
The Company

The Compass Group Deutschland (www.compass.group.de) – market leader for Catering 

and Food Services in Germany – provides daily catering services for more than 320,000 

guests of around 1,000 corporate customers. Subsidiaries are Eurest (No. 1 in corporate 

catering throughout Germany), Medirest (serving clinics, schools and retirement homes), 

Eurest Sports & Food (serving sports arenas), and Food Affairs (catering to top restaurants, 

e.g. MAIN TOWER in Frankfurt or Burg Crass in Eltville). Compass Group Deutschland employs 

approx 13,000 people and achieved revenue of 602 million euros in the 2006/07 fiscal year. 

The parent company, Compass Group PLC of Great Britain, employs close to 400,000 people 

in 65 countries and is a world leading foodservice and support services organization, with 

annual revenues of around £10 billion. 

The Requirements: Customized Balanced Scorecard Solution

The Compass Group Deutschland needed a customized solution to control its approx. 800 

operational units. A central reporting platform, or Balanced Scorecard, should depict the 

business development of operational units and regional structures in a transparent manner 

and in real-time. 

Compass Group was unhappy with the results of the standard tools. Fred Schuhardt, IT Pro-

ject Manager for Compass Group, decided that a customized solution was necessary to meet 

the particular requirements of a decentralized organization like Compass Group. The project 

team decided in favor of a combination of Jedox OLAP Server to build the technical basis for 

the electronic scorecard. Excel integration and ease of use were the crucial factors. 

The Compass Group Deutschland GmbH 
controls its decentralized organization units 
via a Balanced Scorecard solution, which 
may be accessed by all operational mana-
gers and the executive board via the Web. 
The electronic BSC is based on Jedox OLAP 
Server, which consolidate and analyze SAP 
data and data from other source systems. 
Approx. 925 users work with the reliable 
and stable web application. The universal 
reporting tool makes current developments 
in the entire organization transparent.  
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»We have been able to implement a cu-
stomized Balanced Scorecard solution with 
Jedox OLAP Server. The dynamic BSC can be 
customized easily.«

Fred Schuhardt, Senior Projekt Manager IT 
at Compass Group Deutschland GmbH

Web-Reporting with Balanced Scorecard
Case Study: Compass Group Deutschland GmbHWebový reporting s Balanced Scorecard

Společnost

Požadavek: Řešení Balanced Scorecard na míru 

Compass Group Deutschland je největší společnost na německém trhu v oblasti cateringu a firemního 

stravování. Obsluhuje denně 320 000 hostů v rámci 1 000 firemních zákazníků. Jeho dceřiné společnosti 

jsou Eurest (číslo 1 na trhu firemního stravování v Německu), Medirest (obsluhuje nemocnice, školy 

a domovy seniorů), Eurest Sports & Foods (sportovní arény) a Food Affairs (catering pro špičkové 

restaurace). Compass Group Deutschland zaměstnává přibližně 18 500 osob a dosáhl obratu cca 680 

mil EUR. Mateřská společnost Compass Group PLC z Velké Británie má přes půl milionu zaměstnanců 

a roční obrat kolem 17 miliardy liber.

Compass Group Deutschland potřebovala řešení na míru, které by ji umožnilo řídit svých přibližně 800 

poboček. Centrální reportingová platforma na bázi Balanced Scorecard měla dávat přehled o vývoji 

obchodu každé z nich a také jednotlivých regionů přehledným způsobem v reálném čase.

Společnost nebyla spokojena s výkonností standardních nástrojů. Fred Schuhardt, IT Project Manager, 

rozhodl, že pro uspokojení potřeb decentralizované společnosti, jakou je Compass Group, je řešení na 

míru nutností. Projektový tým se rozhodl pro Jedox OLAP Server jako technické řešení pro Balanced 

Scorecard. Excelovská integrace a jednoduchost užití byly klíčové faktory.

Případová studie Jedox: Compass Group 

„Compass Group Deutschland GmbH řídí své de-
centralizované pobočky pomocí Balanced Score-
card, které jsou snadno dostupné všem členům vý-
konného managementu a představenstvu pomocí 
webového rozhraní. Elektronické Balanced Sco-
recard jsou založené na Jedox OLAP Server, který 
konsoliduje a analyzuje data ze SAPu a z dalších 
zdrojů. Přibližně 925 uživatelů pracuje s touto spo-
lehlivou a stabilní webovou aplikací. Univerzální 
reportingový nástroj pomáhá řídit rozvoj společ-
nosti transparentním způsobem.
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„Byli jsme schopni implementovat řešení pro 
Balanced Scorecard na bázi Jedox OLAP Server. 
Dynamické Balanced Scorecard lze snadno 
přizpůsobovat.“

Fred Schuhardt
IT Project Manager
Compass Group Deutschland GmbH



The solution: Decentralized Web Reporting

With the support of a Jedox consultant, Schuhardt designed and implemented a complex 

BSC solution within 3 months. The Balanced Scorecard represents 32 KPIs on company  

level, updated monthly. In addition to the Balanced Scorecard solution, a pricing tool was  

implemented which, for example, contains sales figures and cost-volume-profit analyses 

for the various operational units. The pricing tool also includes a sales application that can 

be utilized by prospects to calculate the cost of potential orders via the web.  

The operational source data of the reporting tool are mainly retrieved from SAP. Further 

information is provided by BPQ, Human Resources, the various operations or the vendors 

via text file, in Excel or from Lotus Notes, and is for the most part transferred to Jedox OLAP 

Server automatically. The analyses are based on 8 data cubes (e.g. the Palo cubes for KPIs, 

company, targets, budgets and user rights). 

