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A Polar Consultinggroup Kft. egy 2008-ban alapított 100% 
magyar tulajdonban levő vállalat, amely alapvetően ipari 
automatizálási és más területeken üzleti intelligencia rend-
szerekkel kapcsolatos informatikai feladatok elvégzéséhez 
biztosít szolgáltatásokat ügyfeleinek. A vállalat tevékeny-
ségi körébe tartozik továbbá a Huawei termékeinek for-
galmazása Magyarországon, amely felöleli, mind az egyéni 
felhasználók számára készült telefonokat és táblagépeket, 
mind pedig a vállalati szféra számára készített szervereket 
és storage-okat, valamint a hálózati eszközöket (switche-
ket és routereket). 
 Tíz-tizenöt évvel ezelőtt csak a nagy bankok és egyéb 
nagyvállalatok engedhették meg maguknak, hogy adat-
tárház rendszereket üzemeltessenek és korszerű elemző 
szoftverek alkalmazásával támogassák az üzleti elemzők 
munkáját. A mai vállalatok elvárása azonban igen sokat 
változott az akkori időkhöz képest, valamint az elemző kör-
nyezetek kialakításához szükséges eszközök (mind a hard-
ver, mind a szoftver) olyan árszintre kerültek, hogy már 
a KKV szektor szereplői is képesek azokat megfizetni. Ha 
ugyanakkor a vállalatok által feldolgozandó adatok meny-

Polar Consulting Group (PCG) was established in 2008, a 
100% Hungarian company, that mainly focuses on indus-
trial automation and many other fields including providing 
its partners with business intelligence system related in-
formation technology consultation. PCG’s field of exper-
tise also includes full Huawei enterprise products which 
include not only servers, storages, network products 
(switch and routers), but also customized handheld devic-
es and tablet computers.
 No more than 15 years ago, only the bigger banks and 
corporations could allow themselves to maintain data-
centre systems and modern analysis software to support 
the work of the business analysers. Due to the demand of 
businesses today, things have changed since, as well as the 
price level of the tools needed for analysis (both hardware 
and software) have reached accessible levels for even the 
small-and-medium sized businesses. The amount of infor-
mation that needs to be processed, have increased expo-
nentially over the last 10 years. Those who have already 
used analysis systems (larger government entities, banks, 
other big corporations), they have achieved more flexible, 
more efficient, and at the same time, less expensive to de-
velop and less expensive maintenance costs instead of old 
systems. Therefore, decrease cost efficiency.
 Polar Consulting Group has been giving consultation to 
its partners and provide similar Business Intelligence en-
vironment solutions or renewal of systems, that include 
license optimization also. This help its partners the choice 
of most suitable system. List of Business Intelligence re-
lated work:

•  Business Intelligence (BI) related consultation (assess-
ment of needs, proposal of suggested system, BI system 
installation related expenses)

• Create BI system
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nyiségét tekintjük, elmondható, hogy az utóbbi tíz évben 
exponenciálisan növekedett a mennyiségük. Azok a vál-
lalatok, akik már régebben is használtak elemző környe-
zeteket (nagy államigazgatási szervezetek, bankok, egyéb 
nagyvállalatok), azt nyerték ezekkel a változásokkal, hogy 
rugalmasabb, könnyebben kezelhető ezzel párhuzamosan 
olcsóbban fejleszthető és olcsóbban üzemeltethető rend-
szereket vezethetnek be a régi nehézkesebb eszközök he-
lyett, ezáltal növelhetik a költséghatékonyságukat. 
 A Polar Consulting Group Kft. több éve ad tanácsot és 
működik közre ügyfeleinél hasonló BI rendszerek kialakítá-
sában vagy korszerűsítésében, ehhez licensz optimalizálá-
si szolgáltatáaát is kínálja, mely abban segíti ügyfeleinket, 
hogy a számukra legkedvezőbb rendszert választhassák, 
vagy a meglevő licenszekeiket racionalizálhassák. Az ál-
talunk BI rendszerekkel kapcsolatosan végzett főbb tevé-
kenységek: 

•  BI rendszerek kialakításával kapcsolatos tanácsadás (fel-
mérés, javaslattétel a kialakítandó rendszerre, BI rend-
szerek kialakításával kapcsolatos költségbecslések); 

•  BI rendszerek kialakítása; 
•  BI rendszerekkel kapcsolatos minőségbiztosítás; 
•  BI rendszerekkel kapcsolatos üzemeltetés támogatási 

szolgáltatások; 
•  Forrásrendszer integráció; 
•  Adattárház és adatpiac adatmodellezés; 
•  VLDB adattárház hangolás, optimalizálás; 
•  Reengineering (Újratervezés).

REFERENCIÁK:
•  Országos Tisztifőorvosi Hivatal  

NEGTÁR elemző rendszer megvalósítás és üzemeltetés 
támogatás

•  Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
adattárház fejlesztés minőségbiztosítása

•  Metalloglobus (Thyssenkrupp) 
Elemző rendszerek adatbázisának migrációja

•  Industrieplan Ltd. 
BI rendszer üzemeltetés támogatás

•  OTP Bank 
Adattárház fejlesztési tanácsadás

•  Budapest Bank 
Adattárház stratégia tanácsadás

•  CIB Bank 
Adattárház minőségbiztosítás

•  K&H Bank 
Adattárház szakértői tanácsadás

•  OTP Faktoring 
Oracle BI tanácsadás

•  University of Debrecen 
Energetikai mérő-, adatgyűjtő-, és elemző gép

•  Festo Zrt. 
•  Nyíregyházi Egyetem
•  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
•  Huawei Technologies Hungary Kft.
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• Certification of BI system
• BI related system maintenance support services
• Resource system integration
• Data warehouse and data market modelling
• VLDB data warehouse tuning and optimization
• DWH Re-engineering

REFERENCES
•  National Public Health and Medical Officer Service 

NEGTÁR system creation and support
•  National Health Insurance Fund of Hungary 

data warehouse development quality assurance ser-
vices

•  Metalloglobus Inc. (Thyssenkrupp) 
Analysis system – migration of database

•  Industrieplan Ltd. 
Operation support

•  OTP Bank 
Data warehouse development consultation

•  Budapest Bank 
Data warehouse strategic advising

•  CIB Bank 
Data warehouse quality assurance

•  K&H Bank 
Data warehouse expert consultation

•  OTP Factoring Inc. 
Oracle BI consultation

•  University of Debrecen 
Energetic measurement, data acquisition, and analysis 
equipment

•  Festo 
•  Collage of Nyíregyháza
•  Budapest University of Technology and Economics
•  Huawei Technologies H
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