosítása;

  4.  alapadat szinten tárolt adatok elérése;

  5.  aggregált adat szinten tárolt adatok elérése;

  6.  alapadatok metaadatainak definiálása, karbantartása;

  7.  aggregált adatok metaadatainak definiálása, karbantartása;

  8.  riportok metaadatainak definiálása, karbantartása;

  9.  stratégiai mutatószámok metaadatainak definiálása, karbantartása;

10.  ad hoc elemzések készítése és publikálása;

11.  új riportok készítése és publikálása;

12.  előre definiált riportok megtekintése;

13.  stratégiai mutatószámok megtekintése;
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A következő jogosultsági csoportokat javasolt mindenképpen kialakítani:

1.  adminisztrátor: a VIR üzemeltetéséért, fejlesztéséért és kapcsolódó admi-

nisztrációs feladatok ellátásért felelős;

2.  adatgazda: egy-egy intézményi terület felelőse, a kapcsolódó adatok isme-

rője mind informatikai, mind szakmai szempontokból;

3.  szakértő: az intézményi elemzések elkészítéséért és az új riportok készítésé-

ért felelős;

4.  vezető: mutatószámrendszer végfelhasználója;

5.  felhasználó: portálon publikált riportok végfelhasználója.

A jogosultsági kategóriák szempontjából minimálisan az alábbi négy jogkör lét-

rehozása javasolt:

•  olvasási: az adott terület megtekintését jelenti;

•  írási: létrehozás, írás, módosítás lehetősége (+ olvasási);

•  törlési: végleges megszüntetés lehetősége (+ olvasási, írási);

•  teljes: teljes hozzáférést biztosít az adott területhez.

A felhasználói csoportok és jogkör-mátrix meghatározása során az alábbi táblá-

zat kiindulópontot jelenthet az intézmény számára.

5.10. táblázat. Felhasználói csoportok jogkör-mátrixa

Szerepkör 
Tevékenység

Admin. Adatgazda Szakértő Vezető Felhasználó

Alapadat betöltése Teljes

Aggregált adatok létrehozása Teljes

Stratégiai mutatószámok létrehozása és mó-
dosítása

Teljes Teljes Teljes

Alapadat szinten tárolt adatok elérése Teljes Olvasási Olvasási

Aggregált adat szinten tárolt adatok elérése Törlési Teljes Írási

Alapadatok metaadatainak definiálása, kar-
bantartása

Törlési Teljes

(az adott szakterületen) Olvasási

Aggregált adatok metaadatainak definiálása, 
karbantartása

Törlési Teljes (az adott 
szakterületen)

Olvasási Olvasási

Riportok metaadatainak definiálása, karban-
tartása

Törlési Teljes (az adott 
szakterületen)

Olvasási Olvasási Olvasási

Stratégiai mutatószámok metaadatainak defi-
niálása, karbantartása

Törlési Teljes (az adott 
szakterületen)

Olvasási Olvasási Olvasási

Ad hoc elemzések készítése és publikálása Törlési Teljes Teljes (saját 
publikálás)

Új riportok készítése és publikálása Törlési Teljes Teljes (saját 
publikálás)

Előre definiált riportok megtekintése Törlési Teljes Olvasási Olvasási Olvasási

Stratégiai mutatószámok megtekintése Olvasási Olvasási Olvasási
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5.5. Az adatminőség informatikai kérdései, adatellenőrzés, 
adattisztítás

5.5.1. Az adatminőség szerepe az intézmény életében

Az intézményben kialakított adattár használatához és kiaknázásához elengedhetetlen, hogy a felhasz-

nált forrásrendszerekből megfelelő minőségű, konzisztens, teljes, ellentmondásokat nem tartalmazó 

adatok kerüljenek be az adattárba.

A megfelelő adatminőség biztosítása szükséges ahhoz, hogy az adattár minden 

felhasználó számára megfelelő információs bázisként szolgálhasson.

Az intézménynek az adattárba bevonandó forrásadatok vizsgálata, az intézmé-

nyi adatmodell kialakítása illetve az adattár adatbetöltési folyamatainak terve-

zése során figyelembe kell vennie az alábbi táblázatban összefoglalt, az infor-

matikai rendszereket használó szervezetek életében leggyakrabban előforduló 

és felmerülő adatminőségi problémákat.

5.11. táblázat. Adatminőségi problémák

Adatminőségi probléma leírása Adatminőségi probléma kifejtése, példa a problémára

Az adattárba betöltendő adat több 
módon van definiálva a szervezet-
ben.

Az adattal kapcsolatban több meghatározás van használatban az intézményben, ezáltal az azo-
nos elnevezéshez más és más értelmezés tartozik.
Például: a tanulmányi átlagot a tanulmányi rendszerben a megszerzett kreditszámmal, az ösz-
töndíj-elbírálásnál harminccal osztják, illetve a kollégiumi elbírálásnál csak a kötelező tárgyak 
és kreditek számítanak stb.

Az adattárba betöltendő adathoz tar-
tozó definíció vagy leírás hiányzik.

Az adat esetében nem áll rendelkezésre részletes definíció vagy leírás, aminek következtében az 
értékéből és a tárolás helyéből csak következtetni lehet az adat tényleges jelentésére.
Például: a hallgatók száma mező értéke egy adott szám, de nincs definiálva, hogyan kerül szá-
mításra a hallgatók száma, és kiket tartalmaz az adott érték.

Azonos jelentésű adatelemek külön-
böző megnevezéssel szerepelnek az 
egyes rendszerekben.

Az azonos adatelemek ez egyes rendszerekben más és más megnevezéssel szerepelnek. Ezen 
adatelemeket integrálni kell, és közös formára kell őket hozni.
Például: az oktatók/dolgozók adatai a tanulmányi rendszerben oktato_azon, a gazdálkodási 
rendszerben dolg_ID, a HR-rendszerben d_azonosito stb.

Az informatikai rendszerben az adat 
nem értelmezhető mezőnévvel kerül 
tárolásra.

Az adatok tárolása olyan mezőkben, oszlopokban történik, amelyek neve nem ad információt az 
adatról, és leírás sem tartozik hozzá.
Például: aft32 vagy info23 mezőben kerülnek tárolásra számadatok.

Az informatikai rendszerben az adat 
nem az előre definiált azonosítóval 
kerül tárolásra.

Az adatok az adott rendszerben a szabályzás szerint csak előre definiált értékeket vehetnek fel, 
azonban más értékek is megtalálhatók, és ezekhez nincs definiálva megfeleltetés. Tipikusan 
akkor fordul elő, ha az informatikai rendszerben nincs kötelezővé téve a szabályzás, vagy az 
adott érték kitöltése nem kötelező.
Például: a mezőben tárolt tanszek_01, tanszek_02, … tanszek_30 értékek megfeleltetés megta-
lálható, de szerepel az adatok között a tanszek_99 érték is.

Az informatikai rendszerben hiányzó 
adatok találhatók.

A mező üres vagy tipikusan nulla (0) értékkel kerül kitöltésre. Általában akkor fordul elő ilyen 
információvesztés, ha egy elem kitöltése nem kötelező az informatikai rendszerben.

Az informatikai rendszerben hibás 
adatok találhatók.

Az egyes mezőkbe a rendszert használók hibás értéket visznek fel. Olyan kötelező mezőknél 
fordulhat elő, ahol az adatbevitel során előre definiált értékek állnak csak rendelkezésre, de az 
éppen szükséges értéket nem tartalmazza a lista. Az ilyen hibák egy része az adatok betöltése 
előtti vizsgálatok során kiugró értékek esetén kiszűrhető, de a kis eltérések javításához jelentős 
emberi erőforrás és idő szükséges.

Az adattárba betöltendő adat inkon-
zisztens, a valóságnak nem megfe-
lelő.

Az adatok között találhatók olyanok, melyeknek tartalma nem felelhet meg a valóságnak.
Például: a dolgozó kora 123 év, férfinévhez női nem érték került tárolásra stb.

Az informatikai rendszerben az azo-
nos adatok duplikáltan kerültek tá-
rolásra.

Az egy entitáshoz tartozó adatok többszörösen kerülnek tárolásra a rendszerben.
Például: egy számla kétszer kerül felvitelre a gazdálkodási rendszerben.

Az informatikai rendszerekben egy 
entitáshoz több tárolt érték is tar-
tozik.

Az egy entitáshoz tartozó adatok több különböző formában, kis eltérésekkel kerülnek tárolásra.
Például: az oktató neve több formában szerepel, úgy, mint Horváth Miklós, Dr. Horváth Miklós, 
Dr. Horváth-Kiss Miklós stb.
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5.5.2. Az adatminőség ellenőrzése

Az adatminőség biztosításához szükség van az intézményben az adattár bevezetése során egy adatmi-

nőségi eljárásokat és folyamatokat tartalmazó szabályzat megalkotására, dokumentálására és imp-

lementálására.

A szabályzat és annak folyamatos frissítése biztosítja, hogy az adatminőségi kér-

dések az intézményben bármikor alkalmazhatók, ismételhetők illetve fenntart-

hatók legyenek.

Az adatok minőségének ellenőrzését az ETL-folyamatokba beépített automatikus 

adattisztítási folyamatok mellett a rendszeres felhasználói tesztelések is bizto-

sítják. A tesztelés során az adattárban előálló adatokat szisztematikusan össze 

kell vetni olyan adatokkal, amelyek korábban az adatszolgáltatások, a vezetői 

jelentések stb. készítésekor már előálltak az intézményben.

Az ellenőrzések közben az összehasonlítást végző személy(ek)nek egységes, do-

kumentált formában kell rögzíteniük a tapasztalt hibákat, minimálisan a követ-

kezőket:

•  a hibásnak vélt adat megnevezése;

•  a hiba részletes leírása, a várt és észlelt érték megadása;

•  az adat fontossága az intézmény működésében.

