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Bevezetés
A beszámolás, a beszámolórendszerek működtetése – a tervezés és a vezetői számvitel
mellett – a controlling rendszerek alapvető pillére. A beszámolás mint feladatkör a controlleri
tevékenység fontos része. (Horváth & Partners (2008)) Más megközelítésben, de hasonló
üzenettel találkozunk akkor, ha a formális kontrollfolyamat vonatkozó elemeit vizsgáljuk: a
felelősségi egységek teljesítményének mérését, a tény- és a tervértékek összevetését, a
teljesítmény megfelelőségének értékelését, s ezek révén a visszacsatolás, illetőleg a
kommunikáció megalapozását. (Robert N. Anthony – Vijay Govindarajan (2009): 112. o.)
A controllinggal, menedzsment kontrollal foglalkozó szakirodalom hagyományosan nagy
figyelmet fordít(ott) az értékelési és összehasonlítási módszerekre és eszközökre, a különböző
eltérések kiszámítására vagy az alkalmazott különféle elemzési eljárások előnyeire és
korlátaira. Majd pedig a (kizárólag / hangsúlyosan) pénzügyi kontrollrendszerek keretein
túllépve a szervezeti teljesítmény komplex és kiegyensúlyozott értelmezése, értékelése és
menedzselése került előtérbe. (Robert N. Anthony – Vijay Govindarajan (2009): 10., 11.
fejezet) Az utóbbi „nyitás” által a stratégiát a cselekvéssel összekötő, a vezetői kontrollt
támogató teljesítménymérés sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben.
Napjainkban a beszámolórendszerek kialakítása során továbbra is meghatározó, hogy milyen
az adott szervezet felelősségi és elszámolási rendszere, melyek az alkalmazott költség- és
teljesítménykategóriák, illetőleg a megfelelő számítási mechanizmusok, továbbá, hogy milyen
tervezési rendszer mellett működik a beszámolás és milyen informatikai rendszerek támogatják
a feladatok ellátását. (Bodnár Viktória (2008): 5. o.) Ha a beszámolás kérdéskörét részletesen
vizsgáljuk, elemezni kell, hogy miként értelmezhető az adott szervezet, illetve egység
teljesítménye, melyek a kritikus sikertényezők, milyen mutatókkal jellemezhetjük leginkább
ezeket – s támogathatjuk a vezetők időbeni beavatkozását, intézkedését. De egyre
hangsúlyosabbá válik annak vizsgálata is, hogy miként is „működnek” – gondolkodnak – a
beszámolókat áttekintő, azok alapján döntéseket hozó vezetők. (Bodnár Viktória (2008): 4. o.)
A vállalatok – de egyre inkább kiszélesíthető ez a kör, s fogalmazhatunk úgy, hogy a különféle
szervezetek – igyekeznek beszámolási feladataikat egyre magasabb színvonalon ellátni.
Ennek keretében foglalkoznak azzal például, hogy gyorsabban és megbízhatóbb adatokat
szolgáltassanak, hogy magát a beszámolás folyamatát fejlesszék, a résztvevők szerepköreit
letisztázzák, egyértelművé és összehangolttá tegyék, vagy éppen hogy a támogató informatikai
alkalmazásokat, eszközöket korszerűsítsék. Az eredmények, a visszajelzések azonban
sokszor elmaradnak a várakozásoktól: a beszámolókat fogadó érintettek, a vezetők még
korántsem elégedettek.
Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a beszámolás során mi is a controller feladata. Az, hogy
„a megfelelő információk, a megfelelő részletezettséggel, a megfelelő időpontban, a megfelelő
helyen és a megfelelő formában rendelkezésre álljanak.” (Horváth & Partners (2009): 230. o.)
Komolyan kell tehát venni azokat a kérdéseket is, hogy a beszámolás során sikerül-e valóban
a vezetői kérdésekre választ adó, releváns információkat, kezelhető adatmennyiséget, érthető
tartalmat és hatásos formátumot, megjelenítést biztosítani.
A beszámolók – megfelelő – vizualizálása e tekintetben egy lényeges fejlődési irányt
képvisel. Célunk ennek kapcsán, hogy az adatok, információk hatásos bemutatásával,
prezentálásával a controlleri elemzések a vezetők, a fogadóoldal számára jól / jobban
érthetővé váljanak, javuljon az információfeldolgozás hatékonysága, formai és tartalmi
szempontból egyaránt eredményesebb, sikeresebb legyen a teljesítményértékelés.

A következőkben először definiáljuk a vizualizálás fogalmát, majd pedig érintjük a vizuális
érzékelés és észlelés alapvető kérdéseit. Mivel tananyagunk alapvető célja gyakorlatorientált
ismeretek átadása, ezért jelen tananyag legfontosabb részét az adatok és információk – s
azokon belül is jellemzően az üzleti adatok és információk – vizualizálási technikái, az ezekkel
kapcsolatos ajánlások és ezek mögött álló érvelések és megfontolások adják. Kiemelten
foglalkozunk a táblázatok és diagramok, valamint a vezetői dashboardok, cockpitek hatásos
kialakításának főbb szabályaival. Zárásként pedig számos további témakört ajánlunk az
olvasók figyelmébe, a hatásos beszámolás és az információk vizualizálása kapcsán.

1. Vizualizálás, vizuális észlelés
A vizualizálás fogalma – jelen kérdéskör esetében – egyrészt valamely dolog (szem számára
való) láthatóvá tételét, másrészt pedig a kép elmében való megjelenítését, elképzelését,
felidézését jelenti. (OxfordDictionaries (2014a), Merriam-Webster Dictionaries (2014a))
A vizuális észlelés, érzékelés képessége jóval több annál, mint hogy a szemünk – miként egy
kamera – képeket „készít” a látott dolgokról, a külső valóságról. E képesség révén „a
szükséges információt kapjuk meg ahhoz, hogy megfelelően cselekedjünk”. (Robert Snowden
et al (2012): 3. o.) Az észlelés, érzékszerveink és agyunk működése egyedi, s egyediek –
kisebb, nagyobb mértékben különbözőek – az észlelt képek is az egyes emberek fejében.
A beszámolók készítése kapcsán a színek kiválasztásával, alkalmazásával a későbbiekben még részletesen foglalkozunk. E
helyütt érdekességként csak arra hívnánk fel az olvasók figyelmét, hogy a színvakság különböző formái a tudományos
statisztikák szerint a férfiak 8 százalékát, míg a nők kevesebb mint 0,5 százalékát érintik. (Robert Snowden et al (2012): 160.
o.) De más betegségek, pl. a zöldhályog, illetve a szem természetes öregedése is kedvezőtlenül befolyásolhatják (akár az
érzékelő számára nem is realizált mértékben) egy adott kép teljes körű feldolgozásának lehetőségét. Szintén kiemelendő a
vizuális észlelés kapcsán, hogy a szem folyamatos és nagyon gyors mozgása révén nyerünk valóban éles, részletgazdag
képet a valóságról – egy adott, megfigyelt objektumról. (A következő ábra a szemmozgások mintázatát mutatja be egy konkrét
kép feldolgozása során.) A fókuszpontok meghatározása a beszámolók kialakításánál is lényeges lesz. Napjaink multikulturális
környezetében, globális vállalatainál, szervezeteinél szintén figyelni kell arra, hogy kulturális és egyéb sajátosságok miatt adott
esetben különböző / a miénktől eltérő áttekintési („olvasási”) sorrendet, haladási irányt követnek a beszámolók feldolgozásánál
a vezetők, vagy éppen különféle jelentéseket társítanak az egyes színekhez, formákhoz, jelzésekhez, ábrákhoz.

Ábra 1 - A szemmozgások mintázata - a képre tekintve (Robert Snowden et al (2012): 6. o.)

A vizualizálás mélyebb megértéséhez több tudományterület (biológia, fizika, élettan, anatómia,
szemészet, pszichológia, filozófia, idegi tudományok, neuropszichológia vagy akár a
számítástechnika) együttes eredményeinek megismerése, alkalmazása szükséges. A
fentiekben idézett szakkönyv (Robert Snowden – Peter Thompson – Tom Troscianko (2012):
Basic Vision – An introduction to visual perception, Revised Edition, Oxford University Press,
Oxford) gazdag további információforrásként szolgálhat e téren az érdeklődők számára,
számos további fontos forrásmű bemutatásával.
Jelen tananyag keretében, amikor vizualizálásról (adatok, információk, beszámolók
vizualizálásáról) van szó, akkor több irányt is érinthetünk:


egyrészt az elemzők, controllerek által az adatok feltáró jellegű (elsődleges)
elemzését, megfelelő vizuális feldolgozását;



másrészt az elemzők, controllerek által a vezetők számára bemutatni kívánt
eredmények megfelelő vizuális megjelenítését, prezentálását, „magyarázatát”;



harmadrészt pedig a vezetői oldalon a kapott elemzések, beszámolók észlelését,
érzékelését, értelmezését.

Az, hogy mikor melyik iránnyal foglalkozunk, értelemszerűen következik az adott kérdéskör tárgyalásából. Ugyanakkor a
feltáró és a magyarázó jelleg nem minden esetben választható / választandó el élesen egy adott elemzési feladatnál.
Jelen anyagunkban – a célcsoport, a szakmai fókusz és a terjedelmi korlátok miatt – alapvetően a magyarázó jellegű
vizualizációval foglalkozunk.

