
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 
Bottom-Up plánování a forecastování s Jedoxem

Problém k řešení:
Žádná spojitost mezi původním plánem a forecastem

Výhoda Jedoxu: rozhraní a flexibilita podobné Excelu

Oddělení produktového managementu společnosti Fujitsu je zodpovědné za marketingové a prodejní 

aktivity v oblasti firemního hardware a software. Oddělení financí poskytuje výstupy ze SAPu v podobě 

rozsáhlých excelovských tabulek. Roger Straub, Senior Product Manager oceňuje výhodu Excelu, že 

data mohou být dále zpracovávána jednotlivými uživateli. Na druhou stranu vizuálně transparentní 

zpracování a ad hoc analýzy některých dotazů v Excelu je pomalá a zcela manuální práce. Čísla v Excelu 

jsou uvedena v podobě dlouhých seznamů a neobsahují žádné propojení na původní forecast nebo plán. 

Doposud byla čísla zpracovávána metodou “kopíruj a vlož”, což bylo časově extrémně náročné a byla 

zde vysoká chybovost.

Jako součást doktorandské práce ve spolupráci s Univerzitou v Paderborn, testovalo oddělení 

produktového managementu společnosti Fujitsu myšlenku přístupu k Business Intelligence zvanou 

Bottom-Up. Projekt „Bottom-Up“ bylo dítě duchovního otce Rogera Strauba, který na ni pracoval 

s doktorandem Nicholasem Bartschem. Cílem bylo dosáhnout vysoké míry optimalizace reportování 

v Excelu s vynaložením co nejmenšího úsilí. Jako výsledek byl ve Fujitsu implementován prototyp open 

sourcového BI řešení založeného na Jedox OLAP server 3.2. Základní myšlenka byla získat relevantní 

údaje pro tým produktového managementu společnosti Fujitsu s malým rozpočtem a zdroji, aby mohl 

významně optimalizovat controllingové procesy.

Rozhraní podobné Excelu a jednoduchost úpravy ze strany uživatelů byly pro Strauba při hledání řešení 

klíčové. Pro integraci data v projektu Bottom-Up BI byl zvolen nástroj Talend ETL. Roger Straub si vybral 

Excel s pluginem Excel for Jedox a Sparklines for Excel pro vizualizaci dat v přehledných dashoardech 

a reportech. 

Případová studie Jedox: Fujitsu

„S rozsahem a pružností analytických možností 
Jedox OLAP Serveru mohu řídit výrobky snadněji 
a rychleji přijímat cílená rozhodnutí.“ 

Roger Straub, Senior Product Manager,  
Fujitsu Product Development Group

„Kombinace forecastů s aktuálními nebo cílovými 
stavy založenými na Jedoxu nám umožňuje 
vyzkoušet řadu scénářů a ještě lépe řídit naše 
výrobky.“

Jens Peter Seick, 
Senior Vice President Fujitsu 
Product Development Group

Fujitsu je jeden z největších výrobců v oboru IT 
a telekomunikací. S přibližně 170 000 zaměstnan-
ci působí společnost ve 100 zemích. Celosvětová 
síť expertů na systémové služby, vysoce spolehlivé 
počítačové a komunikační výrobky s moderní elek-
tronikou poskytuje svým zákazníkům jedinečnou 
přidanou hodnotu. Ve fiskálním roce 2010 Fujitsu 
Limited vykázala konsolidovaný obrat 4,5 trilionu 
jenů, ekvivalent 55 miliard USD.



The “Wow moment“ for Roger Straub was when the rele-

vant figures – previously only available in two dimensio-

nal Excel spreadsheets – were restructured in a Jedox OLAP 

Cube. In the Jedox OLAP Server numbers are assigned to 

different dimensions and are available for individual ad 

hoc queries. Roger Straub was fascinated with the ability 

to view figures from multiple perspectives and to flexibly 

merge data to explain correlations. He is also impressed 

with the automatically updating dashboards. As Roger 

Straub explains it, “With the diverse and flexible analy-

zing possibilities of the Jedox OLAP Server, I have better control over products and 

targets and measures are faster to derive“. After four months, Nicolas Bartsch, who 

previously had no expertise in dealing with Jedox, was almost there: The prototype of 

an ad-hoc analysis and reporting tool. When Roger Straub wants to know about the 

development of a product in a certain time or how a software product has performed 

over another, he can get the information simply by selecting it from a drop-down. 

