
Clementine  |  1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. I/B   |   info@clementine.hu    |    www.clementine.hu  

CLEMENTINE

OKTATÁS ÉS RENDEZVÉNYEK

A Clementine Magyarország vezető elemző, 
fejlett analitikai cége. Elemző, fizikus, 
pszichológus és közgazdász munkatársaink 
dolgoznak azon, hogy partnereink részére mindig 
a leghatékonyabb, legpontosabb elemzéseket, 
analitikai rendszereket biztosíthassuk. Minden 
adatbányászattal, kapcsolatos kérdésre 
segítünk megtalálni a választ. Fő erősségünk 
a szöveganalitika, magyar nyelvű NLP alapú 
rendszerek kialakítása, fejlesztése. Rendszereink 
és megoldásaink nem csak az elemzői feladatokat 
segítik, de csökkentetik partnereink működési 
költségeit, vagy épp hatékonyabbá teszik egyes 
rendszereik működését.

TANFOLYAMOK

A Clementine szak-
értői által tartott 
gyakorlati tanfolya-
mok az adatbányá-
szat, a statisztika, a 
hálózatvizualizáció 
és a szöveganalitika 
területén. 

WORKSHOP,
SZEMINÁRIUM

Ismerkedjen meg 
az IBM SPSS ter-
mékekkel, vagy az 
iparág specifikus 
a d a t b á n y á s z a t i 
megoldásokkal a hi-
telkockázat kezelés 
vagy az orvosi sta-
tisztikai elemzések 
területén.

A Clementine min-
den évben meg-
rendezi az adat-
bányászati iparág 
újításait, trendjeit és 
legjobb üzleti meg-
oldásait bemutató 
tudományos konfe-
renciáját.

DATASTREAM CONTEXT

A rendezvény a 
s z ö v e g a n a l i t i k a 
tudományának új-
donságait, megol-
dásait és az iparág 
trendjeit igyekszik 
izgalmas előadások 
keretében évről-év-
re megmutatni.

NYÁRI 
ISKOLA

A Clementine SPSS 
Nyári Iskolájának 
résztvevői az IBM 
SPSS szoftverével 
végzett adattudo-
mányi megoldások-
ról szerezhetnek el-
méleti és gyakorlati 
ismereteket.

MEETUP

Az egy-egy szakmai 
téma köré szerve-
ződő meetup-ok 
során az érdeklő-
dők megismerked-
hetnek az adattu-
domány gyakorlati 
oldalával.

A Clementine széleskörű tanulási lehetőségeket biztosít ügyfeleinek. A képzési rendszer nagyobb részét a 
statisztikai és adatbányászati tanfolyamaink teszik ki, melyek során magabiztos gyakorlati tudás szerezhető az IBM 
SPSS szoftvercsalád használatában. Számos üzleti problémára kínálunk megoldást ezen kurzusok során, emellett 
azonban további téma- és üzletág-specifikus workshopok, illetve ingyenes bemutató szemináriumok is az érdeklődők 
rendelkezésére állnak. Rendezvényeinkkel különböző célközönséget szólítunk meg. Szokásos éves konferenciáink, a 
dataSTREAM és a conTEXT az üzleti élet szereplőinek szól, viszont nagy hangsúlyt fektetünk a felsőoktatással történő 
együttműködésre is – számukra rendezzük a Nyári Iskolát, valamint a co-working irodákban évente 6 alkalommal 
megtartott meet-up eseményeinket.

TEVÉKENYSÉGÜNK HÁROM FŐ TERÜLETRE BONTHATÓ
 » Oktatás, tudományos élet
 » IBM analitikai eszközök- és megoldások forgalmazása
 » Prediktív analitikai rendszerek
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SZEMÉLYRE SZABOTT DATA SCIENCE MEGOLDÁSOK

EGYEDÜLÁLLÓ, SAJÁT FEJLESZTÉSŰ TERMÉKEK

A Clementine szakképzett tanácsadói csapata számos iparágban szerzett elemzői tapasztalatokat, így szektortól 
és mérettől függetlenül hatékonyan tudják értelmezni az adott üzleti igényt és megtalálni az optimális megoldást a 
felmerült kihívásra. A cég által alkalmazott módszertan segítségével képesek a teljes projekt-folyamat során támogatást 
nyújtani megbízóinknak, a felismeréstől kezdve a megfelelő eszközök kiválasztásában és testre szabásában, a 
hatékony stratégia kialakításában vagy a szükséges elemzések elkészítésében is.