A rögzített hibákat az adat fontossága szerint az intézményi felelősnek előre de-

finiált prioritások alapján sorba kell állítania, és a hiba kivizsgálásában érintett 

személy felé ezek alapján kell kommunikálni a szükséges lépéseket.

Az adattárak esetében adathibák számos okból fordulhatnak elő. Ezek közül ti-

pikusak:

1.  A tesztelést végző személy vagy a felhasználó az adattár-lekérdező felületen 

rosszul állította be a lekérdezés paramétereit.

2.  A kapott adatokat nem jól értelmezte, nem az egységes intézményi foga-

lomtárat vette alapul.

3.  Az ETL-folyamatok során az adattárba jó adatok kerültek áttöltésre, de az 

azokat csoportosító, aggregáló algoritmusok hibásak.

4.  Az ETL-folyamatok során az adattárba nem megfelelő adat került betöltésre. 

Ennek oka lehet egy hibás adatfeldolgozó algoritmus vagy egy nem megfe-

lelő betöltési hely definíció.

5.  Az adattranszformáció során az egyik forrásból származó helyes adat egy 

másik forrásból származó, azonos tartalmú és struktúrájú, de hibás adattal 

került felülírásra.

6.  Az egyes forrásrendszerekből az adatok kinyerési algoritmusa nem megfe-

lelő.

7.  Az egyes forrásrendszerekben tárolt adat hibásan került rögzítésre a bevitel 

során, tipikusan a következők szerint:

 a)  az adatok között kiugró értékek találhatók, ennek oka általában elírás 

vagy hibás adatbevitel;

 b)  az adatok egy része hiányzik, nincs kitöltve, általában a nem kötelező 

mezők ki nem töltéséből következik;

 c)  kötelező mezők kitöltése nélkül nem lehet továbblépni az forrásrend-

szerben, ezért a felhasználó beír oda valamit;

 d)  az adatok aggregálása során nagyságrendbeli eltérés van, azonban kiug-

ró értékek nincsenek.
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Az egyes hibák javításának vagy hatásuk csökkentésének előfeltétele, hogy azo-

nosításra kerüljön a hibát kiváltó ok. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hibák 

jelentős részét a forrásadatok nem megfelelősége illetve a hibás felhasználói 

lekérdezések, adatértelmezések adják.

Adattisztítás az informatikai eszközök által támogatva

Az intézmények számára az adattár felépítése és üzemeltetése során használt 

szoftvereszközökkel a következő adattisztítási feladatok és folyamatok megva-

lósítása ajánlott:

1.  Adatok statisztikai elemzése, mely lehetőséget ad a hibás értéket tartalmazó 

adatok egy részének kiszűrésére. Az elemzés során az alábbi eljárások elvég-

zése javasolt; ennek eredményeiből lehet a javításkor szükséges lépéseket 

megtenni:

 a)  gyakoriságok, átlag- és szórásértékek vizsgálata, ami lehetőséget teremt 

az átlagtól eltérő értékek azonosítására és javítására;

 b)  intervallum illetve minimum- és maximumérték elemzése, ami lehető-

séget teremt a kiugró értékek azonosítására és javítására;

2.  A trendelemzés során az előző időszakok adatait figyelembe véve kiszűrhe-

tőek az átlagosnál nagyobb eltérések, amelyek adathibára is utalhatnak.

3.  Az eltérő fogalomhasználat mellett tárolt adatok azonosítása, az egységes 

intézményi fogalomhasználat alapján történő átalakítása, egységesítése.

4.  Az értékek esetében vizsgálni kell az üzleti illetve a forrásrendszerbeli tárolá-

si szabályoknak való megfelelést is, amelyek tipikusan egy érték lehetséges 

intervallumait és felvehető értékkészletét határozzák meg.

5.  Az egyes forrásrendszerekben eltérő formátumban tárolt, de azonos tartal-

mú adatokat közös, egységes formátumra kell hozni, például a dátumok és 

időpont-jelölések, illetve a különböző azonosítószámok (bankszámlaszám, 

személyi igazolvány száma, TAJ-szám) esetében.

6  Több forrásrendszer esetében külön kell vizsgálni azokat az adatokat, ame-

lyek jelentése azonos, de több formában kerülhetnek tárolásra az adatrögzí-

tők eltérő szokásai vagy elírások miatt. Ilyen adatok a cégnevek, városnevek 

és lakcímek, személynevek stb., melyekben lehetségesek kisebb tárolásbeli 

eltérések (pl. Ady Endre utca, Ady E. u., Ady Endre u. stb.). Egyes informatikai 

rendszerek úgynevezett fuzzy eljárások segítségével képesek ezen problé-

mákat kezelni.

7.  Az intézményben az egyes forrásrendszerekben az azonos jelentéssel bíró, 

de más kódolással tárolt értékeket egységes formára kell hozni. Ilyen lehet 

például a női hallgatók vagy dolgozók nemének tárolása, mely rendszertől 

függően a következő: N, n, nő, 2 stb.

8.  A duplikált módon tárolt adatokat szűrni és egységesíteni kell azért, hogy 

egy oktatóhoz, kurzushoz, hallgatóhoz stb. csak egy rekord tartozzon.

9.  A döntően szövegesen tárolt adatok részelemekre bontása is szükséges lehet, 

hogy az információkinyerés (pl. adatok aggregálása, riportok készítése) során 

elemi adatok álljanak rendelkezésre. Ilyen típusú szétbontást érdemes lehet 

végezni a nevek és titulusok, címek, cégnevek és cégformák stb. esetében.

A kézi adattisztítás jellemzői

Az előzőekben felsorolt, informatikai rendszerekkel támogatott adattisztítási fo-

lyamatok nem képesek lefedni minden olyan hibaterületet, amely az adattárépí-

tés során előfordulhat, ezért minden esetben szükség van a forrásrendszerhibák 

kézi hibajavítására.
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A kézi adattisztítás folyamatai során szükséges lehet a papír alapon vezetett nyil-

vántartások összevetése a forrásrendszer adataival. Ez esetben a hibás értékeket 

egyenként kell javítani, így a folyamatnak magas a humánerőforrás- és időigénye. 

A kézi adattisztításra az adattár bevezetése során több fázisban is szükség van. 

Az adattár bevezetése során a forrásrendszerek elemzésekor feltárt hibák javítása 

kezdődik meg, ami a tapasztalatok alapján az adattár élesbe állása után is hosz-

szabb ideig folytatódik. Az adattár működése, a felhasználók számának növeke-

dése következtében újabb adatminőségi problémák felmerülése várható.

5.5.3. A forrásrendszerek és az adattár adatminőségének biztosítása

Az intézménynek az adattár adatminőségének fenntartása érdekében a kézi illetve az informatikai 

eszközökkel végzett adattisztítási tevékenység során felhalmozott tapasztalatok alapján kell kialakíta-

nia azokat az eljárásokat és szabályzásokat, amelyeket következetesen betartat az érintett szervezeti 

szereplőkkel, illetve folyamatosan felülvizsgál, frissít és aktualizál.

Az intézmény által létrehozott szabályozásnak minimálisan a következő terüle-

tekre ki kell terjednie:

1.  Az egyes forrásrendszerekhez, a kritikus adatkörökhöz és az adatminőségi 

területekhez felelős személyek rendelése.

2.  Az adattárban és a forrásrendszerekben tárolt adatok minőségének állandó 

monitorozása és analizálása.

3.  Az adatminőséget befolyásoló adatkinyerési és -betöltési, adatintegrációs 

és az informatikai adattisztítási algoritmusok karbantartása, értékelése, fej-

lesztése.

4.  A forrásrendszerekben alkalmazott üzleti és mezőkitöltési szabályok kezelé-

se, aktualizálása, illetve a kötelezően kitöltendő elemek körének meghatá-

rozása.

5.  A szervezeti működéshez minimálisan szükséges adatminőségi szintet az 

egyes adatkörök esetében meg kell határozni. Amennyiben a mért adatmi-

nőségi szint a minimális alá csökken, akkor adattisztítási folyamatokat kell 

elindítani.

6.  A forrásrendszerek adatbetöltői számára olyan elvárást és ösztönzési rend-

szert kell meghatározni, amely biztosítja a szervezeti adatok minimálisan el-

várt minőségét, egyúttal az adatminőség fenntartásában is érdekeltté teszi 

őket.

5.6. VIR bevezetése, támogató környezete

5.6.1. Adattár alapú VIR bevezetésének főbb lépései, „jó gyakorla-
tok”, tippek

Megközelítés

Amikor egy szervezet elhatározza, hogy az információszolgáltatást, a vezetői 

döntéseket, stratégiai tervezést magasabb szinten kívánja támogatni, akkor 

gyorsan eljut az adattárépítés gondolatáig. Tipikusan a következő megközelí-

tések születnek:

•  Mérjük fel az összes igényt, tervezzük meg a komplex, minden igényt kielé-

gítő és lehetőség szerint minden fellelhető adatot integráló adattárházat, 

készítsük el a kimutatásokat, elemzéseket, fejlesszük ki a felhasználói el-
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várásoknak megfelelő alkalmazásokat, lekérdező-elemző felületeket, majd 

adjuk át ezeket („Big Bang”).

   Előny: egységes, nem utólagosan kiegészített adatmodell; a témák kö-

zötti átjárhatóság, kapcsolat biztosított; várhatóan az igények jelentős 

százaléka megvalósítható.

   Hátrány: a projekt átfutásai ideje több év, ezalatt az igények is jelentő-

sen változhatnak; nagy befektetést igényel, és nagyon lassú a megté-

rülés.

