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Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului de cercetare „Sistem suport de
asistarea deciziilor în administraţia publică locală bazat pe instrumente de zip Business Intelligence”. Proiectul a avut ca
scop realizarea unui model experimental pentru un sistem suport de asistarea deciziilor în administraţia publică locală,
folosind soluţii de tip Business Intelligence. Prin intermediul interfeţei de tip Web, asociată sistemului de decizie,
informaţiile specifice activităţilor desfăşurate într-o instituţie a administraţiei publice locale pot fi puse rapid la dispoziţia
factorilor de decizie, într-o formă concisă şi orientată, care le permite să acţioneze şi să aducă îmbunătăţiri activităţii
instituţiei.
Cuvinte cheie: business intelligence, depozite de date, portal Web, SIAD, OLAP, cub de date.

Abstract: The paper presents the main results obtained in the research project „Decision support system assisting local
administration based on Business Intelligence tools”. The project aimed to develop an experimental model for a decision
assistance support system dedicated to local administration using Business Intelligence solutions. Through the Webbased interface associated to the decision system, information specific to the activities from an institution of local
administration can be readily available to decision makers, in a concise and focused manner, allowing them to act and
bring improvements to the institution activity.
Keywords: business intelligence, data warehouses, Web portal, DSS, OLA, data cube.

1. Introducere
În administraţia publică locală, procesul de adoptare a deciziilor constă, în esenţă, în alegerea
unei anumite căi de acţiune din mai multe posibile, în vederea atingerii unui obiectiv.
Impactul noilor tehnologii informaţionale s-a resimţit, mai ales, în cel mai important domeniu
al activităţii manageriale: adoptarea deciziilor.
Posibilitatea de acţiune, cât şi cea de interacţiune a funcţionarilor publici din instituţie a
cunoscut mutaţii semnificative, în sensul asistării cu instrumente informatice a procesului de
decizie.
Administrarea unei comunităţi, a unei unităţi administrativ-teritoriale înseamnă în primul rând
decizii corecte, bazate pe informaţii reale. Complexitatea problemelor ce trebuie soluţionate este tot
mai mare aşa cum şi volumul de informaţii ce trebuie gestionate creşte foarte rapid.
Dimensiunea complexă a actelor de conducere, care trebuie să armonizeze eficient elementele
economice, sociale, administrative, ecologice şi politice, impun ca managerii să aibă constituite
baze de date puternice care să ofere posibilitatea nu numai a furnizării informaţiilor, cât şi a
agregării acestora în raport cu obiectivele urmărite a se realiza.
Impactul foarte mare al opţiunilor manageriale asupra populaţiei creează necesitatea
fundamentării foarte atente a deciziilor şi manifestarea unui profesionalism ridicat.
Deciziile din administraţia publică au de regulă, consecinţe asupra unui mare grup de locuitori,
rezultând ideea consultării punctelor de vedere ale populaţiei sau ale reprezentanţilor acesteia.
Managementul în administraţia publică este puternic influenţat de presiunea solicitărilor
permanente care vin din partea cetăţenilor, a partenerilor sociali.
Rolul administraţiei publice locale devine fundamental şi se diversifică pe măsură ce continuă
să crească problemele economice, sociale, de mediu etc. pe care le întâmpină şi pe care trebuie să le
soluţioneze. De aceea, la nivelul administraţiei publice locale apare nevoia găsirii unor noi strategii
pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă aceasta.
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Managerii sunt tot mai des puşi în faţa unui volum mare de informaţii pe care trebuie să le
prelucreze şi orice economie de timp în favoarea muncii manageriale creatoare, de analiză şi
decizie, devine tot mai preţioasă, pe zi ce trece. În acest context au apărut şi s-au răspândit pe piaţă
soluţiile de business intelligence, ca un răspuns la cerinţele managerilor de top de a obţine rapid
informaţii de sinteză specifice, la cerere, cu detalii explicative referitoare la sintezele prezentate.
Soluţia construirii unei platforme de raportare flexibilă, dinamică şi interactivă, care să
coaguleze informaţii venind din mai multe sisteme operaţionale a apărut cu mulţi ani în urmă, dar
terminologia curentă a fost structurată la începutul anilor 90, atunci apărând şi conceptul Business
Intelligence.
O facilitate esenţială a sistemelor BI este capacitatea acestora de a se conecta simultan şi
coerent la mai multe surse de date, care pot fi sisteme operaţionale diferite, rezultate ale unor
cercetări de piaţă sau orice poate avea relevanţă pentru organizaţia-beneficiar, în general informaţii
structurate, dar aflate în formate variate, de la fişiere text până la structuri stocate în depozite
de date.
Din punct de vedere al instrumentelor utilizabile de management, soluţiile BI se împart în două
categorii:
•

Soluţii de Raportare Dinamică (cunoscute şi ca OLAP);

•

Soluţii de Data Mining.