A beszámolás vizualizálása egyfajta kommunikációként is értelmezhető, amikor is a
controller valamilyen okkal, céllal, „üzenettel” készíti el elemzését a vezetők számára – ennek
megfelelően mindez beilleszthető a kommunikáció klasszikus modelljébe. A küldő kódolja
üzenetét, ennek keretében megfelelő vizuális megoldásokat alkalmaz elemzői gondolatainak
közlésére. Az üzenet megfogalmazása, kódolása kapcsán nem lehet elvonatkoztatni a küldő
meglévő tudásától, tapasztalataitól, illetőleg attól a kontextustól, környezettől, melyben a
tervezett kommunikáció is végbemegy. Az üzenetet a fogadó fél „veszi”, dekódolja, értelmezi a
kapott vizualizációt – melynek során szintén figyelembe kell venni korábbi tapasztalatait,
ismereteit, illetőleg kontextusát. Az üzenet nem légüres térben, hanem ún. kommunikációs
csatornában, illetőleg közegben „áramlik”, kerül átadásra küldő és fogadó között. Ennek során
az üzenetet különféle hatások érhetik. A mindennapi gyakorlatban a kommunikációt negatívan
befolyásoló „zajokra”, az üzenet eredetileg szándékolt tartalmát módosító „sérülésekre” kell
tudatosan felkészülni, számítani. Végezetül meg kell még jegyezni, hogy a kommunikáció e
témakör kapcsán is jellemzően kétirányú, a fogadó féltől visszacsatolás, viszontválasz, új
üzenet érkezik – hasonló útvonalon át – a kiindulóponthoz, a küldő félhez. (A kommunikáció
modelljének értelmezései kapcsán lásd: Daniel Chandler – Rod Munday (eds) (2011))
Összegezve: miért lényeges a controlleri elemzéseknél (is) az adatok megfelelő
vizualizációja? Mivel:


kihasználva elménk, vizuális észlelési képességünk hihetetlen kapacitását és
„sávszélességét” óriási mennyiségű információt „juttathatunk be” az agyba nagyon
gyorsan;



kihasználhatjuk az agy beépített „szoftverét”, hogy adatmintázatokat fedezzünk fel,
információk közötti kapcsolatokat és jelentéseket mutassunk be, kommunikáljunk;



új kérdéseket és további eredményeket, megállapításokat inspirálhatunk ezáltal;



segíthetünk egyes részproblémák meghatározásában;



végezetül a vizualizáció hatásos eszköz trendek és kiugró, sajátos értékek
megtalálásában, érdekes vagy sajátos adatszegmensek feltárásában, felkutatásában
egy-egy nagyobb adathalmazon belül. (Noah Iliinsky – Julie Steele (2011): 1. o.)

Egy adott kérdéskör vizualizálására, vizuális bemutatására számos lehetőség kínálkozik. Jól
illusztrálja ezt az állítást, ha arra gondolunk, hogy például a globális felmelegedés vagy éppen
az aktuális gazdasági világválság témaköre milyen változatos módon kerül bemutatásra a napi
sajtóban, elemzésekben. Előbbire tipikus példa lehet:


egy fénykép, amin egy leszakadt és olvadó jégtáblán sodródik egy jegesmedve;



egy táblázat, amiben kontinensenként és országonként részletes adatok szerepelnek a
GDP mértékéről, az egy főre jutó energiafogyasztásról, valamint a szén-dioxid és
egyéb környezetkárosító gázok kibocsátásról;



egy diagram, amin az elmúlt évekre, évtizedekre visszamenőleg a Föld éves
átlaghőmérsékletének alakulása szerepel;



egy interaktív grafikon vagy animáció, amin az északi vagy a déli sarkkört borító hó és
jég kiterjedésének változása látható, 5 évenkénti ciklusokban nyomon követve;



egy infografika, amin egy világtérképen a főbb régiók láthatóak, változatos rajzokkal és
információkkal a szén-dioxid kibocsátás megoszlásáról, a tengerszint emelkedés miatt
néhány évtized múlva lakhatatlanná váló területek nagyságáról (ismert városokat
neves látnivalóikkal, szimbólumaikkal illusztrálva, esetleg feltüntetve az utóbbi évtized
legmelegebb mért nyári napi hőmérsékletét), a környezetvédelmi vagy éppen a
klímaváltozás miatti katasztrófák kezelésére szolgáló ráfordításokról stb.;



egy grafika vagy karikatúra, amin egy / néhány jegesmedve vagy éppen a Télapó
egyensúlyoz jégtáblákon és elmélkedik – viccesen – az éghajlatváltozás
bekövetkeztéről;



vagy éppen egy videofilm, egy riport, amin a globális felmelegedés hatásait a
mindennapokban megélő emberek sorsát mutatják be – a világ különböző
szegleteiből.

(A fenti lista kiinduló ötletét Cecilia Aragon (2009) előadásanyaga adta.)
Természetesen a mindennapi üzleti életben, elemzői gyakorlatban jellemzően kevésbé gazdag
tárházból válogathatunk, amikor egy-egy üzenet megfelelő átadása, a hatásos beszámolás a
cél. Ennek megfelelően tananyagunkban mi is a táblázatok, diagramok, komplex vezetői
beszámolótáblák vizualizálására, eredményes kialakítására koncentrálunk. De e helyütt
érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a hétköznapokban is kínálkozhatnak lehetőségek,
amikor a szokásos, sokszor sablonos megoldásokon túllépve bevethetőek új ötletek, s esetleg
éppen ezek által a kommunikáció sikeresebb lesz, az átadott gondolatok pedig
maradandóbbak az olvasók fejében.

2. Adatok, információk hatásos vizualizálása – egyedi beszámolók
A következőkben azt tekintjük át, hogy egy egyedi beszámoló, elemzés elkészítése során
miként lehet hatásosan / több lehetséges megoldás közül jól választva hatásosabban
közvetíteni az üzenetet. Tananyagunk harmadik fejezetében foglalkozunk majd az egyedi
beszámolótáblák, -diagramok megfelelő összeillesztésével előállítható komplex vezeti
információs táblák, ún. dashboardok és cockpitek kialakításával.
Az előző fejezet végén láthattuk, adott üzenet kommunikálására számos lehetőség kínálkozik.
A választott módszer és annak konkrét megvalósítási módja nagyban meghatározza a
kommunikáció sikerességét, a beszámolás hatásosságát. Az alábbiakban az üzleti, controlleri
gyakorlatban legtöbbet használt beszámolási – statisztikai – módszereket tekintjük át.
Egy adatsor, adatállomány, illetőleg az ezekből kinyerhető információ közlésének
legegyszerűbb módja annak változtatások nélküli megosztása a felhasználóval. Bár egy-egy
kivételes esetben lehet ennek is relevanciája, de a mindennapi gyakorlatban minimálisan
valamilyen strukturálásra, rendezésre van szükség ahhoz, hogy a vezető számára elfogadható
időkereten belül értelmezhető, kinyerhető legyen a közölni szándékozott információ.
Természetesen teljes adatsor közlése esetén is lehetőség van a feldolgozás támogatására –
miként az alábbi ábra is mutatja.

Ábra 2 – Hatásos vizuális lényegkiemelés – a legegyszerűbb esetekben is (saját készítésű ábra)

Az adatok strukturálásának egyik alapvető formája a táblázatba rendezés. Bár az adatok,
beszámolók vizualizálásával foglalkozó szakirodalom gyakorta a diagramok, ábrák
kialakítására koncentrál, lényegesnek tartjuk kiemelni egyrészt, hogy nem lehet „fejlettségbeli”
sorrendbe állítani az adatok táblázatban vagy diagramokon való közlését (vagyis: nem
szükségszerűen „jobb”, „színvonalasabb” grafikont készíteni). A lényeg, hogy az adathalmaz
jellege, az elemzői célok és a felhasználói igények, illetve háttér figyelembe vételével
áttekinthető, jól értelmezhető, a szakmai üzenetet megfelelően átadó eredmény szülessen.
A következőkben egyrészt bemutatjuk, hogy a táblázatok kialakítása kapcsán milyen ajánlások
fogalmazhatóak meg, majd pedig rátérünk arra, hogy a diagramok hatásos elkészítésénél
milyen irányelvek követendőek. Mindkét témakörnél jó, illetve hibás, gyenge megoldásokkal is
illusztráljuk az elmondottakat.

2.1.

Táblázatok készítése

A táblázatok elkészítése kapcsán számos ajánlást fogalmaznak meg a szakirodalomban.
(Felhasznált főbb források: Edward R. Tufte (2001), Stephen C. Few (2004a), Joshua Johnson
(2010), Connie Malamed (2014), Think UI Ltd (2014).)


A táblázatok kialakításánál is elsődleges fontosságú az adatokkal és elemzéssel
közölni kívánt üzenet megfogalmazása, majd pedig az ezt megfelelően támogatni
képes forma megtalálása. Ennek során célszerű figyelembe venni az olvasó
előzetes ismereteit és várakozását, melyek segíthetik az információk feldolgozását.
Pl. a leggyakrabban használt éves beszámolótáblák, számviteli kimutatások (mérleg,
eredménykimutatás, cash flow) szokásos formáján nem érdemes radikálisan
változtatni, mivel mind a belső (adott szervezethez tartozó), mind pedig a külső
érintettek számára a megszokott forma megkönnyíti az értelmezést.



