
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN din ROMÂNIA 

Tel: 0752 525 525 

Email: contact@incir.ro 

Website: www.incir.ro 

            

Instrumentele de data 

mining  pot să răspundă la întrebări 

care, în mod tradiţional, sunt  

consumatoare de timp pentru a  le 

rezolva. 

Data mining este procesul 

de a descoperi corelaţii 

semnificative noi, modele şi 

tendinţele, prin analiza unei  

cantităti mari de date stocate în 

depozitele de date şi prin utilizarea 

tehnologiilor de recunoaştere a 

formelor, precum şi a tehnicilor 

statistice şi matematice.  

Acest mod  oferă un mijloc 

de a obţine informaţii necunoscute 

prin prelucrarea  bazelor  de date. 

BUSINESS INTELLIGENCE  

CONSULTANȚĂ  

PROFESIONALISM  

RAPOARTE PERSONALIZATE  

SUPORT  

Consultanță 

Certificare 

Training 

Valoare adăugată 

Business Simplifying 

Solicită oferta de servicii de Data Mining 

Control statistic și data mining  



SOLUŢII FLEXIBILE 

PENTRU AFACEREA DVS. 

Unele dintre sarcinile rezolvate de data 

  mining  sunt prezentate mai jos:  

 

 Predicţia: Învăţarea  pe un model şi 

folosirea rezultatelor trecutului, prezicerea 

valorilor viitoare ale variabilelor ţintă.  

 Clasificarea: Găsirea de  clase  într-una din 

mai multe  clase distincte.  

 Detectarea de relaţii: Căutarea celor mai  

influente variabile independente pentru o 

variabilă ţintă selectată.  

 Explicitarea  de modele: O sarcină de a 

găsi formule explicite care să descrie 

dependenţele  între diversele variabile.  

 De grupare: O sarcină de a identifica 

grupuri de înregistrări care sunt similare 

între ele însele dar diferite de restul de date.  

 Detectarea de anomalii: O sarcină de a 

stabili cele mai semnificative schimbări în 

date.  

CUM FUNCTIONEAZĂ ? 

 

  SOLUȚII WEB 

 

 SOLUȚII E-BUSINESS  

SUPPORT 24 / 7 DIN 

PARTEA UNEI 

ECHIPE DE PROFE-

SIONIŞTI 
  

APLICAȚII DE MANAGEMENT 

BUSINESS INTELLIGENCE 

 

CREATIVE INTELLIGENCE 

VĂ OFERIM 
 

 analiză cluster 

 analiză discriminant 

 analiză factorială 

 analiză outliers 

 analiză statistică descriptivă şi 

analize grafice 

 grafice de control al calităţii 

 regresie 

 reguli de asociere 

 reţele neuronale 

 serii de timp 

 arbori decizionali 

BUSINESS INTELLIGENCE 
Connect ing your business  to  the technology resources you need  

 Un consilier al proiectului acordă 

consultanţă telefonică printr-un 

centru pilot  

 Centrul pilot oferă şi asigură 

suportul privind tehnicile de 

audit în mediu informatizat 

precum şi a modelelelor care să 

fie utilizate în funcţie de natura 

datelor sau tipul de rezultate 

vizate 

 Îndrumari on line şi telefonice de 

la echipa de lucru despre 

preluarea şi prelucrările de date  

Cunoaşterea este un produs scump 

care, dacă este gestionată corect, este 

un atuu major pentru companie.  

REZULTATUL 


