
The Company

Established in 1825 and headquartered in Edinburgh, Standard Life is a major provi-

der of financial services in Great Britain. The company, listed on the stock exchange,  

manages €200 billion worth of financial assets and is one of the largest insurers world-

wide, serving approx. 7 million customers. The Standard Life Group has operated a  

German branch office in Frankfurt/Main since 1996. More than 400 employees look after 

more than 450,000 customers in Germany and in Austria. 

The Requirement: Automation of Planning Processes

The German branch aimed at facilitating budget planning and budget reporting by  

introducing a sophisticated planning tool. Standard Life wanted to replace the existing 

solution (based on Excel sheets) because administration and a host of manual processes 

produced a great deal of additional work and lengthy planning periods. Since a data ware-

house with a web-reporting solution already existed, it was only the planning functionality 

that was missing. After a diligent evaluation of planning tool providers, the project team 

decided in favour of a combination of  Jedox OLAP Server and Excel. Jedox, providing write-

back functionality and real-time consolidation, is an OLAP database perfectly suitable for 

planning applications. The solution stood out when it came to high performance at minimal 

investment risk. 

The following criteria were key factors for choosing Jedox:

 • License model

• Cost effectiveness (acquisition, total cost of ownership)

•  Good planning functionality, e.g. budget scenario planning and quick consolidation of 

cost centers

• Functionality in conjunction with Excel

• Usability for end users, developers and administrators

• Flexibility in regards to future adjustments or extensions of planning processes

With Jedox OLAP Server, the German Stan-
dard Life branch implemented a planning 
environment that facilitates their annu-
al budget planning. The solution is also 
used to report monthly figures to the staff 
responsible for a cost center – allowing 
forecast adjustments – and for scenario 
planning as well as ad hoc analyses in the 
field of controlling. Jedox enabled Standard 
Life to accelerate their planning processes 
and improve data quality tremendously.
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»We decided on the combination of Jedox 
OLAP Server and Excel because it is extremely 
cost effective and user-friendly.«

Ingo Weishaupt, 
Management Information, Standard Life

Budget Planning With Efficient Processes
Case Study: Standard LifeEfektivnější plánování

Společnost

Požadavek: Automatizace plánovacího procesu

Standard Life byla založena v roce 1825 a její vedení sídlí v Edinburgu. Jde o předního poskytovatele 

finančních služeb ve Velké Británii. Společnost je kótovaná na burze, spravuje finanční aktiva ve výši 

200 miliard EUR a jedná se o jednoho z největších pojistitelů na světě se sedmi miliony zákazníků. Její 

německá pobočka má více než 400 zaměstnanců a stará se o 450 000 klientů v Německu a Rakousku.

Snahou německé pobočky bylo zefektivnit plánování a reporting pomocí sofistifikovaného softwarového 

nástroje. Standard Life chtěl vyměnit doposud používané řešení založené na excelovských tabulkách, 

které bylo náročné na administraci a vyžadovalo rozsáhlé manuální práce způsobující zdlouhavé a 

náročné plánování. Protože datový sklad a webový nástroj na reporting už existovaly, chyběl jen modul 

pro plánování. Po pečlivém srovnání všech dodavatelů těchto řešení se projektový tým rozhodl pro 

kombinaci Jedox OLAP Server a Excelu. Jedox poskytující možnost zápisu dat do vyrovnávací paměti 

(writeback) a konsolidaci údajů v reálném čase, je OLAP databáze perfektně vhodná pro plánování. Toto 

řešení se ukázalo jako nejlepší vzhledem k vysoké výkonnosti a zároveň minimálním nákladům.

Následující kritéria byla klíčová pro výběr Jedoxu:

•  Model licencování

•  Efektivnost nákladů (pořízení, celkové provozní náklady)

•  Dobrá funkcionalita pro plánování, např. plánovací scénáře a rychlá konsolidace nákladových 

středisek

•  Propojení s Excelem

•  Snadná práce pro konečné uživatele, vývojáře i administrátory

•  Pružnost pro případné budoucí úpravy nebo rozšíření plánovacích procesů

Případová studie Jedox: Standard Life

S produktem Jedox OLAP Server implementovala 
německá pobočka Standard Life řešení, které 
zjednodušilo přípravu ročních plánů. Prostředí je 
také používáno pro měsíční reporting manažerům 
odpovědným za nákladová střediska (umožňuje 
úpravu forecastů), pro plánovací scénáře a také 
pro ad hoc analýzy v controllingu. Jedox umožnil 
Standard Life výrazně zrychlit plánovací procesy a 
zlepšit kvalitu dat.
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„Rozhodli jsme se pro kombinaci Jedox OLAP Ser-
ver a Excelu kvůli její vysoké nákladové efektivnos-
ti a jednoduchosti pro užívání.“