Ráadásul a fenti számviteli példák egy további fontos szempontot is illusztrálhatnak: az
adatok strukturálásának, rendezésének fontosságát. Célszerű a táblázat
kialakításánál az adatok belső hierarchiáját is szemléltetni: a mérlegfőösszeg, majd
az eszközök és források fő csoportjai és szükség szerint további alábontásuk
vizuálisan is elkülöníthető: vastag betűvel / nagybetűvel szedett, színezéssel /
keretezéssel kiemelt fő sorokkal, illetve behúzással (beljebb kezdett sorokkal), normál
betűvastagsággal, estleg kisebb betűmérettel, halványabb betűszínnel elkészített
alábontással, részletes adatokkal. Amennyiben a beszámolótáblák elektronikusan
kerülnek átadásra, felhasználásra, akkor a táblázatkezelő programok további
lehetőségeivel is élhetünk a belső struktúrák: adatszintek, részösszegek jelzésére: így
pl. lenyitható hierarchiaszintekkel.



Az elektronikusan kezelt beszámolótáblák esetében – a vezetői / felhasználói
igények és képességek figyelembe vételével – további módokon is segíthető a
táblázatok feldolgozása, az adatok további értelmezése. Többek között szűrők
beállításával, változtatható adatrendezésekkel, keresési lehetőség biztosításával vagy
az ún. „Pivot Table” funkció alkalmazásával. (Üzleti intelligencia rendszerek, OLAP
eszközök számos ezen túli elemzési lehetőséget is kínálnak – lásd erről később.)



Miként a grafikonoknál, úgy a táblázatok esetében is igaz, hogy az egyedi adatsorok /
-oszlopok rendezése, rendszerezése alapvető fontosságú a megfelelő
vizualizáláshoz. Ez jelenti általánosságban azt, hogy a közölt adatokat célszerű
valamilyen rendezési elv mentén bemutatni (pl. a számszerű adatokat növekvő vagy
csökkenő sorrendben, amennyiben lehetőség van rá, akkor az időbeni vagy földrajzi /
térbeli logikát követve vagy éppen a szövegelemeket ABC sorrendbe rendezve). Az
adott konkrét esetben pedig egyrészt szem előtt kell tartani a rendezés során a közölni
kívánt üzenetet, pl. ha táblázatot közlünk a világ legmagasabb hegycsúcsairól, akkor el
kell dönteni, hogy a hegycsúcs neve (pl. ABC sorrend), magassága (méter), első
meghódításuk időpontja (év) vagy az országuk (ABC sorrend, esetleg kontinensek
szerint) alapján rendszerezzük-e adatainkat. E döntés meghozatala a táblázat további
kialakítását is segíti, hiszen érdemes az olvasó számára jelezni, hogy milyen elvet
követtünk a rendezés során (pl. „előre venni” azt a kategóriát a felsorolásnál).
»»» Azonban érdemes visszautalni a konzisztencia, a következetesség fontosságára,
illetve a felhasználói várakozások figyelembe vételére. Ez azt jelenti, hogy a
rendszeres, standard beszámolók esetében mindig mérlegelni kell, hogy a megszokott
listák, adatsorrendek megtartása vagy újrarendezése a célravezetőbb.



A táblázatok áttekinthetősége érdekében célszerű a felesleges / kiegészítő design
elemeket megszüntetni, minimalizálni. Ide értik a szakirodalomban többek között a
táblázat teljes körű / erőteljes szegélyezését, vagyis minden egyes táblázatrész, cella
vonalakkal való elválasztását. Helyette a szegélyek alkalmazását maximum a
táblázat legfontosabb strukturális elemeinek elválasztásához javasolják, míg az
egyes részek, sorok és oszlopok elkülönítéséhez a színezés és a megfelelő fizikai
elhelyezés alkalmazandó (pl. oszlopcsoportok képzése, közöttük nagyobb
„szünetekkel”).



A színezés kapcsán is igaz: a „kevesebb gyakorta több”. Túl sok és túl erős
színezés elterelheti a lényegről a figyelmet. Az intenzívebb színeket használjuk
indokkal és értő módon: a lényeges adatok, információk kiemelésére.



Amikor agyunk információfeldolgozását vizsgálták, a kutatók arra jutottak, hogy
általában könnyebben tudunk egymás utáni oszlopokban szereplő adatokat
összehasonlítani, mint egymás alatti sorokban lévőket. Ezzel összhangban a
táblázat sorainak „zebracsíkozásával” még inkább támogatni tudjuk az adatok
olvasását, áttekintését. Annak érdekében pedig, hogy a sorok mentén való haladás
zökkenőmentes legyen, az oszlopok között tényleg csak indokolt esetben használjunk
szegélyvonalakat, ha pl. az adathalmazon belül erőteljes strukturális vágásra
szeretnénk ezáltal felhívni a figyelmet. Az adatok logikus „igazítása” (pl. számadatok
esetében jobbra rendezve) értelemszerűen szintén segíti az értékelést.



Szintén az emberi figyelem vizsgálata mutatott rá, hogy egy táblázat minél több
oszlopból áll, annál nehezebb annak áttekintése. Ezért javasolt végiggondolni azt,
hogy melyek azok az oszlopok, amikre valóban szükség van – lehetőség szerint
próbáljuk csökkenteni az oszlopok számát, esetleg transzponálni, illetve ha
máshogyan nem oldható meg, két táblázatban közölni az összes adatot.



Bár a táblázat méretének, a közölt adatok mennyiségének racionalizálása fontos
szempont, de hasonlóképpen lényeges az is, hogy támogassuk a beszámolókat,
elemzéseket felhasználó kollégák, vezetők munkáját. Ezért célszerű az alapadatok
közlése mellett beépíteni a táblázatba azokat a tipikus kalkulációkat, melyeket a
felhasználók a közölt adatokra tekintve a leggyakrabban elvégeznének. Ez jelentheti
pl. terv/tény vagy tény/bázis összehasonlítás (különbség vagy százalékos eltérés)
kiszámítását és beillesztését vagy éppen a százalékos megoszlás közlését.



Lehetőség szerint minden oszlop felett szerepeljen megnevezés és szükség szerint
mértékegység (legyen egyértelmű, hogy milyen adatokat szerepeltetünk). Egy táblázat
megfelelő kialakításánál elengedhetetlen a precíz fejlécezés, a táblázat címének,
egyéb adatainak megadása (pl. verziószám, készítés dátuma). A hatásos
beszámolás jegyében célszerű a beszámolótáblákban (valamint diagramokon, egyéb
elemzésekben) alkalmazott szakfogalmakat és rövidítéseket definiálni. Készülhet
egy önálló „Fogalomtár” dokumentum a beszámolókhoz vagy az egyes beszámolókat
kell a megfelelő magyarázattal, hivatkozással, rövidítésjegyzékkel ellátni.



A táblázatok vizualizálásánál, megjelenítésük tervezésénél és megvalósításánál is
megemlíthető számos olyan elem, melyek az ábrák, grafikonok készítésénél is
szerepelnek majd az ajánlások között. Így pl. a lényeges / kritikus elemek, adatok
kiemelése (színezéssel, vastag szedéssel stb.), illetőleg a táblázathoz kapcsolódó
elemzői üzenetek rövid megfogalmazása, rögzítése. Egy jól felépített táblázat
megértésében is segít egy lényegretörő elemzői megállapítás, üzenet.

Ábra 3 - Táblázatszerkesztési minta – kiinduló állapot (saját készítésű ábra)

Ábra 4 - Táblázatszerkesztési minta – korrigált változat (saját készítésű ábra)

A kiinduló táblázathoz képest az új változatnál


tényleges elemzői üzenetet – és beavatkozásra vonatkozó felhívást – fogalmaztunk
meg a beszámolótáblát olvasó vezető(k) számára;



több szerkesztési, formázási változtatással áttekinthetőbbé tettük a nyújtott információt
(pl. transzponálás és ezáltal az oszlopok számának csökkentése, színezések,
kiemelések, oszlop- és sorközök, szegélyek megfelelő kezelése, tizedesjegyek
csökkentése és a pénzértékek átváltása ezer dollárba);



megjegyzéssel hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a beszámoló még a teljes negyedév
lezárta előtt készült.

Természetesen a korrigált változat is fejleszthető még, az elemzői szándék, szemlélet, az adott
szervezeti bevált gyakorlatok és a vezetői elvárások függvényében akár számos ponton
alakítható (pl. a számértékek középre rendezése módosítható). Nem egyetlen jó megoldás van
tehát, hanem a kiinduló helyzethez képest javítási, fejlesztési, korrekciós irányok léteznek.

2.2.

