
Zákazník

Accenture 
Koncovým klientom je finančná skupina so sídlom vo Viedni a s počtom takmer 23.000 zamestnancov patrí 
celosvetovo k najväčším poisťovacím koncernom v regióne CEE. Vďaka cielenej a jasnej medzinárodnej 
stratégií v hospodárskom prostredí strednej a východnej Európy dosiahla poisťovňa skok od národnej 
poisťovacej spoločnosti k medzinárodnému koncernu s viac ako 50 poisťovacími spoločnosťami v 24 krajinách.

Accenture je globálnou spoločnosťou poskytujúcou odborné služby v oblasti manažérskeho poradenstva, 
informačných technológií a outsourcingu. V roku 2002 bolo  otvorené v Bratislave technologické centrum, 
ktoré poskytuje medzinárodným klientom služby v oblasti vývoja softvéru a údržby aplikácií. Od roku 2004 
prevádzkuje Accenture v Bratislave centrum zamerané na poskytovanie služieb v oblasti outsourcingu 
podnikových procesov, v rámci ktorého jednotliví zamestnanci poskytujú významným klientom z celej Európy 
starostlivosť o ich interné procesy v oblastiach, ako sú napr. financie, účtovníctvo alebo obstarávanie. 

Východisková situácia / Ciele

Na základe priameho oslovenia získala naša spoločnosť v roku 2004 nového 
zákazníka a partnera na realizáciu rôznorodých IT projektov, spoločnosť 
Accenture Technology Solutions v Bratislave. Po preukázaní kompetencii 
v technologickej oblasti JAVA, J2EE, Oracle a vývoj portálových aplikácií sa začala 
prvá vzájomná spolupráca na takmer 1,5-ročnom projekte implementácie TIA 
produktu pre poisťovňu v Českej republike. Produkt bol určený na uzatváranie 
poistení so zákazníkom. Užívateľ mohol vytvoriť novú poistnú zmluvu alebo 
mohol nasimulovať pre budúceho zákazníka podmienky poistenia. Na projekte 
participovalo až 11 našich špecialistov od junior vývojára až po senior architekta.

Odborníci spoločnosti Accenture realizujú pre rakúsku finančnú skupinu implementáciu reportingového riešenia v rámci implementácie 
SAP BW na báze SAP BI/BW. Na všetkých fázach projektu ako je návrh, implementácia a nasadenie do prevádzky participujú aj konzultanti 
spoločnosti stengl a.s.

Business Intelligence (BI) patri medzi najrýchlejšie rastúci segment v oblasti informačných technológii. Vzhľadom k neustálej inovácii 
v oblasti spracovania dát, stále viac a viac informácii je uložených v podrobnejšej podobe. Výsledkom toho vznikla potreba znižovať 
a redukovať štruktúru týchto údajov tak, aby mohli byt analyzované zmysluplne. Business Intelligence je široká kategória aplikácii a 
technológii pre zhromažďovanie, ukladanie, analýzu a poskytovanie prístupu k dátam pre priamu podporu podnikania. Užívatelia sú 
schopní vykonávať lepšie rozhodnutia, majú prístup k reportom umožňujúcim drill-down a takisto online – analytickému spracovaniu dát 
a štatistickým analýzam, predpovediam a nepochybne k Data Miningu.

Unified Reporting Solution pre rakúsku finančnú skupinu
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Implementácia Bea Weblogic aplikačného servera a clustrového 
riešenie v rámci TIA projektu



Od roku 1999 prinášame strategické riešenia podnikateľským subjektom, štátnym 
organizáciám, samosprávam a tretiemu sektoru. Znalosť širokej problematiky 
podnikateľského a verejného prostredia nám umožňuje získavať a ďalej poskytovať 
branžovo špecifické skúsenosti, ktoré prinášajú našim partnerom pridanú hodnotu a 
podporujú ich úspešný rast na trhu. Vypracovali sme sa na jedného z najvýznamnejších 
poradcov pre samosprávy, odvetvia dopravy, životného prostredia, štátnej starostlivosti 
o šport, energetickej efektívnosti atď. na slovenskom trhu. Patríme historicky medzi 
najväčších poskytovateľov IT služieb pre klientov z nemecky hovoriacich krajín.
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Riešenie / Výsledok / Prínosy

Spoločnosť stengl a.s. sa v rámci projektu URS podieľa pod vedením Accenture ako hlavného 
dodávateľa riešenia pre finančnú skupinu na implementácií SAP BW a na všetkých fázach 
projektu, t.j. návrh, realizácia a nasadenie do ostrej prevádzky. SAP Business Warehouse 
(BW) umožňuje vyhodnotenie dát z operačných SAP aplikácii, ale aj z akýchkoľvek ďalších 
podnikových zdrojov a z externých zdrojov (databázy, on-line služby a internetu). 

Správca Workbench obsahuje funkcie pre riadenie, monitorovanie a udržiavanie všetkých 
procesov získavania dát. SAP BW umožňuje Online Analytical Processing (OLAP) pre prípravu 
veľkého množstva informácii  operatívnych a historických dát. OLAP technológia umožňuje 
viacrozmernú analýzu možnú z rôznej obchodnej perspektívy. Business Explorer SAP BW 
umožňuje flexibilný reporting a sadu disponibilných analytických nástrojo. To umožňuje 
strategickú analýzu a proces rozhodovania v rámci spoločnosti. 

Poverení zamestnanci môžu pristupovať a hodnotiť historické a súčasné dát v rôznych 
úrovniach detailu. Výhodou SAP BW sú vopred preddefinované extraktory a preddefinovaný 
obchodný obsah (atribúty, dátové kocky, role), ktoré zjednodušujú a urýchľujú proces 
implementácie.  Je možné odkloniť sa od štandardov a prispôsobiť  riešenie na mieru danej 
organizácie.

Na projekte pre finačnú skupinu poskytuje stengl a.s. konzultácie v SAP BW od začiatku 
procesu implementácie, cez testovanie dátových štruktúr až po finálnu tvorbu reportov 
a následnú podporu užívateľov.

Štruktúra SAP Business Warehouse (BW)

Po dosiahnutí prvých spoločných úspešných 
projektov a získania vzájomnej dôvery 
viazanej na kvalite konzultantov, sa 
spolupráca rozrástla aj na iné IT technológie 
ako je Oracle Siebel, HelpDesk služby ako 
aj SAP poradenstvo a ABAP development. 
Jedným z aktuálnych klientov z oblasti SAP 
ERP implementácie reportingu na báze BW/
BI je projekt URS a koncový klient rakúska 
finančná skupina. 