All operational managers, chief operating officers, regional directors and the executive board 

access the Balanced Scorecard via the Web and Internet Explorer. The head office conducts 

additional analyses data utilizing Excel. All together, there are around 925 users linked to 

the system. Depending on their area of responsibility, they can view the target values of the 

various KPIs along with the current month’s status. Decentralized data input for processes 

like KPIs computed from detail data of individual operational units is also possible. 

Easy system customization for dynamic BSC

Since each Balanced Scorecard is “alive” and evolves with the company, system adjustments 

are particularly important. Every 3 months, Compass Group Deutschland evaluates and (if 

necessary) adjusts the KPIs; furthermore, new businesses constantly need to be integrated 

into the organization. Project Manager Fred Schuhardt carries out the required adjustments 

himself.  

Schuhardt concludes: »Jedox OLAP Server are stable, efficient and easy to manage. Jedox is 

available for user-oriented questions – and technical problems don’t exist.«

The Result: Transparency and Real-Time Control 

The BSC solution provides transparency to Compass Group Deutschland throughout the  

entire organization; operations and district managers, as well as company management, 

are on top of control-relevant areas. Data are promptly available after input in SAP, enabling  

management to react to deviations early enough. 

Monthly target and status reports of the individual operations, like purchasing/selling and 

stock rotation, are some of the new analyses available. Staff appraisals of skilled employees 

and managers are also captured, facilitating a systematic process at the 800 operational 

units. 

The regular review meetings of the regional directors are exemplary for the optimization of 

corporate control. Instead of reporting on and discussing figures alone, the review meetings 

are used to dicuss the substance of present results, deviations and necessary measures. The 

meetings require much less effort, and the results are strategically more valuable.

Input form

Overview of operational units 

Consolidation company level
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Řešení: Decentralizovaný webový reporting

Snadná úprava systému pro dynamické Balanced

Výsledek: Transparentnost a kontrola v reálném čase

S pomocí konzultantů z Jedoxu vytvořil a implementoval Fred Schuhart složité řešení Balanced 

Scorecard během 3 měsíců. Jsou v něm zahrnuty celkem 32 klíčové ukazatele (KPI) na firemní úrovni, 

které jsou upravovány na měsíční bázi. Souběžně s Balanced Scorecard byl implementován nástroj pro 

řízení cen, který zahrnuje prodejní výsledky a analýzy na základě nákladů, obratu a zisku pro jednotlivé 

pobočky. Tento nástroj také umožňuje potenciálním klientům kalkulovat na webu cenu případných 

objednávek.

Datovým zdrojem pro reporting je zejména SAP. Další informace poskytuje BPQ, personální oddělení, 

pobočky nebo dodavatelé pomocí textových souborů, excelovských tabulek případně Lotus Notes. 

Naprostá většina z nich je automaticky importována do Jedox OLAP Server. Analýzy jsou založeny 

na 8 datových kostkách (například kostka Palo pro klíčové ukazatele, společnosti, cíle, rozpočty 

a uživatelská práva).

Všichni výkonní manažeři, generální ředitelé, regionální ředitelé a představenstvo mají přístup do 

Balanced Scorecard přes web pomocí Internet Explorer. Ústřední vedení ještě provádí dodatečné 

analýzy pomocí Excelu. Celkově je k systému připojeno 925 uživatelů. V závislosti na jejich pozici 

mohou vidět různé klíčové ukazatele v porovnání se skutečnými výsledky. Decentralizované vstupy dat, 

jako jsou klíčové ukazatele počítané z detailních čísel, jsou také možné.

Protože každá Balanced Scorecard je „živá“ a vyvíjí se spolu se společností, jsou úpravy celého systému 

velmi důležité. Každé 3 měsíce je Compass Group Deutschland vyhodnocuje a v případě nutnosti 

upravuje jednotlivé klíčové ukazatele. Kromě toho je neustále nutné přidávat do systému další pobočky. 

O to se stará osobně manažer projektu Fred Schuhart.

Fred Schuhardt potvrzuje: „Jedox OLAP server je stabilní, efektivní a snadno ovladatelný. Jedox je 

k dispozici pro uživatelsky orientované dotazy a technické problémy v podstatě neexistují.“

Řešení pomocí Balanced Scorecard poskytuje společnosti Compass Group Deutschland transparentnost 

celé organizace. Manažeři poboček a regionů i vrcholový management firmy mají všechny potřebné 

informace. Data jsou dostupná ihned po jejich vložení do SAPu, což umožňuje managementu reagovat 

okamžitě na jakékoliv odchylky.

Měsíční hlášení jednotlivých poboček, jako jsou nákup, prodej nebo obrátka zásob, jsou jedny z nově 

dostupných analýz. Prémiové ukazatele manažerů a seniorních zaměstnanců jsou také sledovány, což 

pomáhá řídit všech 800 poboček.

Pravidelné porady regionálních ředitelů jsou důležité pro optimalizaci řízení společnosti. Místo, 

aby předkládali a diskutovali holá čísla, zaměřují se porady na podstatu výsledků, odchylky a nutná 

opatření. Porady vyžadují mnohem menší úsilí a jejich výsledky jsou ze strategického hlediska mnohem 

přínosnější.
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VSTUPNÍ FORMULÁŘ

PŘEHLED POBOČEK

KONSOLIDACE NA FIREMNÍ ÚROVNI