“Flexible ad-hoc reports and analysis, and well-arranged dashboards based on  

Jedox, now open new possibilities for us in product management,“ says Roger Straub. 

Our numbers are more readable and interpretable as they are displayed in the context 

of forecast figures or a Top10 display. Now the relationship between the number of 

‘platform’ items sold and installed software sold, is explained by an easy-to-read 

summary. The analysis of distribution channels used for products sales is part of the 

standard solution. 

 

Exciting Bottom-Up Business Intelligence Project

“The cooperation with Jedox went very well. The exciting ‘Bottom-Up BI’ project was 

characterized by high motivation”, says Professor Dr. Leena Suhl, director of the De-

partment of Decision Support and Operations research lab at the Chair of Commercial 

Information Technology 4 at the Faculty for Economic Sciences at the University of 

Paderborn. The prototype of a solution for ad hoc reporting and analysis in product 

management with Fujitsu will continued to be used by Roger Straub. The master 

thesis has stimulated further thought about how a BI solution could look like when 

the current process should be changed. Whether the scalable Jedox solution has the 

potential for enterprise-wide use, has not yet been determined. However, this dis-

cussion was initiated after the presentation of the project in different departments.

As a modern and innovative company in the Information and Telecommunications 

industry, Fujitsu is open to bottom-up ideas in Business Intelligence. “Jedox products 

are an impressive realization of this approach“, said Jan Peter Seick, Senior Vice Pre-

sident, Fujitsu Product Development Group. At the Palo Open event last year, Jedox 

also showed their high appreciation of Nicolas Bartschs’ work. This was a particular 

highlight for him:” To present my master’s thesis at the Palo Open to such a high pro-

file audience from IT and Controlling is proof to me that I chose the right partner with 

Jedox. After all, today’s students are tomorrows IT and Controlling experts. 
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Assignment of tasks:
As part of a master’s thesis, in collaboration 
with the university of Paderborn, fujitsu te-
sted the idea of a bottom-up bI approach. 
With the premise to reach large scale opti-
mization in reporting in excel with as little 
effort as possible, an open source bI proto-
type based on Jedox OLAP Server 3.2 has been 
implemented. Product management uses the 
pilot for ad hoc analysis of important figures 
in well-arranged dashboards. the users are 
impressed by the multidimensional nature of 
the OLAP technology and the flexibility to cu-
stomize to their requirements.

the prototype is in use for:
• Ad-hoc-reporting and analysis
• dashboarding

the advantages:
• data is available in a database structure 
and no longer in an excel structure
• excel-like and excel compatible solution 
that is easy to administer
• Product controlling is easier through a 
variety of analysis options
• Support of forecast scenarios

Jedox is a trademark of Jedox AG. All other product names are trademarks of the respective  
companies. © 2002-2012 by Jedox

Vzrušující projekt Bottom-Up Business Intelligence

Moment překvapení přišel pro Rogera Strauba v okamžiku, 

kdy relevantní údaje dosud dostupné pouze v dvourozměrných 

excelovských tabulkách byly restrukturovány v kostce systému 

Jedox OLAP. V programu Jedox OLAP Serveru jsou čísla rozdělena 

do různých dimenzí a jsou dostupná pro individuální a ad-hoc 

dotazy. Roger Straub byl fascinován možností vidět údaje z mnoha 

různých perspektiv a pružně je spojovat k vysvětlení vzájemných 

vztahů. Fascinovaly ho také automaticky aktualizované dashboardy. 