Diagramok, grafikonok készítése

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy milyen elveket, gyakorlati megoldásokat célszerű követni
és alkalmazni egyedi diagramok és grafikonok elkészítésénél annak érdekében, hogy valóban
hatásossá váljon ezek által a beszámolás, vagyis a vizuális megjelenítés optimálisan
támogassa az elemző és a vezető közötti kommunikációt.
A diagram és grafikon kifejezést – miként a szakirodalomban gyakorta – egymással
felváltva, egymást helyettesíthető módon használjuk a továbbiakban. Ezek használatával a
beszámolás során arra törekszünk, hogy valamilyen képi megjelenítéssel adjunk át információt
az elemzést az olvasók számára. Jelen tananyagrészben azt vizsgáljuk, hogy egyrészt
általánosan milyen elveket kövessünk a diagramok készítése során, másrészt hogy adott
típusú adathalmazhoz, illetve elemzői üzenethez milyen fajta grafikont érdemes választani.
Összességében elmondható, hogy ha megfelelő diagramtípust választunk, majd pedig magát a
grafikont „hatásosan” készítjük el, akkor ábránk már önmagában igen sok információt képes
közvetíteni.
A szöveges elemzések fontosságát a beszámolás során nem kérdőjelezhetjük meg. Emellett
rögzíthetjük, hogy a jól megszerkesztett táblázatok nagyon hasznosak, ha minden egyedi
adatot be szeretnénk mutatni az olvasó számára, illetőleg ha szükséges az a fajta precizitás,
ami a táblázatban közölt információk sajátja. Ugyanakkor a hatásos beszámolás
kulcsfontosságú elemei a diagramok, a grafikonok, melyek ezer szónál is többet
mondhatnak el egyetlen ábra segítségével. Különösen akkor érdemes – a táblázatok helyett
– a beszámolók készítésénél ezeket választani, ha a közölni kívánt üzenet az adatok
mintázatában, trendjében, eltéréseiben rejtőzik, illetve ha hosszabb adatsorok (s nem
egyedi adatok) összehasonlítása a cél. (Stephen Few (2007))
Miközben napjainkban a beszámolás vizualizálása kapcsán elvárásként fogalmazódik meg a vezetői igények, sajátosságok
szerinti testreszabás, a fejlődés egy korábbi fázisában azt vizsgálták, hogy az elemzői munka támogatására hogyan lehet
különböző adathalmazokból szoftverekkel automatizáltan szakmailag helyes grafikonokat létrehozni. Jock Mackinlay olyan
prezentációs eszközök, informatikai megoldások kidolgozását kutatta, melyek egy adathalmazban tárolt információból
automatikusan képesek a megfelelő, hatásos diagramokat előállítani – figyelembe véve az adatok jellegét és az adatok közötti
kapcsolatokat. (Jock Mackinlay (1986)) E kutatás elméleti hátteréhez kapcsolódik a kifejezőképesség és a hatásosság
fogalmának definiálása. Egyszerűsítve és témakörünkre lefordítva azt mondhatjuk, hogy egy diagram, egy vizualizáció –
mintegy sajátos nyelvi eszköz – akkor fejezi ki jól a mögöttes adathalmazt, ha minden adatot szemléltet és csakis az adott
adathalmazt jeleníti meg (pl. nem láttat az adatok között valójában meg nem lévő összefüggést, kapcsolatot). Két vizualizáció
közül azt tekinthető hatásosabbnak, amelyiket a fogadó fél könnyebben képes értelmezni. A különböző adatcsoportokhoz
illeszkedő diagramtípusok, illetve ezek tipikus humán érzékelési, észlelési sajátosságai Mackinlay és a kapcsolódó kutatások
lényeges eredményei – megállapításaikra és ajánlásaikra az alábbiakban több esetben is támaszkodni fogunk.

Kezdjük tehát a diagramok készítése kapcsán általánosságban megfogalmazható
ajánlásokkal! Az alábbiakban összegyűjtjük a főbb szempontokat, majd pedig néhány példán
keresztül illlusztráljuk ezeket. (Felhasznált főbb források: Jock Mackinlay (1986), Edward R.
Tufte (2001), Stephen C. Few (2004), Noah Iliinsky – Julie Steele (2011), Andy Kirk (2012).)


A grafikonok készítésénél is fontos alapelv, hogy „a kevesebb gyakorta több”. A
korszerű diagramkészítő alkalmazások változatos funkciókat kínálnak, de érdemes
szem előtt tartani: a megjelenítés célja az üzenet és a kommunikáció támogatása kell,
legyen. Minden, ami ezen túlmutat, szükségtelen, sőt káros, mivel a lényegről vonja el
a figyelmet vagy meggátolja az ábra hatékony áttekintését, eredményes értelmezését.
Tipikus példaként említhető, hogy mellőzendőek a 3 dimenziós effektek vagy az
erőteljes színezések / mintázatok / árnyalások, mind a grafikon háttere, mind pedig
az egyes adatsorok esetében.



A diagram elkészítésének elején a közvetítendő üzenetet kell megfogalmazni, majd
pedig – a rendelkezésre álló adatok és a fogadói oldal figyelembe vételével – ki kell
választani az alkalmazandó diagramtípust. A különböző diagramtípusok
sajátosságairól a későbbiekben részletesen lesz szó.



Az üzenet megfogalmazása után a diagram alapvető részeinek tudatos
megtervezése következik. E helyütt az olyan döntésekre hívjuk fel a figyelmet, mint
pl., hogy mely adatsorok kerülnek a tengelyekre – ez meghatározza a tengelyek
megnevezését, szükség szerint mértékegységüket, skálázásukat, beosztásukat.
Érdemes lehet akár kézzel egy / néhány grafikonvázlatot készíteni, hogy fejben – s ne
egy szoftver szokásos beállítasai nyomán – dőljenek el a megjelenítés kulcskérdései.



Csupán a tengelyek kezdő- és végpontjának, skálázásának módosításával
jelentős mértékben változtatható egy-egy grafikon „arca”, üzenete – mint azt az alábbi
ábra is mutatja. Nem véletlen, hogy megbízható statisztikák és diagramok készítése,
helytálló üzenetek megfogalmazása csak megfelelő szakmai tudásra, hitelességre és
erkölcsiségre építhető.

Ábra 5 – A megfelelő skálázás fontosságáról (saját készítésű ábra)



A diagram színeinek megválasztásánál egyrészt figyelembe veendőek a színekhez
kapcsolódó általános érzületek, asszociációk (pl. a piros vagy a zöld szín kapcsán).
Másrészt a színek általában visszafogott alkalmazásával a kritikus / kiugró értékekre
dinamikusabb színezéssel jól ráirányítható az olvasó figyelme. Harmadrészt (még
mindig) érdemes lehet szem előtt tartani, hogy a grafikon fekete-fehér nyomtatás után
is kezelhető, jól értelmezhető maradjon. A diagram méretezése és belső arányainak
meghatározása szintén lényeges. Ide tartozik a grafikai elemek és a szöveges részek
megfelelő kidolgozása (pl. címsor, tengelyfeliratok, jelmagyarázat, egyes adatelemek
feliratozása). Miközben a képi elemeknek elegendő teret kell adni a teljes diagramon
belül az érvényesüléshez, nem szabad, hogy ez a feliratok olvashatóságának vagy a
szükséges üzenet átadásának – a megfelelő cím megfogalmazásának – rovására
menjen. Viszont a grafikonok lényege a képi megjelenítés, ezért szöveges elemek
valóban csak az indokolt mértékig jelenjenek meg az ábrákon.

Nézzük, hogy milyen elméleti alapvetések és hüvelykujjszabályok mentén választhatjuk ki a
megfelelő diagramtípust! A diagramok teljes körű rendszerezése, csoportosítása túlmutat
jelen tanulmány keretein. Az alábbiakban ezért a controlleri, elemzői gyakorlatban és a
táblázatkezelő alkalmazásokban legtöbbször használt formákat, illetve az ezek között való
választás főbb szempontjait tekintjük át.
Az alábbiakban mintaként bemutatott ábrák nem szükségszerűen tekinthetőek jó gyakorlatnak a megjelenítés szempontjából!
Fejezetünk végén – hasonlóan a táblázatkészítési ismeretek lezárásához – egy „sok sebből vérző” kiinduló grafikonhoz képest
elkészítjük majd a korrigált változatot. Ott fogjuk részletesen sorra venni, összegezni, hogy a szerkesztés, megjelenítés
tekintetében milyen ajánlások tehetőek.

Az oszlopdiagramok, valamint a sávdiagramok kategóriák közötti összehasonlítást tesznek
lehetővé. Ezek az egyik legtöbbet használt – és valóban az egyik leghasznosabb –
diagramformátumok. Míg az oszlopdiagramoknál a kategóriák a vízszintes tengelyen, az egyes
kategóriákhoz tartozó értékek pedig a függőleges tengelyen szerepelnek, addig a
sávdiagramoknál éppen fordítva van ez. Mindkét diagramtípusnál alkalmazható a
csoportosított, a halmozott és a 100%-ra halmozott megoldás, a 3 dimenziós forma, utóbbi
esetleg henger, piramis vagy kúp megoldással is. Használatuk kapcsán ajánlásként
fogalmazható meg egyrészt, hogy érdemes az egyszerű, jól átlátható és értelmezhető
megoldásokat választani, visszafogottan alkalmazva a különböző design elemeket. Másrészt
az oszlopok és sávok tipikusan diszkrét, egymástól elkülönülő (nem folytonos vagy
folyamatos) adatok ábrázolására alkalmasak. Jól megfelelnek pl. rangsorok bemutatására,
különféle kategóriák diszkrét értékeinek összehasonlítására.

Ábra 6 - Oszlop- és sávdiagram minták (Forrás: Tatai István (2011))

Egy diagramon szereplő oszlopok vagy sávok helyes értékelésénél, értelmezésénél nagyban
segít, ha látjuk a 0 értéket mint kiindulópontot – és torzítja az értékelést, ha nem. Az alábbi
ábrapáros ezt érzékelteti. Az első ábra helyesen a 0 értéktől indítja az Y-tengely skálázását. A
második ábrán viszont a kiindulópont az 50-es érték, ami miatt a ténylegesnél jóval
nagyobbnak tűnik a a három város adatai közötti különbség. (Míg a „C” városban valójában
15%-kal több közintézmény működik, mint a „B” városban, a második ábra azt sugallja, hogy
jóval nagyobb a különbség.) Vagyis oszlop- és sávdiagramok esetében nem célszerű más
kezdőértéket választani, mint a „0”. Természetesen ha pl. negatív értékek is szerepelnek az
adathalmazban, akkor nem a „0” lesz a kiinduló érték, de ekkor is fontos, hogy a „0” mint
viszonyítási pont megjelenjen.