•  Nézzünk ki egy területet, egy témát, amelynek a megvalósítása égetően sür-

gős, nagy hasznot tud hozni, készítsük el és adjuk át, majd vegyük a követke-

ző szervezeti egység igényét, valósítsuk meg, és így lépésről lépésre haladva 

alakítsuk ki a teljes intézményi adattárat!

   Előny: gyors megtérülés egy adott területen; a felhasználói igényeknek 

pontosan megfelelő alkalmazások készülnek.

   Hátrány: nem egységes, integrált, intézményi szintű adattár épül, ha-

nem önálló adatpiacok. Nincs biztosítva a konzisztencia, ugyanazt a 

kérdést feltéve eltérő választ kapunk a különböző adatpiacokból, nehéz 

az adminisztrálás, a változások kezelése.

Javasolt megközelítés: lehetőség szerint legalább logikai adatmodell szintig ter-

vezzük meg az intézményi szintű adattárat, állítsunk fel a megvalósításra prio-

ritásokat, készítsük el azt a minimális közös alapadatszintet, amely sok területet 

érint, majd a tényleges megvalósítást végezzük lépésről lépésre!

Előny: egységes, integrált, intézményi szintű adattár valósul meg, de viszonylag 

gyorsan kézzel fogható eredményeket szállít a rendszer, így gyors megtérülés 

mellett biztosítja a konzisztens adattárat.

Projektlezárás, továbbfejlődés

Az adattár alapú VIR kifejlesztése nem ér véget a hivatalos projekt lezárásával. 

A felhasználói igények folyamatosan változnak, újabb területek vonhatóak be, 

változik a szabályozási, adatszolgáltatási környezet, változnak a forrásadatok. 

Az adattár az operatív rendszerekhez képest egy dinamikusan változó, fejlődő 

rendszer, nem elegendő csak az üzemeltetésére erőforrásokat biztosítani, ha-

nem a továbbfejlődését is segíteni kell. Ennek a szervezeti hátterét tudja biztosí-

tani a VIR-kompetenciaközpont, anyagi forrásairól pedig érdemes már a projekt 

megkezdésekor gondolkodni és gondoskodni.

Felső vezetői elkötelezettség

A projekt sikerességének alapja a felső vezetői elkötelezettség. A projektet tudja menedzselni az infor-

matika, de sikeréért alapvetően a felső vezetés a felelős.

Az adattár különféle ellenérdekeltségeket is hordozhat magában: az informá-

ció nem egy-egy munkatárs kezében összpontosul, az információ birtoklása és 

szétosztása átkerül az adattár rendszerbe; átláthatóvá, ellenőrizhetővé és szá-

mon kérhetővé válnak a folyamatok, tevékenységek; bizonyos tevékenységek (pl. 

adatfeldolgozások, statisztikák és kimutatások készítése) fölöslegessé válnak, 

mert kiváltja őket az adattár alapú VIR.

A projekt tervezéséhez, teszteléshez sok felhasználói segítségre van szükség. Az 

erőforrások tipikusan eléggé szűkösek, felső vezetői háttértámogatás nélkül na-

gyon lassan haladnak az igényfelmérési, tervezési folyamatok. A főbb stratégiai 
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A felsőoktatásban 

jellemzően nem létezik 

még intézményi adattár 

alapú VIR.

irányokat valamint a stratégia nyomon követésével kapcsolatos elvárásokat a 

felső vezetés tudja megadni.

Felhasználók bevonása

A projektbe a lehető leghamarabb érdemes a felhasználókat bevonni, ugyanis:

•  A felhasználói igények adják a tervezés alapját.

•  Az ellenérdekeltségek így hatékonyabban és jobban kezelhetőek.

•  Az adattár alapú VIR tipikusan olyan felhasználói információs rendszer, 

amelynek használatára nem lehet kötelezni a munkatársakat. Az, hogy a 

szoftver kiválóan alkalmas az információkhoz való hozzájutásra, önmagá-

ban nem elég, ha nincs meg a felhasználókban az igény, az érdeklődés. A ta-

pasztalatok szerint ez úgy érhető el a leghatékonyabban, ha „sajátjukénak” 

érzik a rendszert, azaz a kialakításába a kezdetektől bevonják őket.

•  A kulcsfelhasználók mélyebben is ismerik az adattár tartalmát és a felhasz-

nálói lehetőségeket, ők lehetnek a VIR-kompetenciaközpont tagjai, oktatá-

sokat tarthatnak, segíthetik a többi felhasználót a rendszer használatában.

Pilot

A felhasználók nehezen tudják elképzelni, mi várható el tőle, így esetleg nem re-

ális igényeket fogalmaznak meg az igényfelmérés során. Amennyiben a projekt 

kezdeti szakaszában készül egy olyan pilot, amely már a választott szoftveresz-

közzel egy tényleges felhasználói területet dolgoz fel, és ezáltal mutatja meg 

éles környezetben a lehetőségeket, az nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az 

igények pontosabban kerüljenek megfogalmazásra, és ne csak a rendszer végső 

átadásakor szembesüljenek a felhasználók a VIR működésével és a felhasználói 

felületekkel.

Adatminőség

Az adattárak sikerességének, használatának legkritikusabb pontja az adatminő-

ség. Ha az adattárból kikerülő információk adatminősége nem megfelelő, az 

rossz döntésekhez vezethet, a felhasználók pedig nem bíznak többet a belőle 

kinyert információkban. A felsőoktatásban az operatív informatikai rendszerek 

használata nem olyan régi múltra tekint vissza, mint az üzleti világban, az adat-

beviteli és -ellenőrzési gyakorlat sem olyan kiforrott, így az adatminőség még 

inkább kritikus. Egy adattárház projektben gyakran a bevezetési idő felét elviszi 

az adatminőség javítása, az adattisztítás, ez az idő a projekt kezdetétől folyama-

tosan meglevő, nagyon tudatos adatminőség-menedzsmenttel csökkenthető. 

A tesztelés, javítás nemcsak a rendszer működésére, hanem az adatminőségre 

is ki kell, hogy terjedjen. Az adatminőség fontos kritériuma, hogy nem csupán 

egyszeri, kampányszerű adatjavításra van szükség; a megbízható adatminősé-

get folyamatosan fenn kell tartani.

Egységes fogalomhasználat 

Az adattár projekt egyik kezdeti lépése kell, hogy legyen az egységes fogalom-

használat megteremtése. Egy közepes méretű intézményen belül is jellemző, 

hogy a különböző területek ugyanazt az entitást más fogalommal jelölik, vagy 

egy adott fogalom alatt mást értenek. Az adattárépítés egyik kiemelt első (vagy 

inkább megelőző) lépése az egységes fogalomtár kialakítása. Erre egyrészt azért 
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van szükség, hogy az adattár tervezésekor pontosan definiált legyen, mit is ér-

tünk pontosan az igényelt kikutatások, mutatószámok (adattartalom) alatt, mit 

kell, hogy az adattár tartalmazzon. A fogalomtár másrészt azért is szükséges, 

hogy az adattár elkészülte és használatának megkezdése után mindenki szá-

mára egyértelmű legyen, pontosan mit is takarnak az egyes kinyert információk 

(lásd még avir.hu Fogalomtár). 

Projektcsapat összetétele

Noha az adattár fejlesztése informatikai fejlesztést is igényel, mégsem tekinthe-

tő pusztán informatikai feladatnak. Gyakran nem is az informatikai oldal a meg-

határozó tényező a projektben, hanem valamelyik felhasználói terület. Azon in-

tézmények vannak szerencsés helyzetben, ahol hagyományosan jó a kapcsolat 

és az együttműködés a felhasználók és az informatika között.

Mivel az adattár sokban eltér a hagyományos informatikai rendszer bevezetésétől, 

ajánlatos olyan résztvevőket is bevonni a projektbe, akik komolyabb tapasztalat-

tal rendelkeznek adattár bevezetésében. Különösen igaz ez a szakmai vezetés-

re, tanácsadásra (adattár-architektúra kidolgozása, főbb projektmegközelítések 

meghatározása, koncepciók kidolgozása, minőség biztosítása stb.) valamint az 

adattár alapú VIR megtervezésére.

Szoftver – megfelelő funkcionalitás, jövőbe mutató termék

A megfelelő szoftver kiválasztása is kulcsa lehet a sikernek. A főbb szempontok, 

amelyeknek az adattár szoftvernek érdemes megfelelnie:

•  az összes igényelt funkciót integráltan, egységesen biztosítsa;

   egyszerű hozzáférés különböző adatforrásokhoz, adatbázisokhoz;

   hatékony adatfeldolgozás;

   adatellenőrzési és adattisztítási folyamatok támogatása;

   hatékony adattárolás többféle formában (relációs, OLAP, Hibrid OLAP);

   központi metaadat-kezelés;

   felhasználói fogalomtár kialakítása;

   stratégiai mutatószámrendszer kialakítása, scorecardok és stratégiai cél-

térképek kialakításának lehetősége;

   fix és paraméterezhető kimutatások (riportok) egyszerű készítése webes 

és vastag klienskörnyezetben;

   OLAP-elemzések weben és vastag kliensen;

   egyéni kimutatások készítése, mentése saját használatra, illetve ezek 

publikálása;

   egyedi elemzések, statisztikák készítése, adatbányászati algoritmusok;

   portál felület a rendszerkomponensek integrálására, felhasználói felü-

let;

•  legyen megfelelő háttértámogatás a szoftverhez;

•  hosszú távon fenntartható legyen;

•  a továbbfejlesztéshez, üzemeltetéshez szükséges kompetenciák, tudások 

álljanak rendelkezésre, vagy legyenek könnyen megszerezhetőek;

•  a szoftvertermékek továbbfejlődése biztosított legyen.

avir.hu
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5.6.2. Projekt tevékenységei, lépései

5.12. táblázat. A projekttevékenység lépései

Tevékeny-
ségek

Projektelemek Részletes szakmai 
tartalom

Tevékenység szükséges-
ségének indoklása

Tevékenység eredménye, 
leszállítandók

Projekt-előkészítés

Projekt-
indítás

Projekt-előkészítő megbe-
szélések, egyeztetések a 
projekt célját (scope-ját), 
ütemezését, feladatait, a 
projektcsapatot illetően.
Projekt szervezetének fel-
állítása.
Projektindító megbeszélés a 
közvetlen projekttagokkal.
Projektkommunikáció ki-
dolgozása és a szükséges 
feltételek biztosítása.
Projekt alapító dokumentu-
mának elkészítése és jóvá-
hagyása.