A Clementine számos területen nyújthat segítséget az üzleti problémák, kihívások megoldásában. Termékeink, 
szolgáltatásaink minden elemzési igényt kielégítenek, támogatják az üzleti folyamatokat az adatgyűjtéstől a komplett 
elemzések elvégzésén át a riportok készítéséig. Célunk, hogy ügyfeleink maximálisan kihasználhassák szoftvereink 
elemzési képességeit és a konzultációs együttműködés után is hatékonyan meg tudják oldani a felmerülő üzleti 
problémáikat.

ÜGYFÉL-
SZOLGÁLAT

Hogyan lehet a mi-
nőségb iz tos í tás 
vagy az értékesítés 
szolgálatába állítani 
az ügyfelektől ka-
pott üzeneteket? 
Erre adnak választ 
a Clementine meg-
oldásai.

» CLEMVOICE
» EMILIA
» HANGVEZÉRELT IVR

CRM

Az IBM SPSS predik-
tív elemző eszközei 
segítenek megvá-
laszolni az ügyfelek 
döntési folyamatai-
val, preferenciáikkal 
és elégedettségük-
kel kapcsolatos kér-
déseket.

» CLEMCRM

KOCKÁZAT-
KEZELÉS

Az SPSS Modeler-
re épülő megoldás 
képes támogatni 
kockázatkezelési mo-
dellek kialakítását és 
bevezetését a koc-
kázatkezelési szabá-
lyoknak történő meg-
feleléshez.

» CLEMRISK

SECURITY

» DOKUMENTUM-
   FELDOLGOZÁS
» KAPCSOLATHÁLÓ- 
   ELEMZÉS
» OSINT

A rejtett bűnestek 
feltárásának szoftve-
res úton történő tá-
mogatása eredmé-
nyeként a szervezet 
erőforrásai hatéko-
nyabban alkalmaz-
hatók, a bűnöldözés 
hatásfoka nő.

INTEGRÁCIÓ

» PYTHON 
   INTEGRÁCIÓ
» R INTEGRÁCIÓ

A nyílt forráskódú 
szoftverek IBM 
SPSS integrációjával 
számos átlagos 
felhasználó számára 
válnak elérhetővé 
az R- és Phyton 
p r o g r a m n ye l ve k 
nyújtotta előnyök.

Az IBM a világ 
legnagyobb infor-
matikai vállalata, 
már 80 éve segí-
ti a vállalkozások 
továbbfejlődését.
 
A Clementine 
az IBM Gold 
Business  Part-
nere.

STATISZTIKA

Segítség a haté-
kony üzleti műkö-
déshez, támogatás 
a döntéshozatal-
hoz, a tervezéstől 
és adatgyűjtéstől 
egészen a konkrét 
elemzésig és riport-
készítésig.

» IBM SPSS 
   STATISTICS
» CLEMSTAT
» AMOS

ADAT-
BÁNYÁSZAT

Az adatbányászat 
az aktuális körül-
mények tisztább 
áttekintését és a jö-
vőbeni események 
pontosabb modelle-
zését teszi lehetővé.

» IBM SPSS MODELER
» IBM SPSS MODELER 
   SERVER

ÜZLETI 
ALKALMAZÁSOK

A múltból szárma-
zó információkat 
használó prediktív 
üzleti alkalmazások 
használatával a vál-
lalatok növelhetik 
a jövőre vonatko-
zó üzleti döntéseik 
pontosságát.

» CADS
» CUSTOMER 
   INTERACTIONS

HÁLÓZAT-
ELEMZÉS

» I2 BASE
» I2 ANALYST’S 
   NOTEBOOK

Hálózatelemzéssel 
a pénzügyi szektor-
ban tevékenykedő 
vállalatok számára 
egyre komolyabb 
veszteséget okozó 
csalások felderíté-
sére.

CLEMVITAL

» CLEMVITAL 
   CSOMAG

Gyakorlatorientált 
és célzott szerve-
zeti hatékonyságot 
növelő célkitűzések 
a statisztika eszkö-
zeivel és az emberi 
tényező közép-
pontba állításával.

SZÖVEG-
ANALITIKA

» CLEMTEXT
» IBM SPSS TEXT 
   ANALYTICS

Struktúrált és struk-
túrálatlan adatok 
szövegana l i t i ka i 
szoftver segítségé-
vel történő feldolgo-
zásából származó 
információ a helyes 
üzleti döntésekhez.