Cele mai noi tendinţe în domeniul sistemelor informatice se concentrează în jurul conceptului
de Business Intelligence - sisteme informatice care prelucrează date din diverse surse, oferind
informaţii factorilor de decizie din firmă. Principalul rol al sistemelor informatice de acest tip este
să prezinte datele direct, rapid, sintetic, relevant, cu posibilităţi de previziune şi analiză avansată.
Un astfel de sistem informatic trebuie să-i permită managerului executiv să poată vedea şi analiza
oricând situaţia organizaţiei sale astfel încât deciziile adoptate să fie fundamentate.
Caracterul din ce în ce mai complex al fenomenelor economico-sociale din ultimele decenii,
precum şi multitudinea formelor lor de manifestare face imposibilă luarea unor decizii corecte
bazate doar pe experienţa managerială, oricât de vastă ar fi aceasta. Intuiţia, experienţa, spiritul
antreprenorial – toate acestea vor continua să fie o bază importantă în luarea deciziilor, dar ele vor
deveni din ce în ce mai mult sprijinite de o fundaţie de informaţii pe care Business Intelligence o
oferă.
Unele dintre cauzele ce au determinat apariţia sistemelor de Business Intelligence sunt
creşterea exponenţială a volumului de date, informaţii, cunoştinţe care intră şi circulă în sistemul
informaţional al firmei, concomitent cu diversificarea surselor de informaţii.
Soluţia de Business Intelligence se integrează uşor cu sistemele operaţionale existente,
preluarea datelor pentru analiză fiind facilă. Soluţia permite raportare şi analiză de date de tip
OLAP. Datele pot fi analizate folosind mai multe tipuri de clienţi, pornind de la analiza cu Pivot
Table, reprezentare grafică, până la analiza de tip data mining şi previziune.

2.1 Concepte generale
Utilizarea tehnologiei în sprijinul activităţii guvernamentale poate contribui la existenţa unei
administraţii publice mai accesibile, mai rapide, mai ieftine şi mai eficiente. Guvernarea electronică
înseamnă nu doar schimbări tehnologice, ci şi culturale şi organizaţionale ale administraţiei.
Toate agenţiile publice trebuie să găsească noi metode de lucru şi să înveţe ce înseamnă o
organizaţie guvernamentală în era informaţională.
Deşi serviciile publice electronice oferite de guvernele majorităţii statelor lumii au multe
caracteristici comune, modul de realizare şi de prezentare a acestor servicii variază foarte mult de la
ţară la ţară, astfel încât generalizările şi abstractizările sunt relativ greu de conturat, iar exemplele
din realitate devin de neînlocuit.
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Guvernarea bazată pe noile tehnologii, guvernarea digitală e-Government reprezintă
„ansamblul de sisteme şi resurse specifice managementului public, care, prin utilizarea tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor, vizează optimizarea actului administrativ”[2].
Administraţiile moderne pun pe primul loc în obiectivele lor dezvoltarea serviciilor pentru
cetăţeni, oferirea de informaţii de calitate, consistente şi actuale, în forme cât mai prietenoase
oricărui cetăţean, indiferent de nivelul lui de instruire, şi deopotrivă, crearea instrumentelor
necesare participării active a oricărui cetăţean la deciziile administrative. şi politice care îl privesc.
Atingerea acestor obiective se bazează în mod hotărâtor pe TIC.
Informaţia este o resursă esenţială în dezvoltarea unei societăţi, iar utilizarea pe scară largă a
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) este vitală.
Informaţia este o punte de legătură, un pod între administraţia publică şi cetăţean.
Noţiunea de „e-Government”, sau guvernul electronic, sau, mai corect, guvernarea bazată pe
noile tehnologii, este atribuită ansamblului de sisteme şi resurse specifice managementului public
care au ca obiectiv optimizarea actului administrativ prin utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei
şi comunicaţiilor[1].
Informaţia pentru a fi percepută trebuie exprimată într-o formă concretă care se numeşte dată.
În administraţia publică informaţiile, calitatea acestora şi a prelucrărilor sunt deosebit de
importante pentru procesul decizional.
Înlănţuirea tipurilor de informaţii caracteristice administraţiilor publice sunt prezentate în
figura 1.