A korábbiakban elkészült 
VIR szakmai koncepciójá-
nak újragondolása, a pro-
jekt céljának, feladatainak 
véglegesítése. A tényleges 
projekttevékenységek (tas-
kok) kidolgozása, ütemezés 
véglegesítése. A projektcsa-
pat (team) felállítása, a csa-
pattagok és a külső tagok 
közti kommunikáció, a cso-
portmunka támogatásának 
kitalálása, rögzítése. Pro-
jektindító megbeszélésen 
a projekttagokkal a fentiek 
megbeszélése, elfogadása. 
A projektben betöltött sze-
repek, feladatok és felelős-
ségek egyértelműsítése és 
elfogadása. A projektalapító 
dokumentum elkészítése, 
amely rögzíti a fentieket.

A projektszerű működés-
hez elengedhetetlen, hogy 
a projekt működésének 
alap jai le legyenek fektet-
ve, hogy az egyes szereplők 
tudják, mi a feladatuk és mi 
a hatáskörük, és ezt min-
denki elfogadja.

Projektalapító dokumen-
tum.
Projekt kommunikációs 
kör nyezete felállt.

Projektteam 
képzése

Az intézményi projektrészt-
vevők számára oktatás 
– á ltalános adattár- és VIR-
elmélet.
Az informatikai, fejlesztői 
team részére oktatás – 
szoftvereszközök használata 
(adattárépítés, felhasználói 
riportok készítése, üzemel-
tetés-adminisztráció).

Feltételezhető, hogy az 
in tézményben korábban 
adattár alapon nem készült 
vezetői információs rend-
szer, így elengedhetetlen a 
projektteam képzése. Min-
den projektben részt vevő 
sze mély képzésben részesül 
az adattárról, annak felépí-
téséről és megvalósulásáról. 
Az adattár fejlesztésében 
illetve a későbbi üzemelte-
tésben, fenntartásban részt 
vevő informatikus kollégák 
számára a szükséges szoft-
verelemek is oktatásra ke-
rülnek.

A projektteam képzése szük-
séges ahhoz, hogy mindenki 
értse és átlássa az adattár 
alapú VIR hasznát, műkö-
dését, felépítését. Az infor-
matikus kollégák ismerjék a 
szoftvereszközöket.

Oktatási anyagok.
A projekttagok megismer-
ték az adattárház alapú ve-
zetői információs rendsze-
rek működését, jellemzőit, 
az informatikus kollégák 
ismerik a szoftvereket.
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Tevékeny-
ségek

Projektelemek Részletes szakmai 
tartalom

Tevékenység szükséges-
ségének indoklása

Tevékenység eredménye, 
leszállítandók

Igényfelmérés

Riport és 
mutatószám 
igényekhez 
interjúzás

Vezetői interjúk, work sho-
pok minimálisan a követke-
ző területek vezetőivel:
– rektor
– oktatási vezető(k)
– gazdasági vezető(k)
– stratégiai vezető(k)
– informatikai vezető(k)
– főtitkár, kancellár
–  intézményvezetők, déká-

nok

A VIR szakmai adattartalma 
illetve a vezetők által igé-
nyelt információtartalom 
kidolgozásához ismerni kell 
a vezetők igényeit, elképze-
léseit. Ehhez a különböző 
vezetői szinteket és terüle-
teket szakmai interjú vagy 
workshop keretében meg 
kell kérdezni. Az interjúk 
során a következő kérdés-
köröket kell érinteni:
–  döntéshozatali folyama-

tok, mechanizmusok
–  intézményi stratégia sze-

repe
–  jelenleg is meglevő infor-

mációk
–  új információs igények
–  elvárások a VIR-rel szem-

ben
–  felhasználói igények a 

funkciókról, működésről, 
használhatóságról

Az intézményi vezetői in-
formációs rendszer hasz-
náltsága szempontjából 
egyik elengedhetetlen fel-
tétel, hogy a vezetői igények 
mentén legyen kialakítva. 
A rendszer tervezésénél és 
kezdeti adattartalom-meg-
határozásánál, illetve az 
első riportok elkészítésénél 
alapvetően fontos szempont 
a meglévő vezető igények 
kielégítése. A rendszernek 
ugyanakkor felkészülten 
kell fogadnia az igények vál-
tozását, hiszen maguk a fel-
használók is változhatnak, 
illetve a használat során 
újabb szempontok, igények 
is előkerülhetnek. A vezetői 
interjúk másik fontos célja a 
rendszer népszerűsítése, az 
igények felkeltése.

Vezetői interjúk emlékez-
tetői.
Vezetői elkötelezettség nö-
vekedett.

Intézményi 
stratégia 
vizsgálata és 
a meglévő, 
kidolgozott 
mutató-
számok 
összegyűjté-
se a straté-
giai mutató-
számokhoz

A felhasználandó doku-
mentációk összegyűjtése és 
strukturálása.
A dokumentációk feldolgo-
zása, értékelése, használ-
ható információs elemek 
kigyűjtése, rendszerezése.

Az adattár adattartalmának 
és a stratégiai mutatószám-
rendszerek mutatóinak 
kidolgozásához szükséges 
információk összegyűjtése, 
kiértékelése. A minimálisan 
feldolgozott információs 
források:
–  vezetői interjúk
–  meglevő minőségme-

nedzsmenttel kapcsolatos 
dokumentumok

–  a TÁMOP 4.1.3. AVIR köz-
ponti program által kidol-
gozott ajánlások (stratégi-
ai mutatószámrendszer és 
VIR-minta, modell)

–  intézményfejlesztési terv 
(hároméves megállapo-
dások)

–  más kidolgozott intézmé-
nyi mutatószámok (pl. 
Balanced Scorecard mu-
tatók).

A stratégiai mutatószám-
rendszer kialakításához 
szük séges a meglévő stra-
tégiai célok feldolgozása és 
a jelenleg használt mutató-
számok feltérképezése.

Az intézményi stratégia és 
célok teljes körűen feldol-
gozva, az igényelt, illetve 
lehetséges stratégiai mu-
tatószámok feltérképezve 
(mutatószám-gyűjtemény).
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Tevékeny-
ségek

Projektelemek Részletes szakmai 
tartalom

Tevékenység szükséges-
ségének indoklása

Tevékenység eredménye, 
leszállítandók

Fogalomtár 
elkészítése

Fogalomdefiníciós team 
kialakítása, amely az egyes 
fogalmakat értelmezi, de-
finiálja, az intézményi kü-
lönbségeket kezeli.
A központi projekt által 
ajánlott fogalomtár elérhe-
tővé tétele, feldolgozása.
Az intézménynél előkerülő 
egyedi fogalmak összegyűj-
tése, a fogalomtár kiegészí-
tése.
Fogalmak definiálása, értel-
mezése (folyamatos mun-
ka), workshop(ok) szervezé-
se a definíciós különbségek 
kezelésére.

Szükség van egy egységes 
intézményi fogalomtár ki-
alakítására az adattartalom 
és az elkészülő mutatószám-
ok értelmezéséhez. A foga-
lomtár a központi program 
(TÁMOP 4.1.3. AVIR) által 
elkészített fogalomtárból 
indul ki, felhasználva az ott 
használt megközelítéseket, 
fogalmakat és definíciókat. 
Ugyanakkor azt egyrészt 
módosítja az intézményen 
belül használt definíciók-
kal (megjelölve a központi 
fogalomhasználattól való 
eltérést), másrészt kiegészí-
ti újabb fogalmakkal, ame-
lyek az intézmény egyedi 
működéséből fakadnak.

Elengedhetetlenül fontos 
az intézmény egységes fo-
galomhasználatának kiala-
kítása az adattartalomtól 
a végfelhasználói mutató-
szám-definíciókig. Ez biz-
tosítja, hogy mindenki szá-
mára egyértelmű legyen, 
mit is tartalmaz pontosan 
az adott adat vagy mutató, 
hogyan kell azt értelmez-
ni, melyek a rá vonatkozó 
megszorítások. A cél, hogy 
minden fogalom egysége-
sen definiált legyen, és azt 
minden felhasználó köny-
nyen elérhesse.

Elkészült fogalomtár, de fi-
ní ciókkal, értelmezésekkel, 
pon tos tartalom meg ha tá-
ro zással.

Felhasználói 
környe-
zettel, 
működéssel 
kapcsolatos 
igények, 
elvárások

A felhasználói interjúk so-
rán a rendszer működésére, 
funkcióira, használatára 
vonatkozó elvárások össze-
gyűjtése.
Az informatikai interjúk 
során a rendszer üzemelte-
tésére, informatikai környe-
zetére vonatkozó elvárások, 
előírások, szabványok ösz-
szegyűjtése.
Az összegyűjtött igények és 
dokumentumok feldolgo-
zása.

A rendszer funkcionális ele-
meire, működésére, hasz-
nálhatóságára vonatkozó 
igények, elképzelések ösz-
szegyűjtése és kiértékelése. 
A rendszer felépítésének 
megtervezéséhez fontos 
szempontok itt kerülnek 
rögzítésre.