Ábra 7 – Példa a 0 értéktől induló skálázás fontosságára (saját készítésű ábra)

A fentiekkel szemben az ún. vonaldiagramok tipikusan folytonos adatsorok, trendek
bemutatására alkalmasak. (A táblázatkezelőkben gyakorta ez a diagramtípus szerepel grafikon
néven.) Ez esetben fontos arra figyelni, hogy a diagram – jellegéből adódóan – folytonos
adatsor érzetét is kelti. Amennyiben viszont a kategóriák nem ilyen jellegűek, akkor a
vonaldiagram alkalmazása helytelen vizuális megoldást, prezentációt jelent. Pl. ha egy vállalat
különböző régióinak adott havi értékesítési adatait szemlélteti egy ábrán, akkor ehhez a
vonaldiagram rossz választás – helyette pl. oszlop- vagy sordiagramot célszerű használni.
Ennél a fajtánál is készíthető halmozott, 100%-ra halmozott és 3 dimenziós forma.
Ugyannakkor jelezni kell, ha a „halmozott” grafikon megjelenítése mellett döntünk, hogy
egymásra épülnek-e a sávok vagy pedig a magasabb sáv is a vízszintes tengelyig ér, s ilyen
értelemben magasabb értékeket tartalmaz, mint az „előtte lévő” adatsor. A fentiekben
jelzetthez hasonló problémával szembesülünk az ún. területdiagramok kapcsán, melyeknél
szintén külön jelezni kell, ha ún. halmozott formát alkalmazunk.

Ábra 8 – Vonal- és halmozott területdiagram minták (Forrás: Tatai István (2011))

Az előzőekben tárgyalt oszlop-, sáv- és vonaldiagramok kapcsán egyaránt fel kell hívni a
figyelmet a kategóriák kiegyensúlyozott kialakításának fontosságára. Ha pl. több havi vagy
több éves periódusokhoz tartozó értékeket jelenítünk meg a diagramon, akkor lényeges, hogy
azonos időtartamokhoz tartozó értékek kerüljenek ábrázolásra, egyébként súlyosan félrevezető
lehet az elkészülő grafikon. Ezt szemlélteti az alábbi két diagram. Az elsőnél – helyesen –
azonos időtartamokhoz (3 havonta) – adtuk meg az üzemleállások számát, a másodiknál
viszont eltérő időtartamok szerepelnek. Utóbbi ábra hamisan a kiegyensúlyozott működés
látszatát kelti, míg valójában igen nagyok az eltérések az egyes negyedévek között.

Ábra 9 – Példa az azonos időtartamok alkalmazásának fontosságára (saját készítésű ábra)

Szintén megfontolandó az elemzések, grafikonok elkészítésénél, hogy az adatok milyen
részletezettséggel kerüljenek ábrázolásra. Bár a (felső)vezetői riportok általában valamilyen
mértékben aggretált információkat tartalmaznak, gyakran a részletes adatsorok árnyaltabb
képet mutatnak. Az alábbi esetben a második diagramon jól látszik, hogy ha minden hónapra
vonatkozóan vizsgáljuk a vevői panaszok számának alakulását, korántsem olyan
kiegyensúlyozott a trend és nem oly’ megnyugatatóan csökkenő a mérték.

Ábra 10 – Példa a részletes adatok bemutatásának indokoltságára (saját készítésű ábra)

Bár igen elterjedtek a különféle kördiagramok, a szakirodalom alkalmazásukat számos
kritikával kíséri és szigorú megkötésekkel ajánlja csak. Az emberi agy számára az alábbi ábrán
szereplő területek nagyságának érzékelése, helyes megítélése igen nehézkes. (A
kördiagramok angol elnevezése (pie charts) kapcsán gyakori és frappáns megfogalmazás:
„Save the pies for dessert!”) A kördiagramok esetében is léteznek további design
megoldások a standard irodai szoftvercsomagokban, így pl. a kör szétbontása (a körcikkek, szeletek egymástól való eltávolításával) vagy a 3 dimenziós megjelenítés, továbbá a
kördiagram egyik szeletéből további kör- vagy sávdiagramot kibontó forma. A hatásos
beszámolás érdekében ezeket a megoldásokat csak nagyon indokolt esetben javasolt
használni. Általában is igaz továbbá, hogy a kördiagramoknál még nagyobb a jelentősége a
kategóriák és az értékek feltüntetésének. (Gyakori hiba, hogy az egymástól kevéssé
megkülönböztethető színárnyalatokból álló körcikkektől külön szerepel a jelmagyarázat, ami pl.
nyomtatás esetén értelmezhetetlenné teszi az ábrát.) A kördiagramok speciális fajtáját
képviselik az ún. perecdiagramok, melyek több „gyűrűvel” ábrázolnak adatsorokat.
Értelmezhetőségük és alkalmazhatóságuk erősen korlátozott.

Ábra 11 – Kör- és perecdiagram minták (Forrás: Tatai István (2011))

Mit válasszunk a kördiagramok helyett? Az oszlop- és sávdiagramok egyaránt megfelelőek
lehetnek a beszámolókban a rész-egész viszony kifejezésére. Mivel az egymás mellett álló
oszlopokból, illetve az egymás alatt szereplő sávokból nem következik olyan egyértelműen,
hogy összegük 100% (vagyis, hogy a teljes „tortát” lefedtük), ezért érdemes ezt a diagramon
valamilyen formában (címsorban, megjegyzésként stb.) jelezni – a beszámolót olvasók,
felhasználók munkáját támogatandó.
A pontdiagramok tipikus alkalmazási területe a kapcsolatok, korrelációk bemutatása. (Pl.
pontdiagram révén vizsgálható egy adott országban az életkor és a súly közötti kapcsolat
jellege vagy különböző országokban a születéskor várható átlagéletkor és az adott nemzet egy
főre jutó bruttó hazai termék értékének kapcsolata (utóbbi az országok között „közös nevezőre”
hozva, pl. vásárlóerő paritáson mérve). A két tengely mentén ábrázolt pontok sűrűsödési
helyeit, vonalait vizsgálva a kapcsolatot jellegét jellemző függvényt, trendvonalat vagy akár
ponthalmazokat, klasztereket, csoportokat azonosíthatunk. A pontdiagramokban rejlő
további lehetőség, hogy a logikailag összetartozó pontok vonalakkal való összekötésével
fejezzünk ki elemzési eredményeket. Az ún. buborékdiagramok a pontdiagramok speciális
típusát képviselik. Egy-egy buborék helyét a diagram két tengelye mentén felvett értékek
határozzák meg, de ezt követően nem csupán egy pont szerepel a diagram adott részén,
hanem egy harmadik jellemző értékétől függően különböző méretű buborékok kerülnek
ábrázolásra.

Ábra 12 – Pont- és buborékdiagram minták (Forrás: Tatai István (2011))

Az üzleti életben tipikus példa lehet a buborékdiagramok alkalmazására, ha a GE/McKinsey mátrix alapján vizsgáljuk a cég
stratégiai üzleti egységeit. (A mátrix leírását többek között lásd: Robert N. Anthony – Vijay Govindarajan (2009): 68-69. o.) A
diagram két tengelyén a versenyképességet és a piaci, ágazati vonzerőt értékeljük, az egyes üzleti egységek helyét a
diagramon az erre a két dimenzióra kapott értékelés határozza meg. Viszont nem csak egy-egy pontként helyezzük el az
egyes egységeket, hanem méretüket figyelembe véve (pl. árbevételük, profitjuk, eszközértékük alapján) különböző nagyságú
buborékokkal szimbolizáljuk, ábrázoljuk őket.

A sugárdiagramok (vagy más néven: radardiagramok) esetében több tengely indul ki egy
középpontból, s az ábrázolandó adatértékeket a tengelyeken jelöljük, majd pedig – ebből
adódik ezen grafikon jellegzetes alakja – összekötjük ezeket.
Az ún. árfolyamdiagramok hagyományosan valóban árfolyamértékek bemutatására
szolgálnak. Alap esetben az árfolyam változását szemléltetik adott időszakon belül, pl. egy
napra vonatkozóan az adott részvény által elért minimális és maximális árat egy sáv jelöli,
továbbá megjeleníthetőek a nyitó és / vagy záróértékek is. A minimális és maximális érték,
valamint a nyitó- vagy záróérték mellett a diagram egy változatánál az időszakhoz tartozó
eladási mennyiségeket is fel lehet tüntetni. Ezen diagramtípus természetesen más fogalmi
körben is alkalmazható, ha megfelelően implementálható a grafikon által kínált megjelenítési
forma az adott kérdéskör sajátosságaihoz (pl. üzemi hőmérsékleti adatok kapcsán vagy éppen
ha különböző országokban egy adott mutató, pl. írni-olvasni tudás / felsőfokú diploma
megszerzésének férfiakra és nőkre vonatkozó százalékos értékeit szeretnénk megjeleníteni
(ezek a „min” és „max” adatok), láttatva a két csoport közötti eltérés mértékét is egyben).