Jak vysvětlil: „S rozsahem a pružností analytických možností Jedox 

OLAP Serveru mohu řídit výrobky snadněji a rychleji přijímat cílená 

rozhodnutí.“ Po čtyřech měsících Nicolas Bartsch, který dosud neměl žádnou zkušenost s používáním 

Jedoxu, dosáhl cíle – prototypu nástroje pro ad-hoc analýzy a reporting. Když chtěl Roger Straub 

znát podrobnosti o vývoji nového výrobku v určitém čase nebo jak si vede určité softwarové řešení ve 

srovnání s jiným, mohl se k těmto údajům dostat jednoduše výběrem z rozbalovacího menu. „Pružné ad-

hoc reporty a analýzy v přehledných dashboardech založených na Jedoxu nám otevírají nové možnosti 

v produktovém managementu,“ prohlásil Roger Straub. „Naše údaje jsou mnohem čitelnější a snáze 

interpretovatelné neboť jsou prezentovány v souvislosti s forecastem nebo TOP10. Vztah mezi počtem 

prodaných platforem a instalovaným softwarem jsou vysvětlena v jednoduše čitelném shrnutí. Analýza 

distribučních kanálů použitých k prodeji výrobků je součástí standardního přehledu.

„Spolupráce s Jedoxem probíhala velmi dobře. Vzrušující projekt Bottom-Up BI byl doprovázen velkou 

motivací,“ řekla profesorka Dr. Leena Suhl, ředitelka výzkumné laboratoře Podpory rozhodování 

a provozu v oddělení Obchodních informačních technologií 4 na Ekonomické fakultě Univerzity 

v Padeborn. Prototyp řešení pro ad-hoc reportování a analýzy produktového managementu společnosti 

Fujitsu bude i nadále používán Rogerem Straubem. Doktorandská práce podnítila úvahy o tom, jak 

by BI řešení mohlo vypadat, pokud by měl být současný proces změněn. Zda má dále rozšířené řešení 

Jedoxu potenciál pro nasazení v rámci celé firmy, nebylo dosud rozhodnuto. Tato diskuse však započala 

po prezentaci řešení dalším oddělením. Jako moderní a inovativní společnost v oblasti informačních 

a komunikačních technologií je Fujitsu otevřena myšlence Bottom-Up Business Intelligence. „Řešení 

Jedoxu je působivou ukázkou realizace tohoto přístupu,“ prohlásil Jan Peter Seick, Senior Vice President, 

Fujitsu Product Development Group. Na konferenci Palo Open Jedox předvedl vysoce oceňovanou práci 

Nicolase Bartscha. Toto chtěl obzvláště zdůraznit: „Prezentovat mou doktorandskou práci na Palo Open 

takto význačnému publiku z IT a controllingu je důkazem toho, že jsem si v Jedoxu vybral správného 

partnera. Nakonec dnešní studenti jsou zítřejší experti na IT a controlling.“

ObOR:
InFOrmAční A KOmUnIKAční TeChnOLOgIe

POčet zaMěStnanců celOSVětOVě:
170 000

MíStO inStalace PROtOtyPu:
PADerbOrn, němeCKO

POPIS PrOJeKTU:
Jako součást doktorandské práce ve spolupráci 
s Univerzitou v Paderbornu společnost Fujitsu 
testovala myšlenku bottom-Up bI. Cílem bylo 
dosáhnout vysoké míry optimalizace reportování 
v excelu s vynaložením co nejmenšího úsilí. Jako 
výsledek byl ve Fujitsu implementován prototyp 
open sourcového bI řešení založeného na Jedox OLAP 
server 3.2. Oddělení produktového managementu 
používá pilotní projekt pro ad-hoc analýzy důležitých 
údajů v přehledných dashboardech. Uživatelé byli 
ohromeni multidimenzionální povahou technologie 
OLAP a pružnosti v úpravách podle individuálních 
požadavků.

Prototyp se využívá pro:
• Ad-hoc reportování a analýzy
• Dashboardy

Výhody:
• Data jsou dostupná v databázové struktuře 
a nikoliv ve struktuře excelu
• Řešení založené na excelu a kompatibilní s ním 
snadné na administraci
• Produktový controlling je snadnější díky mnoha 
možnostem analýz
• Podpora scénářů pro forecastování
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