A rendszer használható-
ságához szükséges, hogy 
olyan funkciók, beállítások, 
felhasználói lehetőségek le-
gyenek benne kialakítva, 
amelyek megkönnyítik az 
információk kezelését és 
kinyerhetőségét, „kézre áll-
nak” a felhasználók számá-
ra. Ugyanakkor a rendszer 
működtethetőségéhez az 
kell, hogy ezek illeszkedje-
nek a meglevő informatikai 
környezetbe, és megfelelje-
nek a kialakult (üzemelte-
tési) szabványoknak, előírá-
soknak.

Felhasználásra vonatkozó 
igények összegyűjtve, fel-
dolgozva.

Adatforrások 
felmérése 
(interjúk, 
dokumentá-
ciók)

Az egyes adatforrások adat-
tartalmának, integrálható-
ságának, adatminőségének 
vizsgálata.
Döntés a ténylegesen fel-
dolgozandó forrásrendsze-
rekről.

A vizsgálandó adatnyil-
vántartások területei: ta-
nulmányi, gazdálkodás és 
infrastruktúra, bér- és HR-
rendszer. 
A vizsgálat során kidolgo-
zandó kérdéskörök:
adattartalom, adatminőség, 
informatikai környezet.

A hosszú távú adattár-
stratégia kidolgozásához, 
illetve a ténylegesen fel-
használható adatvagyon 
felméréséhez ismerni kell 
az intézményben fellelhető 
forrásrendszereket, illetve 
azok adattartalmát.

A forrásrendszerek magas 
szintű leírása.

Adatinteg-
rációhoz 
szükséges 
előkészü-
letek

A közös dimenziók megha-
tározása.
Az integrálhatóság vizsgá-
lata.

A kiaknázásra kerülő for-
rásrendszerek adattartal-
mának integrálhatóságára 
vonatkozó vizsgálatok el-
végzése. Az egyes dimenziók 
egységességének vizsgálata, 
fogalmi egyezőség, fordító 
kódszótár használatának 
lehetőségei.

A ténylegesen feldolgo-
zandó forrásrendszereket 
egymással adatszinten in-
tegrálni kell, azaz az egyes 
adatokat tudni kell egymás 
mellé rendelni.

Az adattár első körös meg-
valósításában részt vevő 
forrásrendszerek adatainak 
integrálhatósága.
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Tevékeny-
ségek

Projektelemek Részletes szakmai 
tartalom

Tevékenység szükséges-
ségének indoklása

Tevékenység eredménye, 
leszállítandók

Igény-
specifikáció 
elkészítése

Részletes igényspecifikáció 
elkészítése.
Az igényspecifikáció jóvá-
hagyása.

Az igényspecifikációs do-
kumentum elkészítése az 
összegyűjtött információk 
alapján. A dokumentum 
főbb fejezetei:
–  a VIR célja(i)
– témakörök
–  riportigények
–  stratégiai mutatószám-

igények
–  forrásrendszer adattarta-

lom-igények
–  rendszer működésével  

kapcsolatos igények
–  felhasználói funkcionális 

igények 
–  forrásrendszerek leírása, 

adattartalmi korlátok
–  adatminőséggel kapcso-

latos lehetőségek, elvárá-
sok, problémák.

Az összegyűjtött informá-
ciók, igények, lehetőségek 
és korlátok strukturálását 
el kell végezni ahhoz, hogy 
ennek alapján a rendszer 
megtervezhető legyen. Ezt 
érdemes egy igényspeci-
fikációs dokumentumban 
összefoglalni, és a továbblé-
pés előtt jóváhagyni.

Igényspecifikációs doku-
mentum.

Adatminő-
ség-vizsgálat

A forrásrendszerek adatmi-
nőségének felmérése, tesz-
telése.

A feldolgozandó forrásrend-
szerek adatminőségének 
felmérése, az adatok javít-
hatósági feltételeinek vizs-
gálata. Az elvárt minimális 
adatminőségi szint megje-
lölése.

Az adattár használható-
ságának kritikus eleme az 
adattár megbízhatósága, 
amelynek legfontosabb ösz-
szetevője az adatminőség. 
Fontos döntéseket csak 
megbízható információkra 
lehet alapozni. Az adat-
minőség ellenőrzése és az 
adattisztítás ezért kritikus 
kérdés. Ehhez az aktuális 
állapot felmérésére és az 
adattisztítási lehetőségek 
feltérképezésére van szük-
ség.

Adatminőségi dokumen-
tum.

Tervezés

Rendszer-
környezet 
megterve-
zése

Szükséges hardverkompo-
nensek megtervezése (hard-
verméretezés). Szükséges 
szoftverkomponensek meg-
tervezése (beszerzési lista) – 
ehhez döntés a beszerzendő 
szoftverekről.
A tényleges informatikai 
környezet megtervezése.

Az informatikai környezet 
kialakítása, végső döntés 
a hardver-  és szoftverkör-
nyezetről. Ki kell alakítani a 
fejlesztési, tesztelési és éles 
üzemi környezeteket, az 
egyes környezetek közötti 
átjárhatóságot valamint az 
új szoftververziók fejleszté-
sének és beüzemelésének 
folyamatát. Ki kell dolgozni 
az adatmentési és archiválá-
si folyamatokat.

Ki kell választani a megva-
lósításhoz szükséges hard-
ver- és szoftvereszközöket, 
amelyek teljesítik az igény-
specifikációban definiált 
követelményeket, illetve 
illeszkednek a meglevő in-
formatikai környezethez. Ki 
kell dolgozni az informati-
kai működés modelljét.

A rendszerkörnyezeti terv (a 
rendszerterv részeként).

Rendszer-
környezet 
telepítés, 
hangolás

A szükséges hardvereszkö-
zök beszerzése.
A szükséges szoftvereszkö-
zök beszerzése.
A szoftverek telepítése.
Rendszerhangolás.
Telepítési teszt elvégzése.

A szükséges hardverek be-
szerzése. Operatív rendsze-
rek, adatbázis-kezelők és az 
adattár illetve üzleti intel-
ligencia szoftverek beszer-
zése, telepítése. A rendszer 
hangolása performancia-
szempontokra.

A fejlesztések elindításához 
szükséges, hogy a fejlesz-
tői környezet mihamarabb 
felálljon.

A feltelepített és működő 
szoftverkörnyezet.
Telepítési jegyzőkönyv.
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Tevékeny-
ségek

Projektelemek Részletes szakmai 
tartalom

Tevékenység szükséges-
ségének indoklása

Tevékenység eredménye, 
leszállítandók

Kézi adatbe-
vitel megter-
vezése

Kézzel bevitt adatok tartal-
mának definiálása.
Adatbeviteli rendszer funk-
cionális tervének elkészí-
tése.
Az adatbeviteli rendszerek 
logikai rendszertervének 
elkészítése.

A kézi adatbevitel adatköre-
inek, adattartalmának meg-
határozása. Az adatbeviteli 
alrendszer működésének 
megtervezése. Az adat-
kezelések megtervezése: 
adattárolás, törlés, módo-
sítás, utólagos javítás. Az 
adatbázisterv. Felhasználói 
funkciók terve.

Azon adatokat, amelyek 
nincsenek elektronikusan 
tárolva, kézzel kell bevinni. 
Ennek a folyamatát és esz-
közeit meg kell tervezni.

A rendszerterv fejezete(i)-
ként.

Adattransz-
formációk, 
betöltések 
megterve-
zése

A különböző forrásadatok 
feldolgozási folyamatának 
megtervezése.

A rendszerterv fejezete(i)-
ként.

Alaprend-
szerek 
adatminő-
ségének 
javítása

Adattisztítás az első adatbe-
töltés előtt.
Folyamatos adatminőség-
biztosítás a rendszeres 
üzemben.

Kidolgozásra kerül, hogy 
az igényspecifikáció során 
előkerült adathibatípusokat 
hogyan lehet kezelni. Elké-
szülnek az adatellenőrzési 
riportok, ehhez az egyes 
adatelemek ellenőrzési 
szabályai definiálásra kerül-
nek. El kell készíteni az első 
körös adattisztítás tervét, 
amely egy egyszeri adattisz-
títást jelent az adattár első 
betöltése előtt, illetve el 
kell készíteni a folyamatos 
adatminőség-fenntartáshoz 
szükséges terveket.

Az adatminőség ellenőrzése 
és az adattisztítás kritikus 
feladat. Szükséges hozzá, 
hogy az aktuális állapot fel-
mérése és az adattisztítási 
lehetőségek feltérképezése 
már az igényfelmérési sza-
kaszban megtörténjen. A 
tervezésben ki kell alakíta-
ni az adatellenőrzés és az 
adatminőség javításának 
konkrét folyamatát, eszkö-
zeit.

A rendszerterv fejezete(i)-
ként.

Fix riportok 
megterve-
zése

Különböző felhasználói te-
rületek számára specifikus 
fix riportok megtervezése, 
ezeknek ellenőriztetése és 
jóváhagyatása a felhaszná-
lókkal.

Az igényspecifikációban de-
finiált, felhasználói igények 
és környezeti lehetőségek 
által meghatározott, rend-
szeresen előálló, kötött for-
májú riportokat kell meg-
tervezni.

A fejlesztéshez szükséges 
a ténylegesen elkészítendő 
riportok pontos megterve-
zése, leírása.

A rendszerterv fejezete(i)-
ként.

Mutató-
számok 
kialakítása

A mutatószámok végső 
kialakítása felső vezetői 
workshop(ok) keretében.
A kidolgozott mutatószám-
ok jóváhagyása.