Ábra 13 – Sugár- és árfolyamdiagram minták (Forrás: Tatai István (2011))

Az ún. sparkline-ok – vagy a magyar táblázatkezelőkben használt megnevezéssel: értékgörbék
– olyan mini grafikonok, melyek a szöveg vagy egy táblázat sorának méretében mutatnak be
trendeket, változásokat, pl. vonal-, oszlop- vagy éppen nyereség/veszteség diagramok
formájában. Amennyiben táblázatkezelő programban hozzuk létre őket, akkor egy cellában
jelennek meg (mely cellában akár még felirat is elhelyezhető). Az értékgörbék alkalmazása
történhet a részletes adatok bemutatása mellett (mint azt a következő táblázatnál láthatjuk), de
akár úgy is, hogy a részletes adatokat nem jelenítjük meg a beszámolóban, csak magát az
értékgörbét (pl. több hónap árfolyamváltozásáról adunk így egy szemléletes tájékoztatót egy
táblázatban vagy akár egy szöveges részben).
Utóbbira példa: ... az „A” részvény árfolyama (értékgörbén:
)
az elmúlt negyedév első felében stabil volt, míg a negyedév második felében több jelentős
esés, illetve ezt követő korrekció volt megfigyelhető.”

Ábra 14 – Példa az értékgörbék – sparkline-ok - alkalmazására (saját készítésű ábra)

A controlleri, elemzői munkát számos további diagramtípus, illetve ügyesen használt
táblázatkezelői trükk alkalmazása segítheti. A Controlling Portál Excel-segédletek
menüpontja magyar nyelven kínálja az ötletek gazdag tárházát. Pl. a vízesés diagram
különböző hatások kimutatására alkalmas vizualizációs eszköz, amely segítséget nyújt a tervtény eltérések részletes és szemléletes kimutatásához. A diagram egy kiinduló értékből
növekedik illetve csökken a különféle hatások miatt és így ér el a végső értékéhez. Különböző
projekttervek elkészítéséhez (bonyolultabb célszoftverek használata nélkül is) megfelelő
segédeszköz lehet egy Gantt-diagram, amely a részfeladatok időtartamát szemléletesen
ábrázolja.

Ábra 15 – Vízesés- és Gantt-diagram minták (Forrás: Controlling Portál (2014))

Napjainkban az információk vizualizációjánál igen divatos, és megfelelően alkalmazva valóban
értékes irányzat az ún. infografikák készítése. Az infografikák egyedileg (manuálisan)
készített, kreatív, esztétikailag igényes, magas szintű vizualizációk, melyek egy speciális
adatkört vagy témakört fednek le. A „normál” beszámolókhoz képest eltérés, hogy egy-egy
infografika elkészítése jellemzően jóval több (tervezési és kivitelizési) időt vesz igénybe, a
megjelenítés színvonala magasabb, változatos képi / design elemeket használnak (diagramok,
táblázatok, rövid szöveges részek, piktogramok, grafikák, fotók stb.), ugyanakkor a közölt –
ilyen formán közölhető – információmennyiség korlátozott, ezért jellemzően kevesebb, mint pl.
egy szokásos üzleti beszámoló esetében.
Az infografikák többsége ma már számítástechnikai programok segítségével készül, de
jellemzően nem a standard elemző eszközökben, hanem speciális grafikai
tervezőszoftverekkel. (A definícióban szereplő „manuális” jelző tehát erre utal, nem
szükségszerűen a papír alapú megoldásokra.) Az egyedi jellegből következik, hogy az
infografikák aktualizálása vagy kibővítése új adatokkal (pl. egy új időszak vagy új régió
tényadataival), új témakörökkel nem egyszerű feladat – gyakorlatilag újbóli tervezést és
kivitelezést igényel. (Noah Iliinsky – Julie Steele (2011): 4-6. o., Andy Kirk (2012): 44-45. o.,
169. o.) Az egyediség és az esztétikum maga után vonja, hogy ugyanabból az adathalmazból
különböző elemzők vélhetően különböző vizualizációkat „álmodnak meg”, az infografikák ezért
az üzleti célú adatvizualizáció és a művészeti alkotások közé helyezhetőek el.
Az infografikák gyorsan bővülő, fejlődő világába, a legjobb gyakorlati megoldásokba nyújtanak
betekintést – többek között – az alábbi blogok, internetes források:
http://www.coolinfographics.com
(angol),
http://blog.visual.ly
(angol),
http://www.bestinfographics.info
(angol),
http://infografika.ofi.hu
(magyar),
http://infografika.lap.hu
(magyar),
http://infographics.blog.hu
(magyar) vagy pl.
http://hvg.hu/cimke/infografika (magyar),. (Természetesen számos további webes forrás érhető
el, akár specifikus témakörök kapcsán.)

A korszerű adatvizualizáció további útjait nyitja meg például az animált infografikák, illetőleg
az ún. videografikák alkalmazása. Gazdasági, illetve társadalmi jellegű példák érhetőek el
egyebek
mellett
a
The
Economist
dedikált
Youtube
csatornáján
(http://www.youtube.com/playlist?list=PL800D5CBC2E5E1AE4). Magyar nyelvű mintát mutat
be az ún. Értéktér infovideo (http://www.ertekter.hu/infografikak/).
Az animációk, valamint az interaktivitás beépítése a beszámolás vizualizálásába,
valamint az e téren meglévő megoldások (pl. interaktív vezetői elemzési lehetőségek) kibővített
alkalmazása lényeges továbbfejlesztési irányként azonosítható a szakterületen.
Az adatvizualizáció, a diagramkészítés további sokszínű lehetőségeit mutatja a következő
felsorolás, mely mintegy kedvcsinálóként szolgálhat a témakör iránt érdeklődők számára a
kutatáshoz, ismeretbővítéshez. (A fogalmak részletes kifejtése túlmutat jelen tananyag
keretein, de jelzés szinten érdemes felhívni a figyelmet ezekre, hiszen a mindennapi elemzői
gyakorlatban is hasznosítható újdonságokat, speciális megoldásokat képviselnek.)


Szófelhők (word cloud / tag cloud) készítése.



Folyamatábrák.



Hálózat-diagramok.



Elme-térképek (mind map), valamint a kapcsolódó fogalmi térképek.



„Díszített” (glyph) diagramok (pl. „virágok” az OECD Better Life Index esetében).



Tree maps (egymásba ágyazott, illetve összeillesztett négyzetek, hierarchikus
fastrukúrán alapuló rendszere adja át a vizualizáció üzenteit).



Különböző, térképekre / térképekhez illesztett adatvizualizációk (ide értve pl. az ún.
Dorling diagramok típusát is).

A fenti kitekintés, lista bizonnyal folytatható lenne még tovább, illetve várható, hogy új
megoldások látnak napvilágot, kerülnek felhasználói szintű bevezetésre a következő években
is. A különféle diagramok alkalmazása tehát egy valóban változatos gyakorlati terepet kíván a
kreatív elemzők számára.
Végül, fejezetünk zárásakánt nézzük egy konkrét minta mentén, hogy miként alakítható át egy
kevéssé hatásos beszámolóábra szakmailag és vizuálisan egyaránt színvonalas, informatív
diagrammá!
(Az alábbi két diagram a táblázatok átalakításának bemutatása során korábban használt
adatok felhasználásával készült.)

Ábra 16 - Diagramszerkesztési minta – kiinduló állapot (saját készítésű ábra)

Ábra 17 - Diagramszerkesztési minta – korrigált változat (saját készítésű ábra)

Miben – mi mindenben – változott a kiinduló állapothoz képest az új diagram?


Tényleges elemzői üzenetet – és beavatkozásra vonatkozó felhívást – fogalmaztunk
meg a beszámolótáblát olvasó vezető(k) számára.



Több szerkesztési, formázási változtatással áttekinthetőbbé tettük a nyújtott
információt.

o A 3 dimenziós forma helyett letisztult – és az adatok jellegének megfelelő –
diagramtípust:
ún.
sávdiagramot
választottunk.
(A
különböző
diagramtípusokról a következőkben még részletesen lesz szó.)
o Visszafogottabb színekkel, design elemekkel támogattuk a lényegre, az
üzenetre való koncentrálást. Így pl. töröltük a diagram háttér színezéseit.
Ugyanakkor szem előtt tartottuk, hogy akár fekete-fehérben kinyomtatva is
olvasható, jól kezelhető legyen az ábránk.
o Megnöveltük a tengelyek feliratozásának betűméretét, hogy könnyebben
olvasható legyen.
o A tizedesjegyeket nem használjuk (mivel az ilyen szintű részletezettség
szükségtelen), illetve – a mintatáblázat átszerkesztéséhez hasonlóan – ezer
dollárban fejeztük ki az adatokat.
o A diagram megfelelő kialakításával szükségtelenné vált a külön jelmagyarázat
alkalmazása. Ennek törlésével ráadásul hasznoítható hely szabadult fel.


Az adattáblát töröltük, s bár számos esetben releváns lehet a részletes adatok
feltüntetése, jelen esetben csak a legfontosabb információkat közöltük az új
grafikonon, valamint mellette, a szöveges kiegészítésben.



Az első diagramon feltüntetett néhány konkrét adatnál nem azonosítható be pontosan,
hogy mely „piramishoz” tartoznak, emellett – amint az a gyakorlatban is gyakran
előforul – összecsúsztak a feliratok. A figyelemfelhívónak szánt 48.000$-os érték
valóban a Déli régió problémájára mutat rá, de a vezetőnek meg kell fejtenie ez,
átbogarászva az adattáblát például, ami értelemszerűen kevésbé hatékony megoldást
képvisel. Az új ábrán kiemelten ügyeltünk arra, hogy minden feltüntett adat jó helyen,
jól olvashatóan, az üzenet alátámasztása, illetve kiegészítése érdekében jelenjen meg.