Ingo Weishaupt,
Management Information, Standard Life
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The solution:  
Flexible system for Budget Planning and Ad-hoc Analysis

With Jedox Standard Life implemented a planning environment to conduct budget  

planning for the following year (cost management), a process involving up to 80 concur-

rent users. The system also helps to develop a cost center for monthly budget reporting, 

creating the possibility to make forecast adjustments, rapid consolidation as well as ad 

hoc queries and scenario planning in the field of controlling. 

Cost planning is subdivided into personnel/ resource planning, investment planning, 

cost type planning and a summarizing analysis. Standard Life created data cubes  

corresponding to resources, investment and cost type planning as well (as a helper cube 

containing cost rates) in Jedox.

The planning application retrieves actual and structure data from an Oracle-based data 

warehouse that contains SAP data (cost and cost centers as well as cost center structure). 

Structural architecture and data transfer are both handled via ODBC. Jedox planning data 

are exported at the end of the planning cycle and transferred to SAP.  

Planning is handled in the local network. The users are mainly controllers and those  

responsible for cost centers. An extensive user rights management body controls what data 

a user may see or edit. 

 

The Result: Planning with Greater Quality and speed

The solution was implemented with the help of a Jedox consultant without  

interrupting the day to day business in Corporate Control. The implementation took place 

six weeks after taking up the project via an automated roll-out that affected 450 client 

machines.

Key improvements include the elimination of manual interfaces, realization of cost 

advantages, improvement of data quality and planning in less time. The staff in  

Control can now focus on their real task, i.e. analysing data and providing advice to cost 

center management.  

The Return on Investement calculation yielded a positive result for Standard Life.  

The internal cost-benefit analysis revealed the improved efficiency of the planning and 

forecasting process. 
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Výsledek: Plánování rychleji a ve vyšší kvalitě

Řešení: 
Pružný systém pro plánování a ad–hoc analýzy
S Jedoxem implementoval Standard Life plánovací prostředí pro přípravu rozpočtu na další roky (cost 

management). Jde o proces zahrnující až 80 současných uživatelů. Systém také pomáhá vytvářet 

nákladová střediska pro měsíční reporting plánu, poskytuje možnost upravovat dílčí forecasty, ad hoc 

analýzy stejně jako plánovací scénáře v controllingu. 

Plánování nákladů je rozděleno na plánování zaměstnanců / zdrojů, investiční plánování, plánování 

podle druhu nákladů a shrnující analýzy. Standard Life vytvořil v Jedoxu datové kostky odpovídající 

zdrojům, investicím a druhům nákladů a také pomocnou kostku obsahující sazby nákladů.

Plánovací aplikace přebírá aktuální a strukturální data z datového skladu na bází databáze Oracle 

obsahující údaje ze SAPu (náklady a nákladová centra stejně jako strukturu nákladových center). 

Strukturální architektura a přenosy dat jsou zajišťovány s pomocí ODBC. Plánovací data z Jedoxu jsou 

exportována na konci plánovacího cyklu a přenášena do SAP. Plánování probíhá v lokální síti. Uživatelé 

jsou převážně controlloři a manažeři odpovědní za nákladová střediska. Rozsáhlá správa přístupových 

práv hlídá, jaké údaje mohou jednotliví uživatelé vidět nebo editovat.

Řešená bylo implementováno s pomocí konzultantů z Jedoxu bez přerušení každodenních úkolů 

firemního controllingu. Implementace trvala šest týdnů od začátku projektu pomocí automatického 

spouštění, které zahrnovalo 450 koncových zařízení.

Klíčová zlepšení zahrnovala omezení ručních mezičlánků, přinesla výhody z hlediska nákladů, zlepšila 

kvalitu dat a zkrátila čas potřebný k plánování. Zaměstnanci controllingu se teď mohou soustředit na 

svou klíčovou úlohu, což je analýza dat a poradenství managementu nákladových středisek.

Kalkulace návratnosti investic ukázala přínos pro Standard Life. Interní analýza nákladových přínosů 

odhalila zlepšenou efektivitu při plánování a forecastování.

PřIhLAŠOVACÍ OBRAZOVKA PRO RůZNÉ 
PLáNOVACÍ úLOhY
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