
The Original Challenge: 

No link between original budgets and forecasts 

The Fujitsu product management department is responsible for marketing and sales 

activities for the company’s hardware and software. The finance section provides ex-

tracts from SAP BW in large Microsoft Excel spreadsheets. Roger Straub, Senior Product 

Manager at Fujitsu appreciates the benefits of Excel in that numbers and data can be 

further processed individually. However, the visually transparent processing and ad 

hoc analysis of typical queries with Excel is slow and entirely manual work. Figures 

in Excel are presented in long lists and contain no reference to forecasts or budgets. 

Until now figures had to be processed via cut and paste – extremely time consuming 

and highly error-prone.

As part of a master’s thesis, in collaboration with the University of Paderborn, Fujitsu’s 

product management division tested the idea of  a bottom-up BI approach. The pro-

ject, “Bottom-Up BI” was the brain child of Roger Straub who has been working with 

masters’ student Nicolas Bartsch. The premise was to reach large scale optimization in 

reporting in Excel with as little effort as possible. The outcome was that an open sour-

ce BI prototype based on Jedox OLAP Server 3.2 was implemented for Fujitsu. The basic 

idea was to obtain relevant indicators for Fujitsu’s product management team, with a

small budget and low cost resources for solid optimization in Controlling.

The Jedox Advantage: Excel-like interface and flexibility
An Excel-like interface and ease of personal customization by users were essential 

to Straub, in his search for a solution. For the  data integration in the “Bottom-Up BI 

project”, the Talend ETL tool was selected. Roger Straub chose Microsoft Excel with the 

Jedox for Excel plug-in and Sparklines for Excel to display data in clear dashboards 

and reports. 

»With the diverse and flexible analyzing 
possibilities of the Jedox OLAP server, I can 
control products easier and quickly derive 
targeted measures.«
 Roger Straub, Senior Product Manager, 
 Fujitsu Product Development Group

»The combination of forecasts with actual or tar-
get figures based on Jedox allows us to perform 
a variety of scenarios and manage our products 
even better.«
 Jens Peter Seick, 
 Senior Vice President Fujitsu 
 Product Development Group 

Fujitsu is one of the largest manufacturers in IT 
and telecommunications. With approximately 
170,000 employees, the company supports 
customers in 100 countries. A worldwide network 
of system and services experts, highly reliable 
computer and communications products with up 
to date microelectronics supply their customers 
with genuine added value. In the fiscal year 2010 
– 31 March 2011 – Fujitsu Limited, headquartered 
in Tokyo, reported a consolidated turnover of 4.5 
Trillion yen, equivalent to 55 billion U.S. dollars.

Bottom-Up Budgeting and Forecasting with Jedox
Jedox Case Study: Fujitsu 
Jedox pro přípravu nákladových modelů

Problém k řešení:
Zajistit automatizovanou přípravu kalkulací služeb pro klienty

Výhoda Jedoxu: snadná a automatizovaná příprava kalkulací

O2 IT Services s.r.o., dceřiná společnost O2 a.s., poskytuje korporátním zákazníkům komplexní ICT 

služby a předkládá jim v pravidelných intervalech detailní kalkulace nákladů svých služeb. Dříve byl pro 

jejich přípravu využíván Excel, což znamenalo značné množství ruční práce, zvýšené riziko lidské chyby  

a dlouhou dobu zpracování vyplývající z velkého množství požadavků na update. 

Spouštění rozsáhlých tabulek v Excelu zpomalovalo proces přípravy nákladových modelů. Klient 

požadoval automatizované řešení, které by na jedno místo sjednotilo a propojilo veškeré zdroje dat 

a výpočty. Jedox byl vybrán v rámci výběrového řízení, jehož součástí bylo i posouzení vhodnosti tohoto 

řešení na základě reálných dat (Proof of Concept).

Případová studie Jedox: O2 IT Services
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Ve spolupráci se společností Trask solutions jsme 
implementovali ve společnosti O2 IT Services 
Jedox pro přípravu rozsáhlých kalkulačních 
modelů.

SYSTÉM:
>> JEDOX OLAP SERVER

SLUŽBY:
>> KONZULTACE
>> IMPLEMENTACE
>> ŠKOLENÍ

OBOR:
MOBILNÍ OPERÁTOR / ICT

POčET ZAMěSTNANCů:
VÍCE NEž 100

MÍSTO INSTALACE:
PRAHA

Výhodou Jedoxu je jeho snadno ovladatelné rozhraní podobné Excelu. To je intuitivní pro uživatele, kteří 

jsou schopni začít ho používat ihned po krátkém zaškolení. Původní excelovské tabulky byly vzaty jako 

základ pro vytvoření OLAPovské databáze s veškerými údaji potřebnými pro přípravu nákladových modelů.

Jedox ve společnosti O2 IT Services zpracovává informace z mnoha zdrojů dat, jako např. data z budgetu, 

specifikace infrastruktury, alokace zdrojů a také logiku jejich vzájemných vztahů i výpočtů. Data je možné 

vkládat přes počítač, tablet nebo mobilní telefon. Jedox pracuje i s konverzemi měn z EUR na Kč.

Jedox zajistil O2 IT Services rychlé zpracování nákladových modelů s minimem ruční práce a výrazně 

zmenšil riziko lidské chyby. Prosté překlopení původního řešení do Jedox v rámci pilotu nepřesáhlo tři 

měsíce. Protože Jedox poskytuje škálu dalších možností řešení dané problematiky, posouzení jejich 

použitelnosti pro toto řešení si vyžádalo celkem cca 6 měsíců. 

„První zkušenosti s Jedoxem ukazují, že budeme 
schopni pružněji reagovat na požadavky našich 
odběratelů, a to nejen s menšími řešitelskými  
kapacitami, ale i s menším rizikem jejich chyb.“

Petr Havránek, 
Manager podpůrných služeb, 

O2 IT Services