Végül, de nem utolsó sorban az új diagramon megjegyzéssel hívjuk fel a figyelmet
arra, hogy a beszámoló még a teljes negyedév lezárta előtt készült.

Természetesen ez esetben is számos további módon alakítható, fejleszthető még a
beszámolóábra. A grafikon annak függvényében is alakítható, hogy az átadandó üzenetet mely
forma támogatja leginkább. Felmerülhet ötletként, hogy a régiókról részletes, pl. heti
értékesítési adatokat közöljünk. Ebben az esetben, mivel egy idősort jelenítünk meg,
alkalmazható lesz az ún vonaldiagram. Bemutathatóak ilyen formán a tény, a negyedév végére
vonatkozó előrejelzés és a tervértékek. Dolgozhatunk úgy, hogy a tény vagy az előrjelzés
értékeit oszlopdiagramon ábrázoljuk, míg egy második Y-tengely alkalmazásával a
tervértékeket pontokkal vagy éppen vonaldiagrammal szemléltetjük. Ugyanakkor sokszor
informatívabb, ha egyből a különbözetet, az eltérést ábrázoljuk, így pl. az előrejelzett és a
tervérték között. Az eltérést megjeleníthetjük abszolút értékben, ezer dollárban kifejezve – vagy
akár viszonyítási alapot használva, arányosítva, százalékokkal. Látható tehát, hogy számtalan
megoldás kínálkozik, a beszámolás vizualizálása kihívó, érdekes feladat az elemzők számára.

3. Hatásos vezetői dashboardok, cockpitek
A több elemből (táblázatokból, diagramokból, egyéb ábrákból, szöveges magyarázatokból stb.)
álló beszámolók, komplex vezetői riportok kialakításával foglalkozik jelen fejezetünk. Valójában
jellemzően ezek – s nem az egyedi táblázatok, grafikonok – jelentik a tényleges beszámolókat
a különféle szervezeteknél. Mivel tananyagunk fókuszában a beszámolás vizualizálása áll,
ezért jelen fejezetben, az alábbiakban az ún. dashboardok, illetve cockpitek kialakítására
koncentrálunk. (A záró fejezetben pedig a hagyományos értelemben vett, „klasszikus”
beszámolók (pl. éves üzleti jelentések, adott problémára, kérdésre választ adó ad hoc riportok)
elkészítésével kapcsolatos témaköröket érintünk – kitekintve a vizualizálás mellett a hatásos
beszámolás további kulcskérdéseire is.)
Mindkét fenti kifejezés angol eredetű, de napjainkban már a hazai szakirodalomban,
„közbeszédben” is meghonosodott, így ebben a formában használjuk mi is őket. Mindkét
fogalom a közlekedés területéről származik: a cockpit a pilótafülkére utal: a pilóta, a kormányos
itt a vezérlő panel, a műszerfal előtt ülve irányítja a hajót, repülőt, autót. (OxfordDictionaries
(2014b), Merriam-Webster Dictionaries (2014b)) A dashboard megnevezés napjainkban – a
járművek esetében – közvetlenül magára a műszerfalra utal, az irányítást és kontrollt biztosító
eszközöket tartalmazó panelre. (OxfordDictionaries (2014c), Merriam-Webster Dictionaries
(2014c)) Az üzleti életben mindkét fogalmat olyan komplex, több elemből álló vezetői
beszámolók megjelölésére használják, melyek – optimális esetben – tartalmazzák a
legfontosabb információkat (és csak azokat!) egy vagy néhány szervezeti cél elérése
kapcsán (pl. kulcs teljesítmény mutatókat, célszerűen megválasztott egyéb, akár kvalitatív /
szöveges információkat), mindezt korszerű, megfelelő vizuális megjelenítéssel, rendezett
formában, gyorsan és könnyen áttekinthető, megérthető módon (jellemzően „egy oldalas” /
„egy képernyős” formátumban). (Few (2004b) alapján)
A dashboardok aggregált adatai mögött természetesen további részletező adatok, számítások
állnak. Az élen járó gyakorlat azt mutatja, hogy a dashboardok ún. üzleti intelligencia,
illetőleg OLAP megoldások részeként, adatpiacokra és adattárházakra épülve, azok
vezetői – és ma már nem szükségszerűen csak felsővezetői – összegző felületeként jelennek
meg. (Napjainkban jellemzően megfogalmazódik még a webes, illetve mobil elérés, illetőleg a
testreszabás elvárása is.) Ezek a rendszerek és technológiák lehetővé teszik egy adott
kérdéskör iránt érdeklődő vezető számára, hogy az aggregált kimutatásokat kibontva, tovább
elemezve megismerje a részletesebb adatokat is, illetve hogy önmaga újabb elemzéseket,
összevetéseket készítsen. (A témakör iránt érdeklődők számára kiindulópontként ajánlható
szakmai források: Drótos György (2011), illetve Ralph Kimball et al (2008).) Ugyanakkor fontos
hangsúlyozni, hogy dashboardok készítése nem csupán üzleti intelligencia
megoldásokkal valósítható meg: színvonalas cockpitek előállíthatóak standard irodai
táblázatkezelő, diagramkészítő alkalmazásokkal is. Vagyis ezekkel is eredményesen
dolgozhatunk, korlátaik figyelembe vételével, amennyiben – pl. a szervezet mérete vagy anyagi
lehetőségei miatt – az elemzéseket magas szinten támogatni képes üzleti intelligencia
megoldás bevezetése nem indokolt / nem lehetséges.
Az alábbiakban néhány tipikus példát mutatunk dashboardok kialakítására. Ezáltal szemléletes
képet kaphatunk az üzleti életben napjainkban alkalmazott változatos – jobb és kevésbé
hatásos – formákról és megoldásokról. Ezt követően összegezzük a legfontosabb ajánlásokat,
javaslatokat a cockpitek megszerkesztése, e beszámolók vizualizálása kapcsán.

Oracle
dashboard minta

Forrás: http://docs.oracle.com

SAP dashboard minta

Forrás: http://cdn.blog-sap.com

IBM Cognos dashboard minta

Forrás: http://www.ibm.com

Microsoft Sharepoint
dashboard minta

Forrás: http://msdn.microsoft.com

Tableau Software
dashboard minta

Forrás: http://www.tableausoftware.com

Excel dashboard minta
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Utolagos kifizetés
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Az ága zati és regionális opera tív progra mok pénzügyi előrehaladása a TERVHEZ v iszonyítva (2007. hó)
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Forrás: IFUA Horváth & Partners (2010)

Ábra 18 – Dashboard minták (forrásmegjelölések egyedileg az ábrákon)

Általában igaz, hogy minden, amit a korábbi fejezetekben javasoltunk, alkalmazható és
alkalmazandó a komplex vezetői beszámolótáblák esetében is. Következzenek további
specifikus irányelvek a dashboardok hatásos kialakításához! (Felhasznált főbb források:
Edward R. Tufte (2001), Shadan Malik (2005), Stephen Few (2006), Lachlan James (2012).)


Gyakorta elhangzó, bár korántsem egyszerű elvárás, hogy egy dashboard egy
képernyő méreténél ne legyen nagyobb, vagyis a felhasználónak ne kelljen oldalra
vagy fel-le görgetni ahhoz, hogy átlássa azt, pl., hogy összevethessen különböző
adatokat. (Ez az elvárás „egy-oldalra nyomtatható beszámolóként” is értelmezhető
olyan környezetben, ahol papír alapon kerülnek a vezetők kezébe a riportok.)



Lényeges az információk, az elemzői üzenet(ek) hatásos átadását leginkább támogató
táblázatok, diagramtípusok kiválasztása, továbbá a táblázatok és a diagramok
letisztult, egyszerű, az adatokra és üzenetekre – nem pedig a felesleges
designelemekre – koncentráló kidolgozása. Mivel az „egy oldalas” terjedelem
kemény korlát, ezért különösen figyelni kell a kiegészítő képi elemek (pl. céges fejléc,
logo, vállalati portál keretek) önmérsékletet tanusító, hatékony alkalmazására. Sajátos
dashboard design elemek a közlekedési lámpák, a mérőórák, a szintmérők – ezek
valóban hasznos eszközök lehetnek, de öncélú, hibás (pl. viszonyítási pontok nélküli
vagy helyet pazarló) beépítésük haszontalan vagy akár káros is lehet, ezért kerülendő.



A dashboardok célzottan a vezetői munkát, monitoringot és kontrollt támogató
eszközök, ezért javasolt, amikor csak lehetséges, az adatok megfelelő értelmezéséhez
viszonyítási pontok bemutatása (bázis vagy tervszámok, belső, szervezeti vagy
külső, piaci benchmarkok közlése). Minden, a dashboardon szereplő adat esetében
alapvető, hogy jól definiált, az elemzést készítő és az azt feldolgozó számára
egyértelmű, szakmailag helytálló értelmezés, fogalommeghatározás és
forrásmegjelölés tartozzon a közléshez.