Figura 1. Înlănţuirea tipurilor de informaţii caracteristice administraţiilor publice

Impactul foarte mare al opţiunilor manageriale asupra populaţiei creează necesitatea
fundamentării foarte atente a deciziilor şi manifestarea unui profesionalism ridicat.
Deciziile din administraţia publică au de regulă, consecinţe asupra unui mare grup de locuitori,
rezultând ideea consultării punctelor de vedere ale populaţiei sau a reprezentanţilor acesteia.
Informatizarea instituţiilor administraţiei publice locale este un proces continuu, existând
preocupări majore în acest sens.
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2.2 Tipuri de servicii în administraţia publică
Până în prezent, cele mai cunoscute forme de prezentare a serviciilor de informare sunt
portalurile şi infochioşcurile.
Portalul reprezintă o cale unică de acces către serviciile publice electronice. Portalul prezintă
cel puţin două roluri fundamentale:
•

funcţia de informare asupra structurilor, serviciilor şi informaţiilor generate de
administraţia publică centrală şi locală;

•

mediu de dialog direct, sigur şi permanent, cu structuri ale administraţiei centrale şi
locale.

Există o gamă largă de servicii oferite în administraţia publică, atât la nivel local, cât şi naţional.
Astfel, la nivel european există definite un set de 20 de servicii 1 ce sunt oferite principalilor
parteneri ai administraţiei publice (12 pentru cetăţeni şi 8 pentru operatorii economici). Pentru
aceste servicii se monitorizează creşterea calităţii furnizării acestora, creşterea numărului de
utilizatori, creşterea gradului de acoperire pentru diferite categorii şi a nivelului de dezvoltare.
Cele 20 de servicii publice fundamentale pot fi grupate în 4 categorii:
•

servicii generatoare de venituri pentru administraţia publică (taxe, contribuţii sociale, TVA,
taxe vamale);

•

servicii de registratură (pentru maşini, companii, naşteri şi căsătorii, domiciliere, date
statistice despre companii şi cetăţeni);

•

servicii utile publicului (sănătate, biblioteci publice, licitaţii publice, stabilirea politicilor,
căutarea de locuri de muncă);

•

servicii pentru permise şi licenţe (pentru autovehicule, clădiri, cărţi de identitate,
paşapoarte, eliberarea diplomelor de studii, avize de mediu).

După cum se poate observa, aceste servicii sunt esenţiale în administraţia publică, fiind folosite
de către aproape toţi cetăţenii şi toate companiile. Acestea au fost şi motivele pentru care au fost
incluse de către Comisia Europeană în lista serviciilor fundamentale pentru procesul de guvernanţă,
fiind monitorizată oferirea acestor servicii online, în cadrul programelor de e-Guvernare.
Creşterea numărului de servicii publice disponibile online înseamnă costuri reduse pentru
administraţiile publice şi mai puţină birocraţie pentru companii şi cetăţeni.

2.3 Tipuri de activităţi decizionale existente în administraţia publică
În urma analizei informaţiilor oferite de diverse primării am observat existenţa activităţilor de
decizie care se referă la: urbanism şi cadastru, domeniul tehnic, domeniul administraţie publică,
juridic, relaţii cu publicul, administrare domeniul public privat, domeniul economic, protecţie
socială, domeniul taxe şi impozite, starea civilă şi evidenţa populaţiei.
Aceste tipuri de activităţi sunt elemente ale sistemelor informatice din primării, aşa cum sunt
ilustrate în figura 2.

