Wdro¿enie platformy QlikView
w Sitech Sp. z o.o.

Moj¹ filozofi¹ jest: je¿eli mam jakieœ pieni¹dze to inwestuje je w nowe
przedsiêwziêcia, nie pozwalam im siedzieæ w miejscu.
Richard Branson

Sitech Sp. z o.o. jest firm¹ specjalizuj¹c¹ siê
w produkcji wysokiej jakoœci siedzisk do
wybranych modeli samochodów znanych
marek. Zak³ad posiada centrum badawczorozwojowe, w którym prowadzone s¹ badania
nad nowymi technologami, ³¹czeniem metali
i tworzyw sztucznych oraz nad wykorzystaniem
nowych materia³ów produkcyjnych.
Wyzwania
Firma poszukiwa³a rozwi¹zania, które w prosty
sposób zintegruje gromadzone w przedsiêbior stwie dane pochodz¹ce z ró¿nych systemów
i zaprezentuje je w formie zrównowa¿onej karty
wyników, by móc w czasie rzeczywistym
podejmowaæ kluczowe dla organizacji decyzje.
Najwa¿niejsz¹ cech¹ podczas wyboru rozwi¹za nia mia³a byæ elastycznoœæ narzêdzia oraz
mo¿liwoœæ rozwoju poszczególnych modu³ów.

Rozwi¹zanie
Testy
Wdro¿enie QlikView poprzedzone zosta³o 30
dniowym okresem testowym SIB (Seeing is
Believing). Zosta³ zainstalowany serwer
QlikV iew. Nastêpnie wdro¿ono fragment
aplikacji Balanced Scorecard, który zawiera³
modu³ dotycz¹cy klientów, kontroli jakoœci oraz
procesów zachodz¹cych w firmie. Konsekwencj¹
by³a przeprowadzona analiza stanu faktycznego
w odniesieniu do wczeœniej zak³adanego
bud¿etu. W efekcie Klient podj¹³ decyzjê
o pe³nym wdro¿eniu platformy w przedsiêbior stwie.

Wdro¿enie
Zadaniem JCommerce by³o stworzenie pe³nej
aplikacji Balanced Scorecard, której celem jest
okreœlenie parametrów pomiaru w przedsiê biorstwie, aby jak najlepiej oceniæ efektywnoœæ
firmy w realizowaniu strategii. Balanced
Scorecard umo¿liwia mianowicie prze³o¿enie
wizji i strategii na dzia³ania poprzez
zdefiniowanie odpowiednich celów i mierników.
Aplikacja sk³ada³a siê z czterech modu³ów.
Pierwszy z nich dotyczy³ g³ównie Klienta i by³
rozbudowan¹ wersj¹ modu³u wczeœniej
udostêpnionego do testów. Drugi z modu³ów
dotyczy³ pracowników przedsiêbiorstwa.
Pozwala³ on na analizê wspó³czynnika
zadowolenia oraz iloœci przepracowanych
nadgodzin w konkretnych projektach. Kolejny
modu³ dotyczy³ finansów. Przedstawia³ on
miêdzy innymi aktualny stan bud¿etu,
inwestycje, koszty fabryki, a tak¿e wspó³czynnik
zwrotu z inwestycji (ROI). Ostatni
z zaimplementowanych modu³ów dotyczy³
pomiaru parametrów wzrostu w przedsiêbiorst wie.
ród³em danych by³y pliki p³askie, pochodz¹ce
z ró¿nych systemów, integrowane na poziomie
aplikacji. Modu³y zosta³y zaprojektowane tak,
¿eby u¿ytkownicy mogli bez problemów z nich
korzystaæ, odpowiednio je modyfikowaæ,
a tak¿e wyci¹gaæ z nich wiedzê niezbêdn¹
podczas analizy.

Korzyœci biznesowe

Nazwa:
Sitech Sp. z o.o.
Bran¿a:
Producent siedzisk
samochodowych
Wielkoœæ firmy:
> 2 500 pracowników
G³ówna siedziba:
Polkowice

Korzyœci, jakie uzyska³ Klient dziêki wdro¿eniu
QlikView w swoim przedsiêbiorstwie, to:
 Mo¿liwoœæ prowadzenia zaawansowanych
analiz
 Mo¿liwoœæ podejmowania kluczowych
decyzji w czasie rzeczywistym
 Eliminacja czasu i kosztów zwi¹zanych
z tworzeniem hurtowni danych
 Zapewnienie ci¹g³ej i sprawnej pracy
 Natychmiastowy i niezale¿ny od osi¹gów
systemu operacyjnego dostêp do danych
 Mo¿liwoœæ szybkiego eksportu danych do
plików excel
 Mo¿liwoœæ codziennej analizy efektów
pracy poszczególnych pracowników
 Mo¿liwoœæ monitorowania bie¿¹cej
kondycji firmy
 Us p ra w n i e n i e p ra c y k i e ro w n i kó w,
managerów oraz osób na stanowiskach
decyzyjnych
 G ra f i c z n e p r ze d s t a w i e n i e d a ny c h
za pomoc¹ wykresów

Fakty
Cele wdro¿enia:
 integracja danych przedsiêbiorstwa,
pochodz¹cych z ró¿nych systemów
 prowadzenie zaawansowanych analiz
 zmniejszenie kosztów i czasu potrzebnego na
tworzenie hurtowni danych
 usprawnienie pracy osób na stanowiskach
decyzyjnych
Zaimplementowane narzêdzia:
QlikView
Wykonawca:
JCommerce SA
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