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As part of a master’s
thesis,
in collaboration
withpříprava
the University
of Paderborn, Fujitsu’s
product management division tested the idea of a bottom-up BI approach. The proVýhodou Jedoxu je jeho snadno ovladatelné rozhraní podobné Excelu. To je intuitivní pro uživatele,
ject, “Bottom-Up BI” was the brain child of Roger Straub who has been working with
kteří jsou schopni začít ho používat ihned po krátkém zaškolení. V případě medicínské společnosti
masters’ student Nicolas Bartsch. The premise was to reach large scale optimization in
byly původní excelovské tabulky vzaty jako základ pro vytvoření OLAPovské databáze s veškerými údaji
reporting in Excel with as little effort as possible. The outcome was that an open sourpotřebnými pro plánování obou společností a pravidly, která automatizovala propočet.
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
Při plánování na základě podkladů desítek poboček odstranil Jedox nutnost rozesílat excelovské
small budget and low cost resources for solid optimization in Controlling.
tabulky, ručně je kontrolovat a konsolidovat. To vše probíhá automaticky včetně průběžného sledování
postupu prací.
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»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
Obor:
aMedicínská
variety of scenarios
and manage our products
společnost
even better.«
Jens Peter Seick,
Počet zaměstnanců:
Senior Vice President Fujitsu
Více než 600
Product Development Group

Místo instalace:

Fujitsu is one of the largest manufacturers in IT
PRAHA
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.