1
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Figura 2. Principalele activităţi dintr-o primărie

Pentru realizarea „Sistemului suport de asistarea deciziilor în administraţia publică locală
bazat pe instrumente de tip Business Intelligence” s-au selectat patru domenii de activitate specifice
unei primării pentru care se urmăresc efectuarea de analize şi realizarea de rapoarte, prezentate sub
formă tabelară sau grafică, pentru perioade de timp istorice. Aceste rezultate au fost considerate în
cadrul acestui proiect ca fiind relevante pentru managementul primăriei.
Domeniile de activitate selectate sunt următoarele:
•

Financiar pentru care se vor lua în considerare următoarele subdomenii:
o
o
o

buget local de venituri şi cheltuieli,
taxe şi impozite,
investiţii;

•

Reglementări de urbanism;

•

Populaţie pentru care se vor lua în considerare următoarele subdomenii:
o
o

•

evidenţa populaţiei,
stare civilă.

Asistenţă socială.

Aceste domenii de activitate selectate în cadrul proiectului sunt ilustrate grafic în Figura 3.

Figura 3. Domeniile de activitate selectate
Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 25, nr. 2, 2015

http://www.rria.ici.ro

9

3. Sistemul BI-AdminPub
Sistemul dezvoltat este un sistem suport pentru luarea deciziei, raportări şi interogări, procesare
analitică online a datelor (OLAP – Online Analitical Processing), analize statistice, fiind un sistem
informatic inteligent.
Business Intelligence (BI) este un concept generic care grupează sub aceeaşi umbrelă
instrumente din domeniul afacerii şi al informaticii, utilizate în vederea transformării datelor în
informaţii, a informaţiilor în decizii şi a deciziilor în acţiuni. Acest concept presupune utilizarea
tuturor datelor de care dispune o organizaţie pentru a îmbunătăţi procesul decizional. Acest lucru
presupune accesul la date, analiza şi descoperirea unor noi posibilităţi de utilizare a lor.
Aplicaţia de BI inclusă în portalul sistemului efectuează analize pe baza datelor oferite de
administraţiile publice locale, oferind imagini statistice asupra activităţilor desfăşurate într-o
perioadă de timp.

3.1 Arhitectura sistemului
Arhitectura funcţională a sistemului de asistare a deciziilor este constituită din funcţiile
realizate de sistem, componentele sistemului, intrările / ieşirile sistemului şi colecţiile de date[11].
Sistemul va fi alimentat cu date eterogene provenite dintr-o multitudine de surse externe
formate din baze de date operaţionale, fişiere sau alte surse de date ale entităţilor de administraţie
publică locală (în principal primării), în diferite formate. Aceste date reprezintă intrările sistemului.
Sistemul are la bază trei componente principale, aşa cum rezultă din figura 4.
• Depozitul de date - Data warehouse ca destinaţie finală a datelor prelucrate cu următoarele
subcomponente:
o

subcomponenta de extragere şi transformare (curăţare) a datelor provenite din surse
externe şi încărcare a datelor prelucrate în baza de date relaţională de tip depozit de
date din punct de vedere al integrităţii, preciziei, acurateţei şi al formatului;

o

subcomponenta bază de date relaţională de tip depozit de date reprezintă prima
destinaţie de stocare şi administrare a modelului dimensional.

• Sistemul OLAP - Sistem de prelucrare analitică a datelor provenite din depozitul de date cu
următoarele subcomponente:
o

subcomponenta motor relaţional OLAP efectuează operaţiile de administrare,
interogare, analiză şi raportare a datelor stocate în baza de date multidimensională
OLAP;

o

subcomponenta bază de date multidimensională OLAP reprezintă cea de-a doua
destinaţie de stocare şi administrare a modelului dimensional.

• Interfaţa utilizator – Permite accesul la funcţiile sistemului şi la aplicaţiile de BI şi are
următoarele subcomponente:
o

subcomponenta de afişare a rezultatelor obţinute în urma analizei multidimensionale, a
interogărilor ad-hoc şi a procesului de data mining;

o

subcomponenta de administrare a sistemului permite accesul la funcţiile de
administrare a sistemului.

