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Introducció
u Aquest projecte s'ha creat a partir de les

necessitats actuals al sector turístic a causa
de la pandèmia mundial per COVID-19.

u Business Intelligence cada cop més necessari
per grups d’hotels grans o mitjans.

u A continuació podem veure el projecte BI
creat pel grup hoteler Mediterrània format
per 16 hotels repartits per la Costa Brava,
Costa Daurada, Costa Blanca i Costa del Sol.
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u Realització d’una solució de Business Intelligence.

u Ajudar a entendre millor el seu negoci.

u Garantir la viabilitat del negoci en aquesta situació tant complicada.

Objectius



Necessitats de Mediterrània Group Hotels

u Estructuració en diferents pestanyes o informes, accessibles a partir d'un menú de 
navegació.

u Facilitar la selecció de les dades que es desitgen analitzar mitjançant filtres o selectors. 
On els filtres o selectors podran aplicar a tots, varis o un únic informe del DashBoard.

u Presentació dels resultats de manera clara i intuïtiva mitjançant elements gràfics com ara 
indicadors, taules, matrius i gràfics de diferents tipus.

u Poder interactuar amb els elements gràfics perquè realitzin la funció de filtre actualitzant 
les dades de la resta d'elements de l'informe d'acord amb la selecció realitzada.

u Aplicació d’una capa d’auditoria per tots els processos de càrrega on es mostra, a partir 
de la definició de Metadades, els totals de registres llegits, carregats, i si escau, errors. 

u Presentació dels indicadors o resultats clau amb formats condicionals per a destacar els 
valors que compleixen o no compleixen amb el valor de referència.

u La definició d’un model de dades ben detallat que esdevindrà en un cub multidimensional 
amb capacitat d’analitzar les dades de Vendes, Reserves, Producció i Ocupació des de 
diferents angles i perspectives.

u Adequar-se a la imatge corporativa de Mediterrània Group Hotels.



Elecció de Plataforma BI

Avantatges
ü Dashboards nets	i	animats	en	el	
navegador.

ü Ràpida	execució	de	càrrega	i	
processament	de	dades.

ü Visualització optimitzada	
automàtica	per	versions	
desktop, smartphone i tablet.

ü Preu	econòmic
ü Connexions
ü QDC:	Molt	visuals,	intuïtius	

i personalitzables,
ü Solucions Multiplataforma.

ü Connexions
ü QDC:Anàlisis ad-hoc a un nivell
més profund que la resta de BI.
Panels intuïtius i interactius.

ü Solucions Multiplataforma.

ü Especialitat en cerca i intel·ligència
artificial a escala.

ü Solucions Multiplataforma.
ü Plataforma en creixement.

Desavantatges

ü La	seva oferta	al	núvol només
s'ofereix a	través d'Azure.

ü Requereix una experiència.
ü Preu elevat.

ü Menor	evolució	al	mercat	en	
comparativa	amb	els	seus	
competidors	directes.

ü Preu	elevat .
ü Dificultat d'ús i tecnicitat.

ü No	pot		moure	gran	volum	de	dades	i	ser	
una	
plataforma transversal amb dashboards i	
informes	més	visuals	i dinàmics.

ü Preu.	No	ofereix	versió	gratuïta.



Elecció de Plataforma BI

Ofereix la possibilitat de convertir les ingents dades de les empreses 
en imatges atractives i en DashBoards interactius que s’actualitzen en 
temps real.

Permet i facilita la presa de decisions per part dels directius.

Difusió viral: La inclusió de Power BI Pro en Office 365 ha fet que 
moltes empreses es decantin per aquesta solució.

La gran acceptació i satisfacció dels seus clients



Arquitectura de la solució BIMED



Servei d’Auditoria



ETL



Model Analític 



Overview Analysis Services

u Cube – Dimensión Usage (Model Analític) u Cube – Calculations (Implentació Mesures)



DashBoard - Ocupació



DashBoard - Contribució



DashBoard – Ocupació Zona



DashBoard - Producció



DashBoard - Reserves



Conclusions

u Objectius de Negoci

u Oferir una adequada resposta a les necessitats d’informació dels hotels. 

u Explotar la informació corresponent a Vendes i Reserves per dotar a la direcció 
d’una eina que els ajudi a la presa de decisions.

u La direcció disposa d’una eina que li permet entendre millor el seu negoci i, el més 
important, garantir la viabilitat del negoci en aquesta situació tan complicada.

u Objectius Tècnics – Integració

u Permet la recol·lecció i processament de les dades generades per els seus sistemes 
d’informació (ObeHotel i SAP TMS) de forma àgil tot seguint les bones pràctiques 
d’integració.

u Aplicació d’una capa d’auditoria per tots els processos de càrrega on es mostra, a 
partir de la definició de Metadades, els totals de registres llegits, carregats, i si 
escau, errors. 

u Objectius Tècnics – Anàlisi

u La definició d’un model de dades ben detallat que ha esdevingut en un cub 
multidimensional amb capacitat d’analitzar les dades de Vendes, Reserves, 
Producció i Ocupació des de diferents angles i perspectives.

u Objectius Tècnics – Reporting

u Estructuració en diferents pestanyes o informes, accessibles a partir d'un menú de 
navegació.

u Facilitar la selecció de les dades que es desitgen analitzar mitjançant filtres o 
selectors. On els filtres o selectors podran aplicar a tots, varis o un únic informe del 
DashBoard.

u Presentació dels resultats de manera clara i intuïtiva mitjançant elements gràfics 
com ara indicadors, taules, matrius i gràfics de diferents tipus.

u Poder interactuar amb els elements gràfics perquè realitzin la funció de filtre 
actualitzant les dades de la resta d'elements de l'informe d'acord amb la selecció 
realitzada.

u Adequar-se a la imatge corporativa de Mediterrània Group Hotels.



Gràcies!!!


