Web-Reporting with Balanced Scorecard

Webový reporting s Balanced Scorecard

Case Study: Compass Group Deutschland GmbH
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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
The
Requirements: Customized Balanced Scorecard Solution

obchodu každé z nich a také jednotlivých regionů přehledným způsobem v reálném čase.
The Compass Group Deutschland needed a customized solution to control its approx. 800
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Compass Group was unhappy with the results of the standard tools. Fred Schuhardt, IT Project 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.
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Snadná úprava systému pro dynamické Balanced
Easy system customization for dynamic BSC

Protože každá Balanced Scorecard je „živá“ a vyvíjí se spolu se společností, jsou úpravy celého systému
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Fred Schuhardt potvrzuje: „Jedox OLAP server je stabilní, efektivní a snadno ovladatelný. Jedox je
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k dispozici pro uživatelsky orientované dotazy a technické problémy v podstatě neexistují.“
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.«

Výsledek: Transparentnost a kontrola v reálném čase
Řešení pomocí Balanced Scorecard poskytuje společnosti Compass Group Deutschland transparentnost

The Result: Transparency and Real-Time Control
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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.
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