Az igényfelmérés fázisban 
összegyűjtött informáci-
ók és mutatószámkészlet 
alapján meg kell tervezni 
a stratégiai célok mérésére 
alkalmas mutatószámokat. 
Definiálni kell a célértéket 
és a határértékeket, a muta-
tók felelőseit.

A stratégiai mutatószám-
rendszer elkészítéséhez 
szükséges az egyes célok 
mérésére használt mutatók 
pontos definiálása, megter-
vezése.

A rendszerterv fejezete(i)-
ként.

Mutató-
szám-felület 
megterve-
zése

A felhasználói felület ki-
alakítása a mutatószámok 
megjelenítéséhez.

A mutatószámok megjelení-
tését biztosító felület meg-
tervezése. Ennek részei:
–  mutatószámok különböző 

bontásokban, scorecardok 
kialakítása

–  mélyre ásási lehetőségek 
megtervezése

–  stratégiai térkép megter-
vezése

– idősorok
–  felső vezetői összefoglaló 

ábra
–  mutatószámok értelmezé-

sét segítő ablakok, infor-
mációk megtervezése.

A megtervezett mutatószá-
mokat egy könnyen átte-
kinthető, jól használható 
felhasználói felületen kell 
elrendezni.

A rendszerterv fejezete(i)-
ként.
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Tevékeny-
ségek

Projektelemek Részletes szakmai 
tartalom

Tevékenység szükséges-
ségének indoklása

Tevékenység eredménye, 
leszállítandók

Portálkör-
nyezet meg-
tervezése

A felhasználói portál felü-
letének és a felhasználói 
funkcióknak, lehetőségek-
nek a megtervezése.

A riportok, lekérdezések, 
mutatós z ámrends zerek 
(scorecardok) és más ele-
mek felhasználói portálon 
való megjelenésének és 
funkcióinak megtervezése.

A felhasználók számára ké-
szülő felületnek megfelelő-
en áttekinthetőnek, a funk-
cióknak jól kezelhetőknek, 
az információknak könnyen 
kikereshetőknek kell lenni-
ük. Fontosak a látványele-
mek, amelyek szintén segí-
teni tudják a használatot.

A rendszerterv fejezete(i)-
ként.

Adminiszt-
ráció

Ütemezések, idők kezelése, 
struktúrák.

Az adattár folyamatos fris-
sítését, valamint a felhasz-
nálók kezelését, új igények 
megvalósítását könnyen 
biztosító adminisztrációs 
környezet megtervezése.

A rendszerterv fejezete(i)-
ként.

Jogosultsá-
gok megter-
vezése

Jogosultsági csoportok fel-
állítása.
Konkrét jogosultságok meg-
tervezése.

A különböző felhasználói 
csoportok számára az egyes 
rendszerelemekhez való 
hozzáférés megtervezése.

A különböző felhasználói 
hozzáféréseket az adatok 
bizalmassága és a rendszer 
biztonságos működtetése 
érdekében definiálni kell.

A rendszerterv fejezete(i)-
ként.

Tesztterv 
elkészítése

Adattesztelés forgatóköny-
vének elkészítése.

A tesztelés menetének, 
szereplőinek, a hibák ke-
zelésének megtervezése, 
illetve annak felsorolása, 
hogy mely adatelemek mi-
lyen módon kerülnek tesz-
telésre.

Az adatminőség a rendszer 
használatának kritikus koc-
kázata, ezért gondosan meg 
kell tervezni az adatok tesz-
telését, a hibák kezelését, 
javítását.

A rendszerterv fejezete(i)-
ként.

Rend-
szerterv 
elkészítése

A végleges rendszerterv el-
készítése.
A rendszerterv jóváhagyá-
sa.

A rendszerterv a fenti ter-
vezési tevékenységek ered-
ményeit tartalmazza. A 
rendszerterv fokozatosan 
egyre mélyülő szinteken ke-
rül kidolgozásra. Kiindulása 
az adattár-koncepció, amely 
egy dimenzionális adatmo-
dellel bővül, majd elkészül 
a logikai rendszerterv. A 
fizikai rendszerterv azon 
komponensekhez készül el 
teljes részletezettségében, 
ahol a fejlesztések önmagá-
ban a logikai rendszerterv 
alapján nem végezhetőek 
el.

A fejlesztés alapja a rend-
szerterv. A kidolgozott rend-
szerterv a projekt sikeres 
megvalósításának elenged-
hetetlen feltétele.

A végső rendszerterv (di-
men zionális, logikai és fizi-
kai rendszerterv).

Megvalósítás

Kézi 
adatbeviteli 
alkalmazás

Kézi adatbeviteli alkalma-
zás kifejlesztése.

A rendszertervben meg-
határozott fejlesztések el-
végzése a kézi adatbeviteli 
alkalmazás elkészítéséhez; 
fejlesztői teszt elvégzése, 
fejlesztői dokumentáció el-
készítése.

A VIR, fejlesztői dokumen-
tációk.

Adatfeldol-
gozások

Adatfeldolgozások kifejlesz-
tése.

A rendszertervben megha-
tározott fejlesztések elvég-
zése az adattranszformációk 
és az adatok adattárból való 
kivezetésének elkészítésé-
hez; a fejlesztői tesztelések 
elvégzése, fejlesztői doku-
mentáció elkészítése.

A VIR, fejlesztői dokumen-
tációk.
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Tevékeny-
ségek

Projektelemek Részletes szakmai 
tartalom

Tevékenység szükséges-
ségének indoklása

Tevékenység eredménye, 
leszállítandók

Metaadatok Metaadatok kialakítása, fel-
töltése.

A rendszertervben megha-
tározott fejlesztések elvég-
zése a metaadatokat kezelő 
rendszer elkészítéséhez és 
a metaadatokkal való fel-
töltéshez; a fejlesztői tesz-
telések elvégzése, fejlesztői 
dokumentáció elkészítése.

A VIR, fejlesztői dokumen-
tációk.

Fix riportok Fix riportok kifejlesztése. A rendszertervben meghatá-
rozott fejlesztések elvégzé-
se a fix riportok elkészítésé-
hez; a fejlesztői tesztelések 
elvégzése, fejlesztői doku-
mentáció elkészítése.

A VIR, fejlesztői dokumen-
tációk.

Stratégiai 
mutató-
számok

Stratégiai mutatószámok 
kifejlesztése.

A rendszertervben megha-
tározott fejlesztések elvég-
zése a mutatószámrendszer 
és a scorecardok elkészíté-
séhez; a fejlesztői teszte-
lések elvégzése, fejlesztői 
dokumentáció elkészítése.

A VIR, fejlesztői dokumen-
tációk.

Portál Felhasználói portál felület 
és kapcsolódó funkciók ki-
fejlesztése.

A rendszertervben megha-
tározott fejlesztések elvég-
zése a felhasználói portál 
felület elkészítéséhez; a fej-
lesztői tesztelések elvégzé-
se, fejlesztői dokumentáció 
elkészítése.

A VIR, fejlesztői dokumen-
tációk.

Adminiszt-
rációk és jo-
gosultságok 
beállításai

Adminisztrációs környezet 
kialakítása, jogosultságok 
beállításai.

A rendszertervben megha-
tározott fejlesztések elvég-
zése az adminisztrációs te-
vékenységek elkészítéséhez; 
a jogosultsági környezet 
kialakítására és a tényleges 
beállítások elkészítéséhez; 
a fejlesztői tesztelések el-
végzése, fejlesztői doku-
mentáció elkészítése.

A VIR, fejlesztői dokumen-
tációk.

Tesztelés, 
hibajavítás, 
adatminő-
ség-ellen-
őrzés

Tesztelés, hibajavítás, adat-
minőség-ellenőrzés.

A rendszer tesztelése a 
tesztforgatókönyv alapján. 
A visszajelzett fejlesztői hi-
bák minősítése és a hibák 
javítása.

Kitesztelt és javított VIR. 
Elfogadott tesztelési jegy-
zőkönyv. Rendszer átvétele 
használatra.

Adatminő-
ség-javítás

Adatminőség-javítás a for-
rásrendszerek szintjén.

Az adatok tesztelése, illetve 
a forrásadatok adattárba 
történő betöltése során elő-
álló adathibák javítása az 
operatív rendszerekben.

Adatminőség javulása for-
rásadat szinten.
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Tevékeny-
ségek

Projektelemek Részletes szakmai 
tartalom

Tevékenység szükséges-
ségének indoklása

Tevékenység eredménye, 
leszállítandók

Bevezetés

Adattár 
támogató 
szervezet 
felállítása, 
képzése

VIR-kompetenciaközpont 
felállítása.
A kompetenciaközpont fel-
adatainak rögzítése.
Munkaköri leírások kiegé-
szítése, szükséges szervezeti 
változtatások végbevitele.

A VIR-kompetenciaközpont 
egy olyan virtuális szerve-
zet, amely segíti a felhasz-
nálókat a VIR használa-
tában, kijelöli a rendszer 
továbbfejlesztésének útjait, 
biztosítja a felhasználói 
helpdesket, oktatást. Tag-
jai között vannak olyanok, 
akik részletesen ismerik az 
adattartalmat, képesek új 
riportokat, kimutatásokat 
előállítani és publikálni.
A tevékenység feladata en-
nek a kompetenciaközpont-
nak a felállítása, a tevékeny-
ségek részletes kidolgozása, 
és átvezetése a szervezeten.

A VIR használatának és mű-
ködtetésének egyik kritikus 
eleme a rendszer haszná-
latának megismertetése és 
folyamatos segítése. Ehhez 
szakképzett és a rendszert 
jól ismerő munkatársakra 
van szükség.

Kompetenciaközpont mű-
ködési szabályozás. Műkö-
dő szervezet.

Felhasználói 
kézikönyv 
elkészítése

A felhasználói kézikönyv el-
készítése.