Funcţionarea unitară a componentelor în sistem se realizează prin intermediul metadatelor ce
realizează conexiunile dintre acestea, rezultând un sistem complet, ce oferă servicii integrate de
asistare a deciziilor bazate pe business inteligence.
Arhitectura unui sistem informatic pentru BI (inteligenţa afacerii) prezintă grafic un ansamblu
de elemente intercorelate care contribuie la atingerea obiectivelor.
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Figura 4. Arhitectura sistemului de asistare a deciziilor bazat pe instrumente de BI

Analizând arhitectura de mai sus, observăm că pornim de la o sursă de date (externe şi
operaţionale) din care cu ajutorul unor instrumente şi interfeţe se construiesc depozite de date.
Depozitele de date sunt gestionate împreună cu alte stocuri de date. Pentru accesul la date se
utilizează interfeţele aplicaţiilor şi serverele de aplicaţii. Rezultatele accesului la date se utilizează
în aplicaţii de Business Intelligence (instrumente SSD – Sisteme Suport de Decizie, sisteme OLAP
– Online Analitycal Processing, Data Mining etc). La nivelul întregului sistem informatic de BI se
realizează gestiunea metadatelor şi administrarea sistemului.
Depozitul de date (data warehouse) reprezintă o modalitate de integrare şi organizare a datelor
din surse omogene şi neomogene, provenite din sisteme tranzacţionale, dar şi din fişiere externe,
ale unei entităţi de administraţie publică locală, integrate după anumite criterii, supuse unui proces
de extragere, transformare şi încărcare, stocate agregat pe niveluri ierarhice, destinate prelucrărilor
şi analizelor dinamice, fiind soluţia optimă de organizare a datelor pentru sistemele informatice
suport de decizie şi executive.
Pe baza cerinţelor funcţionale, au fost selectate pentru analiză, următoarele zone de activitate:
buget local, colectare taxe şi impozite, urmărire investiţii, reglementări de urbanism, evidenţa
populaţiei, stare civilă, asistenţa socială.
Componenta OLAP [5] a sistemului va efectua operaţii de prelucrare analitică a datelor
provenite din depozitul de date, proces ce implică reorganizarea datelor stocate în tabelele
relaţionate din OLTP în date stocate în cuburi multidimensionale de tip OLAP (On Line Analytical
Processing).
Pe baza structurii depozitului de date proiectată şi prezentată la componenta depozit de date, se
va realiza modelul multidimensional [8] ce reprezintă motorul relaţional OLAP al sistemului BIAdminPub. Definirea obiectelor în cadrul unui model multidimensional de tip OLAP se realizează
în cadrul unui proiect (Analysis Services project).
În această abordare, datele sunt văzute la nivel de concept ca un cub. Acest cub constă din
valori cantitative (cunoscute sub numele de măsuri) şi categorii descriptive (cunoscute sub numele
de dimensiuni).
Avantajul acestui tip de analiză este acela că permite o analiză superioară a datelor în scopul de
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a furniza viziunea necesară luării deciziilor în cadrul unei administraţii publice locale.
Aplicaţia OLAP permite unui utilizator să extragă şi să vizualizeze uşor şi selectiv informaţii
din diferite perspective. De exemplu, un utilizator poate solicita ca datele să fie analizate şi
comparate pentru diferite domenii de activitate din cadrul unei primării, pe anumite perioade.
Pentru a facilita acest tip de analiză, datele OLAP sunt stocate într-o bază de date
multidimensională. O bază de date multidimensională consideră fiecare atribut de date ca
„dimensiune" separată. Produsul OLAP oferă posibilitatea de a localiza intersecţia dimensiunilor şi
a le afişa.
Aplicaţia realizată tratează problema construcţiei unui cub OLAP, folosind modelarea
multidimensională.
Componenta Interfaţă utilizator este, de fapt, un portal Web.
Arhitectura BI-AdminPub susţine cele trei funcţiuni majore:
• aplicaţia de Business Intelligence;
• administrarea sistemului;
• acţiuni suport.
Aceste funcţiuni se articulează în jurul a două baze de date:
• colecţia de date asociată domeniilor de activitate selectate şi care susţine activitatea unităţilor
de administraţie publică;
• informaţiile necesare funcţionării portalului Web suport al aplicaţiei de BI.
Utilizatorul se poate înregistra în sistem prin intermediul meniului ADMIN al portalului.
Accesul la aplicaţia de BI se realizează în urma unei cereri noi de autentificare. Această
autentificare se realizează prin intermediul paginii de acces la modulul de autentificare la nivel de
aplicaţie (figura 5).

