
Business Intelligence

je tu pro Vás

změňte svůj pohled na reporting

19.10.2022Milan Procházka



Co dál s firemním reportingem?

Proč BI?

Co jsem dostal v rámci migrace?

Co obsahuje základ BI?
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BI vs ERP

Nezatěžuje primární 
systém

Vše na jednom místě

Automatizace
reportingu (mailing)

Data z různých zdrojů 
/ERP, oborové IS, sociální sítě/

Trendy přes roky

Meziroční porovnání

Plán vs skutečnost

/import plánů z MS Excel/

Jedna verze pravdy
/stejný report pro všechny/

Správní lidé vidí správná data
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Odkudkoliv & Kdykoliv = Mobilita

Jednoduchá cloudová aplikace (24x7)
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Sdílení informací
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Automatické zaslání reportů přes Email
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Vhodný uživatel pro BI

• Uživatel ERP

→ Vedoucí pracovník

→ Účetní

→ Mzdová účetní

→ Skladník

→ Technolog

→ Výrobák

→ Obchodník

• Uživatel BI

→ Majitel firmy

→ Jednatel

→ Ředitel (finanční, 
obchodní, výrobní)

→ Controllingové oddělení

→ Vedoucí pracovník

<>
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Výhody BI řešení

BI je předpřipravené řešení
Stačí napojit klientská data do již vytvořených struktur

Nasazení řešení je rychlé a efektivní

Pro napojení dat používáme 
pokročilé ETL nástroje

Zvýšení kvality dat

Možnost obohatit data

Analýza dat
Filtrování

Analytické funkce Outline, Group by, Drill to detail

Porovnávání dat
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Koloběh BI u zákazníka

Mají všichni

Dashboard BI

demo

Návrh řešení -> Realizace

Mohou všichni

návod

předkonfigurace

Jednoduchá apka

Vlastní sestavy

Demo

BasicC
u
sto

m

A
ktivace

https://www.helios.eu/business-intelligence
https://help.helios.eu/wikics/index.php?title=Proces_aktivace_-_Business_Intelligence
https://help.helios.eu/wikics/index.php?title=Standard_p%C5%99ehled_-_Business_Intelligence


Předkonfigurace (přenášená data z iNuvia = DWH)

• Číselníky

→ Partner (organizace), země, 
region

→ Útvar (organizační struktura)

→ Zakázky

→ Nákladové okruhy

→ Účtový rozvrh

→ Položky (kmenové karty), 
skupiny karet, sortiment

→ Druhy pohybů

• Agendy

→ Účetní deník

→ Hlavičky skladových dokladů

• Příjemky + storna

• Výdejky + storna

→ Položky skladových dokladů



Ukázka možností 
připraveného řešení

/předkonfigurace/
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„Balíčky“ (unifikovaná řešení)

• AKTIVACE

• PLÁNOVÁNÍ

• BALÍKOBOT

• VYHODNOCENÍ ZAKÁZEK

• DOPRAVA – aktuálně připravujeme

• SALDO NAD FAKTURACÍ

• LEŽÁKY
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Ukázky balíčků – Aktivace
1) Vytvořit Dashboard a práva

2) Samotná aktivace BI

3) Základní ovládání aplikace

4) Tvorba sestav, grafů a dashboardu

5) Karta definice a administrace

6) Vytvoření automatického mailu
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Ukázky balíčků – Plán 
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Ukázky balíčků – Zakázky
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Reporting nad konektorem Balíkobotu

Zásilky / Balíky

dopravce

expediční místo

doba doručení

Zákazník / Organizace

stát

kraj (CZ)

okres (CZ)

Cena

dobírka

hodnota zásilky

Stav / Status
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Ukázky balíčků – Balíkobot 
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Ukázky balíčků – Balíkobot 



Typické oblasti reportingu / oborové řešení

Finance 
(lokální)

Finanční 
konsolidace

Pohledávky a 
závazky 
(ageing)

Prodej, nákup, 
obchod, sklady

Výroba
Logistika –

doprava

Personalistika 
a Mzdy

Agregace dat



20

• Státní výkazy

→ Výsledovka, Rozvaha, 
Cash-Flow

• Manažerské výsledovky

→ Za celou firmu, 
střediska/útvary, zakázky, 
zaměstnanci, vozidla

• Budget (plán) / Forecast

• Porovnání plánu vs 
skutečnost

Finance (lokální)
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Finanční konsolidace
• Konsolidovaná účetní závěrka je účetní 

závěrka skupiny podniků, která slučuje 
stav majetku a závazků a dosažené hospodářské 
výsledky mateřského podniku s jeho podílovou 
účastí v ostatních podnicích, které kontroluje nebo v 
nichž má podstatný vliv. 

• Cílem konsolidované účetní závěrky je 
podat akcionářům mateřského podniku a 
odborné veřejnosti komplexní informace o celkovém 
majetku, závazcích, vlastním 
kapitálu, nákladech a výnosech za ekonomicko-
hospodářské seskupení podniků, které 
jsou kapitálově propojeny.

• Více firem = více databází = více systémů
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• Přehledy před / po splatnosti

• Časová struktura (30,60,90, …)

• Přehledy po organizacích, obchodnících, po fakturantech, po útvarech

• Stav k datu

Pohledávky a závazky (ageing)
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• Vyhodnocení dodavatelů, odběratelů

• Vyhodnocení produktů, sortimentu

• Stav skladu k datu

• Maržovost, Sezónnost

• Ležáky

• TOP10

Prodej, nákup, obchod, sklady
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• Kalkulace výrobního příkazu

• Porovnání normovaných, plánovaných 
a skutečných nákladů, časů

• Efektivita výroby, OEE

• Zmetkovitost

• Objem výroby

Výroba
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• Náklady a výnosy vozidla

• Náklady a výnosy na km

• Spotřeba PHM

(normovaná, skutečná)

• Výkony (km, hod)

Logistika – doprava



26

• Reporty za firmu, po střediscích, po profesích, …

• Nástupy / výstupy zaměstnanců

• Rozpad fondu pracovní doby

• Statistiky nepřítomnosti (dovolená, nemoc)

• Rekapitulace mezd

• Plánované mzdové náklady vs skutečnost

• Trendy

Personalistika a mzdy
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• Nad více databázemi (se stejnou strukturou)

→ Saldo

→ Porovnání firem

• Nad různými systémy (provozní IS, docházkový systém, …)

• Spojení „historických“ a „současných“ dat (při přechodu na jiný IS/ERP)

Agregace dat
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DWH
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Zabezpečení

ZABEZPEČENÍ DAT V 
DATOVÉM CENTRU 

CLOUD4COM NA 
NEJVYŠŠÍ ÚROVNI - TIERIII

ZABEZPEČENÍ DAT NA 
ÚROVNI 

INTERNETOVÉHO 
BANKOVNICTVÍ

DOSTUPNOST PŘES 
HTTPS

DATA I PŘÍSTUPOVÉ 
ÚDAJE JSOU ŠIFROVÁNA

OVĚŘENÍ POMOCÍ 
MECHANISMU SINGLE 

SIGN-ON (SSO) NEBO 2FA



Dotazy
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Diskuze

Kontrolní otázka



Děkuji za pozornost

milan.prochazka@assecosol.com

mailto:milan.prochazka@assecosol.com