A különböző felhasználók 
számára szükséges helpek, 
illetve egy felhasználói kézi-
könyv elkészítése.

Az AVIR használatóságának 
növelése érdekében a rend-
szer használatát segítő, a 
felhasználói funkciókat be-
mutató segédanyagokat kell 
elkészíteni.

Felhasználói kézikönyv.

Felhaszná-
lók oktatása

Oktatási anyagok elkészí-
tése.
Oktatások megszervezése.
Oktatások megtartása.

A felhasználók oktatása a 
rendszer használatára. Az 
ehhez szükséges anyagok 
elkészítése és az előkészüle-
tek elvégzése.

Az AVIR használatának 
növelése érdekében a fel-
használókat a lehetőségek 
bemutatásával és gyakorlá-
sával érdemes kiképezni a 
rendszer funkcióinak hasz-
nálatára.

Oktatási anyagok.
Képzett felhasználók.

Üzemeltetői 
kézikönyv 
elkészítése

Üzemeltetői kézikönyv elké-
szítése.
Üzemeltetői oktatás.

Az üzemeltetési, adminiszt-
rációs feladatok felsorolása, 
valamint a tevékenységek 
ellátásához szükséges min-
den fontos információ ösz-
szegyűjtése és leírása.

A rendszer folyamatos mű-
ködésének biztosításához 
elengedhetetlen az üze-
meltetést végző személyek 
számára a szükséges tevé-
kenységek leírása.

Üzemeltetői kézikönyv.
Képzett üzemeltetők.

VIR folya-
matainak 
szabályo-
zása

A VIR folyamatos működé-
séhez kapcsolódó folyama-
tok feltérképezése.
Felhasználói igények keze-
lésének folyamatai.
A folyamatok szabályozásá-
nak kialakítása.

A VIR-rel kapcsolatos folya-
matok feltérképezése, és 
a folyamatelemek szerep-
lőinek, tevékenységeinek, 
kimeneteinek, feltételeinek 
szabályozása.

A felhasználók a rendszer 
használata során újabb igé-
nyeket támasztanak mind a 
funkciókra, mind az adattar-
talomra vonatkozólag. Ezen 
igények megvalósítását a 
kompetenciaközpont végzi. 
A meglévő folyamatok és 
az új igények kielégítésének 
folyamatát szabályozni kell.

Szervezeti és működési 
szabályzat az VIR-re vonat-
kozóan.
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5.6.3. Intézményi adattár kialakításának szervezeti keretei, szereplői

5.13. táblázat. Megrendelő oldali projektszerepek

Alkalmazásfejlesztő A megrendelő oldali alkalmazásfejlesztő írja és teszteli az adattárház-programokat, -alkalmazá-
sokat, követve a projektben meghatározott tervezési és kódolási szabványokat. Ez a szerepkör 
több személyt is magában foglalhat, specializálódva az adatkezelés vagy alkalmazásfejlesztés 
területeire.

Felsőoktatási-szakmai elemző A szakmai elemzők a működési szabályok és eljárások értői a szervezeten belül. Feladatuk a fel-
használói oldal igényeinek definiálása, minőségbiztosítás, tesztelés. Felelősségük a projektta-
gok informálása arról, hogy a nyers adatokon milyen transzformációt kell végezni az üzleti célok 
eléréséhez, továbbá segítenek az IT-követelmények megértésében is. Ők az érintett szervezeti 
egység vezetőjének képviselői a napi ügyekben.

Szervezeti egység vezetője Feladata a projektstratégia meghatározása, illetve a projektirányok jóváhagyása a kulcsfontos-
ságú pontokban.

Megrendelő oldali projektvezető A megrendelő oldali projektvezető felelős azért, hogy a projekt megvalósítsa a kitűzött üzleti 
célokat. Feladata a projektcsapat és a referenciacsoport napi irányítása, a projekttagok koordi-
nálása, a kritikus döntések jóváhagyatása a felső vezetői szponzorral. Rendszeresen tájékoztatja 
a szponzoráló felső vezetőt illetve a projektirányító bizottságot a projekt állásáról.

Kulcsfelhasználók A kulcsfelhasználók a megrendelő olyan, a szakterületüket értő szakemberei, akik a projekt 
végén ismerik az adattárház felépítését, adatait, és a folyamatosan felmerülő felhasználói adat-, 
illetve riportigényeket képesek az adattárház fogalomkörében kielégíteni. Elsődleges segítséget 
nyújtanak a szakterületüket érintő más felhasználóknak az adattárház kiaknázásában.

Felhasználók A felhasználók tanácsokat adnak a projektnek az adattárház üzleti követelményeinek meghatá-
rozásához, illetve részt vesznek az adattárház minőségbiztosítási tevékenységeiben.

Szponzoráló felső vezető A szponzoráló felső vezető felelőssége a projekt céljának meghatározása – összhangban a szer-
vezet céljaival; a projekt kulcsszereplőinek kijelölése; a prioritások, felelősségek meghatározá-
sa; a projekt engedélyezése és finanszírozása, átfogó felügyelete; a szervezeti egységek közötti 
esetleges ellentétek kezelése.

Informatikai vezető Az informatikai vezető tanácsokat ad a projektnek, hogy a rendszer megfeleljen a szervezet 
informatikai stratégiájának, és koordinálja az informatikai személyzetet, hogy az szükség esetén 
támogassa a projektet.

Oktató Az oktató felelős a végfelhasználók helyszíni oktatásáért.

Adattárház-adminisztrátor Az adattárház-adminisztrátor felelős az adattárház karbantartásáért, beleértve az automatizált 
adatbetöltések ütemezését, az adatfrissítési eljárások felügyeletét és a tárhelyek menedzselé-
sét.

5.14. táblázat. Szállító által betöltendő szerepkörök

Alkalmazásfejlesztő Az ajánlattevő oldali alkalmazásfejlesztő írja és teszteli az adattárház-programokat, -alkalma-
zásokat, követve a projektben meghatározott tervezési és kódolási szabványokat. Ez a szerepkör 
több személyt is magában foglalhat, specializálódva az adatkezelés vagy alkalmazásfejlesztés 
területekre.

Döntéstámogatási szakértő A döntéstámogatási szakértő biztosítja a szükséges tapasztalatot az adattárházat kiaknázó al-
kalmazások, riportok vagy analitikus modellek kialakítása során. Ez a szerepkör több személyt is 
jelenthet, a következő feladatokra specializálódva: alkalmazásfejlesztés, adatbányászat, üzleti 
jelentések.

Adattárház-tervező Az adattárház-tervező felelős az adattárház általános tervezéséért, beleértve a teljesítménnyel 
kapcsolatos megfontolásokat, az adattárolási mód kiválasztását, az adatszerkezetek tervezését 
és a tárgykörök definícióit.

Adattárház-elemző Az adattárház-elemző elemzi a rendszereket, és támogatja az adattárház tervezési feladatait. 
Ez magában foglalja az üzleti és a technikai követelmények gyűjtését, elemzését és felhasz-
nálásukat a tervezés feladataiban. Ez a szereplő szorosan együttműködik a döntéstámogatási 
szakértővel, az üzleti tanácsadóval és az adattárház-tanácsadóval.

Adattárház-tanácsadó Az adattárház-tanácsadó közreműködik a tervezésben, az adattárház elkészítésében és az adat-
feltöltésben a tervezett adattárház-architektúra alapján.

Fejlesztésvezető A fejlesztésvezető szorosan együttműködik a szállító oldali projektvezetővel, hogy biztosítsa a 
projektfolyamatok célszerű végrehajtását illetve azt, hogy minden tevékenység a magas minősé-
gű rendszer átadására irányuljon. Felelős a megépítési folyamat koordinációjáért és azért, hogy 
a kifejlesztett alkalmazások megfeleljenek az üzleti céloknak.
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Szállító oldali projektvezető Az ajánlattevő oldali projektvezető ellátja a projekt napi irányítási és koordinációs feladatait, 
folyamatosan karbantartja a projekttervet, rendszeresen részt vesz a projektirányító bizottság 
ülésein. Szorosan együttműködik a megrendelő oldali projektvezetővel.

Oktatási tanácsadó Az oktatási tanácsadó felelőssége az oktatási feladatok biztosítása a megrendelő alkalmazot-
tai (felhasználó, fejlesztő, üzemeltető) számára. Ez magában foglalja az oktatási szükségletek 
felmérését, az oktatási mód meghatározását, az oktatási anyagok összeállítását, az oktatások 
megszervezését és minőségi felülvizsgálatát.

5.15. táblázat. Projekttámogató szerepkörök

Szakmai tanácsadó A szakmai tanácsadó segíti a projektcsapatot a kulcs szakmai célok és definíciók meghatáro-
zásában. Általában közreműködik adott tárgykörhöz kapcsolódó kérdések megválaszolásában, 
ipari trendek, üzleti rendszerkövetelmények kialakításában vagy adatok tervezésében.

Adatgazda Az adatgazda felelős a vállalati adatmodell menedzseléséért, biztosítja a szabványokat, a név-
konvenciókat és az adatminőséget. Információkat szolgáltat az operatív adatforrásokról, felelős 
a tárgykörorientált adatmodell, a multidimenzionális modell és a fizikai adatmodell felülvizs-
gálatáért és jóváhagyásáért.

Adatbázis-adminisztrátor Az adatbázis-adminisztrátor biztosítja a projektcsapatnak az adatforrások elérését.

Hardverszakértő A hardverszakértő biztosítja a szaktudást és támogatást a hardver platformok kérdéseiben.

Hálózati szakértő A hálózati szakértő biztosítja a szaktudást és támogatást a megrendelő hálózati architektúrá-
jával kapcsolatban.

