
Empowered by Data. 
A partner you can trust.

Cicha 7 / 00-353 Warszawa / 780-523-526 / NIP: 9522155120
contact@amainstitute.pl / amainstitute.pl

Wykorzystanie potencjału danych 
do budowy organizacji data-driven



AMA AIM© wspiera wdrożenie metod 
analityki predykcyjnej, dopasowując roz-
wiązania analityczne do indywidualnych 
potrzeb każdego klienta. Dzięki AMA 
AIM© zostaną stworzone zautomatyzo-
wane procesy i narzędzia służące do 

zbierania, przetwarzania, analizy, inteli-
gentnej wizualizacji danych. Efektem tych 
działań jest możliwość modelowania za-
chowań, przewidywania rezultatów pod-
jętych działań oraz wskazanie obszarów 
wymagających poprawy.

AMA AIM© stanowi dopasowane do 
indywidualnych potrzeb rozwiązanie, 

umożliwiające efektywne podejmowanie 
decyzji w warunkach niepewności oraz 

funkcjonowania wielu źródeł danych. 
Narzędzie przetwarza, analizuje i zapisuje 

przeprowadzone analizy, wizualizując je 
w dowolnej technologii Business Intelligence.

Wdrożenie AMA AIM© następuje w trzech krokach:
Budowa specyfikacji rozwiązania według indywidualnie określonych celów oraz 
potrzeb firmy.

Konfiguracja, parametryzacja oraz budowa prototypu docelowego rozwiązania 
AMA AIM© spełniającego wszystkie wymagania opisane wspólnie z klientem 
w kroku pierwszym.

Wdrożenie AMA AIM© w środowisku informatycznym klienta lub uruchomienie 
rozwiązania w modelu SaaS. Przygotowanie pracowników do samodzielnego 
zarządzania AMA AIM©.

Decyzje biznesowe oparte o analitykę. Jak to działa?



Modele predykcyjne bazujące na regresji logistycznej, XGBoost, lasach loso-
wych, sieciach neuronowych oraz innych dostępnych metodach machine le-
arning. AMA AIM© w pełni wykorzystuje technologie Open Source i jest przy-
gotowane do integracji z  każdą inną technologią. Wizualizacja wyników jest 
przeprowadzana w każdej dogodnej dla klienta technologii: Tableau, Qlik lub 
Power BI. 

Indywidualne podejście do każdego klien-
ta zagwarantowało pełną elastyczność 
oraz pełne dopasowanie do jego potrzeb. 
AMA AIM© stworzyło warunki do zmian 
w procesach menadżersko - organizacyj-
nych gwarantując tym samym osiągnię-
cie długotrwałych efektów biznesowych.

AMA AIM© cechuje się krótkim czasem 
wdrożenia – liczonym w  tygodniach 
a  prosta architektura rozwiązania gwa-
rantuje elastyczność i  możliwość wpro-
wadzania szybkich zmian w  środowisku 
produkcyjnym.

Zastosowana technologia

Case study

Dlaczego warto w to zainwestować?
AMA AIM© zostało wdrożone w  kilkunastu firmach w  branży finansowej 
windykacyjnej, retail/e-commerce, wydawniczej, transportowej, produkcyjnej 
oraz innych. We wszystkich przypadkach zastosowanie AMA AIM© pozwoliło na 
implementację różnorodnych modeli predykcyjnych. Dzięki zastosowaniu AMA AIM©, 
zbudowano uporządkowane systemy raportowania oraz umożliwiono efektywne 
zarządzanie danymi pochodzącymi z wielu źródeł. 