A dashboardokon jellemzően aggregált, összegzett, összevont, magas szintű
adatok szerepelnek – „the big picture”. A dashboardok tipikus elemei a különféle
mutatószámok, illetőleg az ezek alakulását leíró táblázatok, grafikonok. Gyakorta az
adott szervezet, egység kulcs teljesítmény mutatói, pénzügyi és nem pénzügyi, pl.
Balanced Scorecard mutatói adják a cockpit vázát, lényegét. (A teljesítménymérés
kapcsolódó kérdéseiről lásd: Robert N. Anthony – Vijay Govindarajan (2009).)
Ugyanakkor a különféle adatok, indexek, mutatók mellett a dashboardokon egyéb
elemek, pl. rövid elemző-értékelő szöveges részek is helyet kaphatnak. A fentiekkel
összhangban az adatok túlzott részletezése (pl. tizedesértékek megjelenítése)
általában mellőzhető. Részletes, illetve egyedi adatokat tipikusan akkor jelenítenek
meg az elemzők a cockpiteken, ha ezáltal a vezetői figyelmet célzottan egy-egy
kritikus, fontos, „kiugró” (nem szokványos) gazdasági jelenségre kívánják irányítani,
vagy ha egy-egy működési részterület, naturália stb. kiemelt kontrollt igényel.



Végezetül ahhoz, hogy a dashboard „kerek egész” legyen, sőt, optimális esetben
összességében a vezetők számára több, mint a részek összege, nagy jelentőséggel
bír az egyedi táblázatok, grafikonok, egyéb elemek megfelelő, értő, a vezetők
információfeldolgozását és egyedi információigényét támogató elrendezése. A
dashboardon belül meg kell találni az adott elemzés szempontjából kiemelendő
részeket – a leginkább lényeges üzenetet hordozó információkat
kihangsúlyozandó (pl. piros / sárga / zöld lámpa vagy mérőállás, figyelmeztető
jelzések, betűméret, színezés, egyéb kiemelések révén).

4. Záró gondolatok – avagy hatásos beszámolás a vizualizáláson túl
A beszámolás vizualizálása szemléletünk szerint egy nagyobb, átfogó kérdéskör, a hatásos
beszámolás egyik pillére. Egy hatásos – és hatékony – beszámolási rendszer négy
alapelemből épül fel: (1) beszámoló tartalma, (2) folyamatok és szervezet, (3) vizualizáció és
(4) informatikai támogatás. Továbbá fontos rögzíteni, hogy a beszámolási rendszer álljon
összhangban a vállalati stratégiával, valamint a szervezet tervezési és irányítási rendszerével.
(IFUA Horváth & Partners (2010): 6. o.) A vizualizálás mellett a fenti három elemből jelen
tananyaghoz legszorosabban a beszámolás tartalma kapcsolódik, ide értve különösen a
beszámolók (fő) üzeneteinek megfogalmazását és átadását. Ezért ezt a kérdéskört záró
fejezetünkben néhány releváns szempont mentén még röviden tárgyaljuk. (Az informatikai
támogatás kapcsán a korábbiakban már ajánlottunk kiindulópontként használható szakmai
forrásokat az olvasók figyelmébe, a szervezet és folyamatok tekintetében pedig Robert N.
Anthony – Vijay Govindarajan (2009), illetve a Horváth & Partners (2008) megfelelő fejezetei
szolgálhatnak színvonalas és gazdag információforrásként.)
A beszámolókkal kapcsolatos tartalmi elvárásokra már a Bevezetésben is utaltunk, továbbá a
későbbi fejezetekben hangsúlyoztuk a beszámolók gerincét alkotó mutatószámok fontosságát,
illetve a beszámolók tartalmának minőségére, hitelességére, rendelkezésre állására vonatkozó
legfontosabb elvárásokat. Alapvetésként rögzíthető, hogy a beszámoló sohasem lehet öncélú,
célja pedig a vezetői döntések támogatása kell legyen. Az eredményes döntéstámogatás
alapja az elemzői üzenetek világos, egyértelmű megfogalmazása és közlése.
Bár az üzenetek fontosságát már a korábbiakban is érintettük, most – tananyagunk
zárszavának részeként – ismét meg kívánjuk erősíteni ezt az igen lényeges állítást. Az üzenet
megfogalmazása döntés arról: mit emelünk ki a vezetők számára, mit kommunikálunk, s
egyben döntés arról is: miről nem beszélünk (legalábbis nem hangsúlyosan / explicit módon).
Nézzünk három példát ugyanazon alapadatokból különböző üzenetek megfogalmazására,
illetve az azokat támogató diagramok elkészítésére! (Az ábrák a fentiekben már idézett IFUA
Horváth & Partners (2010) képzési program anyagainak felhasználásával készültek.)

Ábra 19 – Lehetséges üzenetek és diagramok – 3 variáció egy témára

Mint arra a korábbiakban már utaltunk, a különféle szervezetek beszámolói gyakorta – és
természetszerűleg – túlmutatnak a különféle táblázatokon és diagramokon. A szöveges
elemzések elkészítése, értékelések, kérdésfelvetések, döntési pontok és javaslatok
bemutatása az elemzői munka fontos része. De nem magától értetődő, hogyan lehet
szabatosan, egyértelműen, információgazdagon és mégis tömören megfogalmazni a lényeget.
A beszámolók szöveges részeinek kidolgozása mint kompetencia ugyanúgy fejleszthető,
miként a vizualizálás korábban bemutatott példáinál láttuk ezt. Hasonlóan tanulható és
javítható a prezentációs készség, mely a beszámolók vezetők, egyéb érintettek előtti
bemutatása kapcsán kerülhet előtérbe.

A gyakorlat azt mutatja, hogy ezen készségek, képességek, kompetenciák birtoklása a
controllerek, elemzők számára ma már egyre inkább szükségessé válik. Bár minden
szervezetben lehetnek eredendően jó adottságokkal bíró munkatársak e téren, de az bizonyos,
hogy a megfelelő szakmai ismeretek megtanulásával, aktív használatával és gyakorlásával,
tudatos további építésével valamennyi controller és elemző komoly előrelépést tud felmutatni
az ilyen típusú kihívások megoldásában.
Az üzeneteket, elemzői állításokat gyakorta tehát nem csak egy-egy ábra, hanem több
különböző érvből álló érvrendszer, szöveges vagy szóbeli érvelés támasztja alá. A
meggyőzés művészete, az érveléstechnika évezredes hagyományokkal rendelkezik. A
deduktív logika alapját az előfeltevések, premisszák adják, melyekből megfelelő levezetési
szabályokkal bizonyított következtetéshez, konklúzióhoz jutunk. Egyszerűen fogalmazva e
logika mentén: ha premisszáink igazak voltak, illetve annak fogadjuk el őket, a következtetés is
az lesz. A másik alapvető megközelítés az induktív érvelés, melynél számos egyedi helytálló,
igaz(nak vélt) esetből vonunk le következtetést, mely kellően sok eset alapján valószínűleg
igaznak tekinthető. (Gregory N. Derry (1999): 90-93. o.)
Az üzleti életben gyakorta alkalmazott érvelési, meggyőzési, szerkesztési módszer Barbara
Minto piramis elvet követő logikája. A szerző agyunk működési módjával érvel, amikor azt
állítja, az értelmezést nagyban megkönnyíti, ha témánk bemutatása során az összetartozó
dolgokból csoportokat képzünk (mely csoportokba valóban csak összetartozó, egymást
támogató, erősítő gondolatok kerülnek be), továbbá a csoportokat hierarchikus rendszerbe
foglaljuk. (Barbara Minto (2009)) Ilyen összetartozó dolgok, gondolatok lehetnek mondataink,
melyek egy beszámolóban egy bekezdéshez tartoznak. A különböző kérdésköröket kibontó,
megmagyarázó bekezdésekből egy újabb hierarchiaszinten fejezetek épülnek fel, míg a
fejezetekből összeáll a teljes beszámoló. A piramis elv alkalmazása segíti írott vagy szóban
előadott gondolataink strukturálását, az átadni kívánt központi üzenet világos
megfogalmazását, továbbá az azt alátámasztó érvek logikus rendezését, bemutatását.
A hatásos controlleri, elemzői kommunikációhoz a megfelelő vizualizálás és szövegalkotás
mellett a prezentációs készségek fejlesztése is lényeges. Természetesen e téren is
alkalmazhatóak a különféle érveléstechnikák, de emellett e kérdéskör számos további
részterületet fed le. Így ide tartozik többek között a (várható) közönség előzetes
feltérképezése, az előadó és közönség közötti kapcsolat tudatos felépítése és menedzselése,
a fő üzenetek hatásos megfogalmazása, adatokkal való alátámasztása, ütemezése és
megerősítése az előadás során, az ellenérvek kezelése, szakzsargon helyett jól érthető, hiteles
és meggyőző nyelvhasználat, az ún. storyline – a prezentáció gondolati ívének – felépítése és
kibontása, a felhasznált kommunikációs formák, csatornák, támogató eszközök és szoftverek
megfelelő alkalmazása, valamint a személyes fellépés, az előadásmód jelentősége, illetőleg a
prezentáció lezárása, a „követő” feladatok elvégzése. Külön is figyelmet érdemel e téren a
prezentáció során használt, kivetített és / vagy kiadott diák, egyéb háttéranyagok
megtervezése, vizualizálása, melynél sok, jelen tananyagban a táblázatok vagy a diagramok
kapcsán tárgyalt javaslat helytálló, de számos további specifikus szempont is mérlegelendő.
Miként az érveléstechnika, a beszámolók szövegeinek hatásos felépítése, úgy a prezentációs
készségek fejlesztése kapcsán is csak az érdeklődés felkeltésére vállalkozhattunk jelen
fejezetben, hiszen a kérdéskör részletes tárgyalása önmagában egy teljes tananyagnyi
terjedelmet igényelne. Az érdeklődők számára ajánlható gyakorlatorientált szakirodalmi
források e téren többek között: Nancy Duarte (2012) könyve vagy a Harvard Business Review
összefoglalója: Nick Wreden et al (2010).
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