Figura 5. Pagina de acces la modulul de autentificare la nivel de aplicaţie

Odată ce utilizatorul a fost recunoscut de aplicaţie ca fiind autentificat corect, se trece la
fereastra ce prezintă panoul cu funcţiile aplicaţiei (figura 6).
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Figura 6. Panoul cu funcţiile principale ale aplicaţiei

Panoul cu funcţiile principale ale aplicaţiei este divizat în următoarele zone:
A - Afişare date utilizator / Administraţie publică locală;
B - Meniul principal cu funcţiile aplicaţiei. Acesta este delimitat în trei categorii şi anume:
-

încărcare date cu funcţiile: adăugare surse date, lansare proceduri ETL,

-

analiză multidimensională OLAP cu funcţiile: creare/ştergere bază de date OLAP,
creare/ştergere sursă date, creare/ştergere vedere sursă date, creare/ştergere dimensiuni,
creare/ştergere cub OLAP, creare/ştergere grupuri de măsuri,

-

vizualizare date cu funcţiile: vizualizare date folosind PIVOT TABLE, vizualizare date
în rapoarte, salvare rapoarte, listare rapoarte;

C - Zonă de afişare a obiectelor OLAP existente în cadrul serverului Analysis Services, sub
forma unui arbore de forma structurii AMO;
D - Meniu secundar cu legături către funcţiile de administrare ale sistemului.
În cadrul interfeţei aplicaţiei, vor fi afişate sub formă arborescentă în zona C a panoului cu
funcţiile aplicaţiei, toate obiectele OLAP disponibile în cadrul serverului setat în fişierul de
configurare. Prin intermediul meniului principal (zona B) sau a meniului contextual, se oferă
posibilitatea de a parcurge lanţul de creare şi procesare a unui cub. Aceasta implică paşii începând
de la crearea unei baze de date, dacă ea nu există deja, până la crearea şi vizualizarea propriu-zisă
a cubului.
În lista din partea de jos a paginii se vor afişa informaţii referitoare la operaţiile executate.
Aplicaţia oferă utilizatorilor o bază de date multidimensională predefinită ce conţine şapte
cuburi OLAP dedicate principalelor categorii de activităţi identificate în cadrul unei entităţi de
administraţie publică locală. Aceste cuburi preiau date din baza de date relaţională Data warehouse
existentă în sistem şi care a fost populată în mod corespunzător cu datele utilizatorul prin
operaţiunile ETL prezentate anterior.
Cuburile cu care aplicaţia este livrată sunt următoarele: Buget_Local, Taxe_Impozite, Investiţii,
Urbanism, Evidenţa_Populaţiei, Stare_Civilă, Asistenţă_Socială.
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Utilizatorii pot adăuga, modifica, şterge, în orice moment cuburile din aplicaţie sau pot să-şi
creeze alte baze de date multidimensionale în care să-şi creeze propriile cuburi.
Aplicaţia oferă utilizatorului o serie de rapoarte predefinite specifice domeniilor de activitate
din cadrul unei entităţi publice locale şi care au fost referite (incluse) în sistem.

3.2 Portalul sistemului BI-AdminPub
Aplicaţia de BI dezvoltată poate fi accesată prin portalul Web al sistemului accesând legătura
din meniul BI ce se regăseşte pe prima pagină a portalului Web (figura 5).
Portalul sistemului BI-AdminPub a fost dezvoltat cu Macromedia Dreamweaver în limbajul de
programare PHP şi cu JavaScript-uri. Acesta a fost testat cu mediul Wampserver, care emulează
serverul Apache şi MySQL, pe o staţie de lucru şi apoi transferat pe server. Dezvoltarea bazei de
date a fost gestionată cu PHPMyAdmin, de asemenea parte componentă a mediului Wampserver,
urmând a fi transferată pe server folosind funcţiile de export, respectiv import ale aplicaţiei
PHPMyAdmin.
Procesarea imaginilor necesare paginilor Web s-a realizat în special cu Adobe PhotoShop CS2.
Au fost realizate elementele grafice de bază ale portalului Web: bannere, sigle, icoane, a fost
definită aranjarea în pagină a elementelor funcţionale ale sistemului şi a fost stabilită paleta de
culori ce va fi folosită (figura 7).
Meniul principal al portalului care susţine cele trei funcţii principale ale sistemului este
prezentat sub forma unui cub în care sunt prezente submeniurile:
• BI – pentru aplicaţia de Business Intelligence;
• ADMIN – pentru administrare sistem;
• Acţiuni suport:
- GHID – pentru acces la ghidurile de utilizare sistem;
- LINK – pentru vizualizare legături utile;
- INFO – pentru acces la pagina de informare.