Projekttanácsadó A projekttanácsadó javaslatokat tesz a projektmenedzsmentnek a projektindítás különböző kér-
déseiben, beleértve a módszertan alkalmazását, a projekt-erőforrások azonosítását, a projekt 
üzleti értékének azonosítását és kiértékelését.

Minőségszakértő A minőségszakértő információkat és javaslatokat tesz a projektnek adatminőségi problémák 
esetén. A megfelelő tesztek során ellenőrzi a minőséget, és nem megfelelő adatminőség esetén 
adatminőség-javító intézkedéseket javasol.

Biztonsági szakértő A biztonsági szakértő biztosítja a projektcsapat számára az adattárházzal kapcsolatos biztonsá-
gi szempontokat, információkat.

Rendszergazda A rendszergazda biztosítja a projektcsapat elérését az adatszolgáltató rendszerek felé, megoldja 
az operációs rendszer szintű feladatokat, közreműködik a teljesítményhangolási és az ütemezési 
feladatokban.

Adattárház-tanácsadó Az adattárház-tanácsadó segíti a projektcsapatot az architektúra és a kiaknázási alkalmazás 
speciális technikai kérdéseiben. Gyakorlata van a különböző hardver platformok közötti inter-
fészek kialakításában, az operációs rendszerek és a kommunikációs protokollok kérdéseiben. 
Iránymutatást biztosít az adattárház disztribúciójában a különböző platformok között (kliens/
szerver vagy „multi-tier” architektúra).

Workshop-levezető A workshop levezetője segíti a workshopok lefolytatását, hogy azok elérjék kitűzött céljaikat.
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Projektszervezet

Projekt felügyelő 
bizottság

TÁMOP 4.1.1. projekt-
menedzsment

Adatgazdák

Informatika

Kulcs felhasználók

AVIR-projektvezető

Felső vezetői 

szponzor

Projekt-

asszisztens

Minőség -

biztosítási felelős

Bevont vezetők, 

felhasználók

Külső projekt-

vezető

Konzulensek, 

tervezők
Fejlesztők (DW, BI)

Konzultációk,

workshopok

Stratégiai 

döntések

5.6. ábra. Egy lehetséges projektszervezet

5.7. A VIR fenntarthatósága

5.7.1. VIR-kompetenciaközpont

A kompetenciaközpont helyzete a szervezetben

A VIR működtetetéséhez az intézményi szervezeten belül célszerű létrehozni egy 

úgynevezett VIR-kompetenciaközpontot, amelyben a menedzsment és az infor-

matikai terület szakértői, képviselői kapnak helyet.

A VIR-kompetenciaközpont feladata, hogy vezetői szinten koordinálja az adattárral kapcsolatos te-

rületeket, elkészítse és felügyelje az intézmény VIR-fejlesztéssel kapcsolatos stratégiai céljait és azok 

végrehajtását.

Javasolt a VIR-kompetenciaközpontot közvetlenül az intézményi felső vezetés-

nek alárendelni, és a szervezeti és működési szabályzatban konkrét személyt 

vagy szervezeti egységet megjelölni, amely a tevékenységét felügyeli.

A VIR-kompetenciaközpont feladatai, tevékenységei, felépítése

A VIR-rel kapcsolatban felmerülő üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési felada-

tokat az alábbi táblázat foglalja össze.



180 ADAT TÁR AL APÚ VE ZE TŐI  INF ORMÁCIÓS RENDS ZER

5.16. táblázat. VIR-kompetenciaközpont feladatai, tevékenységei

Tevékenység csoport Tevékenység Feladatleírás

VIR-kompetenciaközpont Igények nyomon követése A felmerülő felhasználói igények begyűjtése, rendszerezése. Az elfogadott 
igények megvalósításának előkészítése és priorizálása. (Összhangban a stra-
tégiai irodával – lásd 2. fejezet.)

Belső marketing A VIR felhasználói csoportjait rendszeresen informálni kell az adattárral 
kapcsolatos információkról. Oktatások és konzultációs lehetőségek útján 
meg kell ismertetni a felhasználókat a VIR által nyújtott szolgáltatásokról, 
funkciókról és azok használati lehetőségeiről.

Meglévő folyamatokkal 
kapcsolatos területek

Adatbetöltések A forrásadatok kinyerését, az adattranszformációkat és adattárba való be-
töltéseket végző folyamatok felügyelete.

Fix és ad hoc riportok A fix és ad hoc riportokat előállító folyamatok és eszközök menedzselése.

Adatszolgáltatások Az adattárból nyújtott adatszolgáltatások (pl. októberi és márciusi statiszti-
ka stb.) folyamatainak felügyelete.

Biztonsági mentés, 
archiválás

A megfelelő biztonságú üzemeltetéshez szükséges archiválási és mentési 
feladatok végrehajtása, hiba esetében rendszer-visszaállítás.

Adatminőségi folyamatok Az adattárbetöltések során definiált adatminőségi folyamatok monitorozá-
sa, szükség esetén javítása, illetve újak kidolgozása.

Új intézményi igények 
menedzselése

Új riport igénye A meglévő riportok aktualizálása, javítása, illetve a jóváhagyott új riportigé-
nyek lefejlesztése, kialakítása.

Új adatforrás igénye Az adattárba új adatforrások bevonási projektjének kidolgozása, a költsé-
gek és hasznok becslése, a szükséges erőforrások rendelkezésre állásának 
biztosítása.

Új lekérdezések igénye Az elemzésekhez és a külső igényeknek megfelelő adatok lekérdezéseinek 
megtervezése és előállítása.

Felhasználói helpdesk 
biztosítása

Felhasználói tájékoztatás, 
problémamegoldás

Ügyfélszolgálat üzemeltetése a felhasználói problémák kezelésének érde-
kében, illetve a belső igényeknek megfelelő képzések megszervezése és 
lebonyolítása.

Hibák bejelentése Az adattárral kapcsolatban felmerülő hibák fogadása, rendszerezése, a 
megoldási lehetőségek kidolgozása és a hibajavítás elvégzése.

VIR-kompetenciaközpontot akkor is létre kell hozni, ha egy karral rendelkező, 

kis intézményről van szó. Az informatikai szervezet valamint az intézményi 

menedzsment és irányítás együttműködése ugyanis elengedhetetlen a sikeres 

bevezetéshez. Nyilvánvaló, hogy kis intézmény esetében a szereplők száma és 

köre is kisebb lesz, ami azt jelenti, hogy egy-egy személy esetében több feladat-

típus ellátása merült fel, vagyis szélesebb kompetenciákkal kell rendelkeznie a 

kiválasztott felelősöknek. Viszont a feladat összetettsége és mérete kisebb, így 

ebben a felállásban is elvégezhető lesz.
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5.7.2. Adattárház fenntartásának feladatai

5.17. táblázat. Adattárház fenntartásának feladatai

Tevékenység Tevékenység leírása Tevékenység felelőse Tevékenység 
végrehajtója

Tevékenység 
finanszírozása

Informatikai üzemeltetés és rendelkezésre állás

Informatikai környezet 
biztosítása

Rendelkezésre állás, il-
let ve szükséges szoft-
ver- és hardverkörnyezet 
biztosítása.

Informatikai vezető VIR-üzemeltető A tevékenység beépíté-
se javasolt a munkaköri 
leírásba, ezáltal munka-
béren keresztül finanszí-
rozható.
A hardverkörnyezet in-
tézményi informatikai 
költségvetésből.

Adattár-üzemeltetés Rendszeres adatfeldol-
gozások felügyelete, 
problémák kezelése, 
adattár technikai elérhe-
tőségének biztosítása.

Informatikai igazgató VIR-üzemeltető A tevékenység beépíté-
se javasolt a munkaköri 
leírásba, ezáltal munka-
béren keresztül finanszí-
rozható.

Adattár-adminisztráció Nem automatikus 
adatbetöltések és fel-
dolgozások, technikai 
metaadatok, jogosult-
ságkezelés biztosítása.
Adatminőségi kérdések 
és problémák kezelése.

VIR-
kompetenciaközpont 
vezetője

VIR-adminisztrátor A tevékenység beépíté-
se javasolt a munkaköri 
leírásba, ezáltal munka-
béren keresztül finanszí-
rozható.

Szoftver licencdíjai Az adattár szoftverek li-
cenc- és supportdíjai

Gazdasági igazgató VIR-kompeten ciaköz-
pont vezetője

Intézményi költségvetés-
ből finanszírozandó.

Szakmai és felhasználói segítségnyújtás

Felhasználói szakmai tá-
mogatás nyújtása

A riportokkal és lekérde-
zésekkel, illetve az ada-
tokkal és fogalmakkal 
kap csolatos kérdések 
megválaszolása.

VIR-
kompetenciaközpont 
vezetője

Érintett adatgazda A tevékenység beépíté-
se javasolt a munkaköri 
leírásba, ezáltal munka-
béren keresztül finanszí-
rozható.

Új riportok és kimutatá-
sok készítése

A felmerülő felhasználói 
igények megvalósítása 
kritikus az adattár-hasz-
nálat erősítése céljából.

VIR-
kompetenciaközpont 
vezetője

Érintett adatgazda, fej-
lesztők

A tevékenység beépíté-
se javasolt a munkaköri 
leírásba, ezáltal munka-
béren keresztül finanszí-
rozható.

Stratégiai mutatószám-
rendszer karbantartása

A mutatószámrendszer 
elemeinek felülvizsgá-
lata és karbantartása az 
intézményi célok válto-
zásának függvényében.

Stratégiai igazgató vagy 
rektorhelyettes (vagy 
stratégiai iroda – lásd 
2. fejezet)

VIR-kompetenciaköz-
pont vezetője

A tevékenység beépíté-
se javasolt a munkaköri 
leírásba, ezáltal munka-
béren keresztül finanszí-
rozható.


