
 

W wymagających analizach Henkel stawia na Statistica 

Henkel jest jednym z wiodących na świecie producentów dóbr konsumpcyjnych. Ważną dziedziną działalności 

przedsiębiorstwa jest Beauty Care (pielęgnacja urody), pod takimi markami jak Schwarzkopf, Schauma czy Taft. 

W zakresie badań i rozwoju nowych produktów Henkel 

przykłada dużą wagę do analizy statystycznej, np. w 

badaniu efektów działania nowych produktów 

pielęgnacyjnych. Starannie przeprowadzane analizy muszą 

być dokumentowane oraz spełniać wymogi poprawności 

statystycznej. W tym obszarze Henkel nabył z czasem 

rozległą wiedzę i regularnie bada możliwości zastosowania 

w codziennej praktyce nowych rozwiązań metodyczno-

statystycznych. Jednak odpowiednie metody można 

znaleźć często tylko w zaawansowanych narzędziach 

specjalistycznych. Aby uniknąć rozwiązań cząstkowych, 

Henkel szukał rozwiązania zintegrowanego, obejmującego 

jak najwięcej scenariuszy analiz. 

Henkel już od wielu lat wykorzystuje w różnych obszarach oprogramowanie do analizy danych Statistica, dlatego 

postawił na rozbudowę tego sprawdzonego rozwiązania. Kolejnym argumentem przemawiającym za programem 

Statistica było to, że dzięki Statistica Visual Basic można włączyć do scenariuszy analizy dodatkowe funkcje i własne 

aplikacje. Dlatego Henkel podjął decyzję o realizacji swoich szczególnych wymagań we współpracy ze StatSoft (w 

programie Statistica). 

Dwa przykłady zastosowania 

W firmie Henkel powszechnie stosowanym scenariuszem jest porównywanie działania różnych receptur albo produktów 

za pomocą analizy wariancji (ANOVA). Badane dane nie zawsze mają rozkład normalny i mogą mieć specyficzne 

właściwości. 

„Dostosowane na miarę naszych potrzeb 

rozwiązania Statistica umożliwiają nam szybką i 

nieskomplikowaną ocenę nawet trudnych zbiorów 

danych przy dużej selektywności i niezwykle 

usprawniły wydajność naszych laboratoriów." 

dr Georg Knübel 
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Testy porównań wielokrotnych 

Wyzwaniem jest na przykład fakt, że przy porównywaniu 

różnych receptur wchodzi w grę wybór odpowiedniego 

testu  (z grupy tzw. testów porównań wielokrotnych typu 

post hoc). Takie analizy wymagają specjalnej korekty 

istotności, żeby pochopnie nie wyciągać zbyt 

optymistycznych albo zbyt pesymistycznych wniosków (tj. 

nie testować zbyt liberalnie albo zbyt konserwatywnie). Przy 

tym powszechnie stosowane procedury stawiają wysokie 

wymagania danym albo są odpowiednie tylko w przypadku 

dużych prób. 

W tym zakresie Henkel przy wsparciu StatSoft opracował bardzo nowoczesne narzędzie do analiz post hoc, zapewniające 

(również w porównaniach wielu receptur) uzyskiwanie selektywnych, nośnych statystycznie wyników. To rozwiązanie 

jest odpowiednie do danych nie mających rozkładu normalnego i prób o małej liczebności oraz dostosowane do 

wymogów branżowych i specyfiki danych w firmie Henkel . 

 

 



 

Dane kołowe 

Szczególne wymogi stawia także porównywanie różnych 

koloryzacji włosów: tutaj wartości kolorystyczne można 

przedstawiać na skali kołowej, oddającej odcienie barw w postaci 

pierścienia. Na tej skali kolory przechodzą w siebie płynnie. 

Przedstawianie wartości mierzonych na kole oznacza, że właściwie 

bardzo podobne odcienie barw mogą przyjmować odległe od 

siebie wartości liczbowe. Prowadzi to często do sytuacji 

paradoksalnych, kiedy na przykład dwa podobne odcienie 

czerwieni są znacznie bardziej oddalone od siebie (np. 10°i 350°) 

niż czerwień i odcień błękitu (np. 350° i 260°). W oparciu o takie 

dane oceny statystyczne nie zawsze są możliwe. 

Jednak we współpracy ze StatSoft udało się opracować w 

programie Statistica rozwiązanie umożliwiające  analizy bazujące 

na takich nietypowych zbiorach danych i stosujące automatycznie 

potrzebne transformacje i algorytmy. 

Wyniki 

Konieczne  dostosowania wymagały  zaledwie kilku dni prac wdrożeniowych. Przy tym osiągnięte w ścisłej współpracy z 

ekspertami StatSoft wyniki spełniają najwyższe standardy w zakresie metodyki i walidacji statystycznej. Projektanci 

produktów firmy Henkel poruszają się w dobrze znanym sobie środowisku Statistica, zapewniającym wysoki stopień 

automatyzacji i bezpieczeństwa. Dzięki temu Henkel może wykorzystywać efektywnie i niezawodnie różnorodne metody 

analityczne. 

Firma Henkel 

Spółka Henkel AG & Co. KGaA prowadzi działalność na forum międzynarodowym w trzech obszarach: Laundry & Home 

Care (środki piorące i czyszczące), Beauty Care (pielęgnacja urody) i Adhesive Technologies (technologie środków 

klejących). Założone w 1876 roku przedsiębiorstwo utrzymuje dzięki znanym markom, takim jak Persil, Schwarzkopf czy 

Loctite, wiodącą pozycję  na globalnymrynku konsumenckim i przemysłowym. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w 

Düsseldorfie. Z około 47 tysięcy zatrudnionych ponad 80 procent pracuje poza terenem Niemiec. Henkel jest więc 

jednym z najbardziej zorientowanych międzynarodowo przedsiębiorstw niemieckich. 

  

 