Figura 7. Meniul principal al paginii de start a sistemului BI-Admin-Pub

De asemenea meniurile cuprind şi legături către pagina de bază, hartă site, contact, ghiduri.
Selectarea opţiunii BI permite accesul la Aplicaţia de Business Intelligence şi apariţia paginii
de bază pentru această aplicaţie (figura 8):
14
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Figura 8. Pagina de bază pentru aplicaţia BI

Aplicaţia de Business Intelligence dispune de funcţiile:
• domenii de activitate: care permite consultarea informaţiilor descriptive ale celor 7 domenii
activitate alese pentru a susţine aplicaţia de BI,
• acces la aplicaţia BI: care asigură accesul autorizat la aplicaţie.
Selectarea opţiunii ADMIN permite accesul la componenta ce asigură adăugarea, modificarea
şi ştergerea de înregistrări din baza de date BI-AdminPub, precum şi vizualizarea statisticilor
privind numărul de accese ale utilizatorilor şi conţinutul bazei de date. Astfel este afişată pagina
Administrare sistem (figura 9).

Figura 9. Pagina de bază pentru Administrare sistem (ADMIN)

Această pagină permite accesul la funcţiile:
•
•

înregistrare utilizatori - accesibilă pentru înregistrarea tipurilor de utilizatori ai
sistemului;
administrare bază de date portal - accesibilă utilizatorilor cu drepturi de acces
administrator (figura 10). Prin activarea acestei funcţii se deschide pagina cu
acelaşi nume.
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Figura 10. Pagina de acces la funcţiile de administrare bază de date a portalului

Prin această pagină se permite accesul la funcţiile:
o

modificare şi ştergere înregistrări asociate utilizatorilor (figura 11),

Figura 11. Exemplu de modificare înregistrare utilizator

adăugare, modificare şi ştergere înregistrări asociate următoarelor: Legături utile,
Întrebări frecvente, Glosar de termeni;
• statistici sistem - funcţie accesibilă tuturor utilizatorilor. Această funcţie permite:
o

o
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vizualizare statistici privind numărul de accese ale utilizatorilor sistemului atât la
administrare, cât şi la aplicaţia BI (figura 12),
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Figura 12. Afişare statistici

o

vizualizare număr de înregistrări cuprinse în baza de date a portalului: utilizatori,
legături utile, întrebări frecvente, termeni glosar,

o

afişare sistematizată a răspunsurilor utilizatorilor la formularul de evaluare.

Funcţiile suport ale sistemului care pot fi activate sunt:
• ghid de utilizare (GHID) - care include: Ghid de utilizare aplicaţie BI, Ghid de navigare
portal, Despre Business Intelligence.
• vizualizare legături utile (LINK);
• informare (INFO) - care se referă la: Despre proiect, Formulare de evaluare, Glosar de
termeni, Întrebări frecvente.
În continuare exemplificăm cum arată pagina de bază pentru funcţiile suport prin selectarea
funcţiei GHID (figura 13).

Figura 13. Pagina de bază pentru Funcţiile suport (GHID)
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4. Concluzii
Soluţiile de business intelligence, utilizate pentru realizarea sistemului prezentat, răspund
cerinţelor managerilor care doresc să obţină rapid informaţii de sinteză cu detalii explicative.
Sistemul dezvoltat este un sistem suport pentru luarea deciziei, raportări şi interogări, procesare
analitică online a datelor, analize statistice, fiind un sistem informatic inteligent.
Pentru realizarea sistemului s-au selectat patru domenii de activitate specifice unei primării
pentru care se urmăresc efectuarea de analize şi realizarea de rapoarte, prezentate sub formă
tabelară sau grafică, pentru perioade de timp istorice.
Accesul la aplicaţia BI se realizează prin intermediul componentei de Interfaţă utilizator care
este un portal Web. Utilizatorii sistemului au roluri diferite în funcţie de context. Un utilizator
poate adopta mai multe roluri în timpul unui eveniment, inclusiv în interacţiunea sa cu depozitele
digitale. Utilizatorii pot avea roluri majore sau roluri de suport, astfel rolurile majore fiind cele de:
Angajat administraţie publică, Creator de conţinut şi Utilizator public, iar rolurile suport fiind cele
de: Factor de decizie şi Administrator sistem.
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