
Sekretem biznesu jest wiedzieæ to, czego nie wiedz¹ inni.

Arystoteles Onassis

Wdro¿enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView
w Skanska Property Poland Sp. z o.o.



„W ostatnich latach Skanska Property Poland 
bardzo szybko siê rozwija³a - trzy lata temu 
realizowaliœmy jednoczeœnie trzy kompleksy 
biurowe, a w zesz³ym roku ju¿ szeœæ. Chcemy 
jeszcze przyspieszyæ. Nasze budynki biurowe s¹ 
doskonale zlokalizowane, innowacyjne, 
energooszczêdne, podnosz¹ efektywnoœæ pracy, 
ale te¿ sprzyjaj¹ wypoczynkowi i dobrze wpisuj¹ 
siê w tkankê miasta - na takie inwestycje jest 
coraz wiêkszy popyt w Polsce”
            
                                  Katarzyna Zawodna, Prezes Spó³ki

Intensywny rozwój dzia³alnoœci firmy Skanska 
wymaga³ usprawnieñ pracy w organizacji, 
przede wszystkim w zakresie rozwi¹zañ 
informatycznych. Pojawi³a siê istotna potrzeba 
posiadania narzêdzia analityczno-raportowego 
wspieraj¹cego g³ównie dzia³y controllingu, 
finansów oraz managementu. Zadaniem 
rozwi¹zania Business Intelligence mia³a byæ 
analiza danych finansowych w wielu przekrojach 
analitycznych. Ze wzglêdu na strukturê 
organizacyjn¹ firmy Skanska, która swoj¹ 
obs³ugê informatyczn¹ posiada w innej 
lokalizacji ni¿ reszta oddzia³ów, wdro¿enie 
narzêdzia powierzone mia³o zostaæ firmie 
zewnêtrznej.

Wybór narzêdzia i partnera biznesowego

Dobór w³aœciwego rozwi¹zania Business 
Intelligence i jego wdro¿enie powierzono 
specjalistom z firmy JCommerce SA. Wspó³praca 
z wiod¹cymi dostawcami systemów Business 
Intelligence, takimi jak Qlik, Microsoft, IBM i SAP 
i id¹ca za tym mo¿liwoœæ wyboru najbardziej 
optymalnego narzêdzia, by³a decyduj¹cym, lecz 
nie jedynym czynnikiem wyboru partnera 
wdro¿eniowego. Kluczowe okaza³y siê te¿ 
umiejêtnoœci wdro¿eniowe, jak i te zwi¹zane ju¿ 
z obs³ug¹ narzêdzia. Ogromna, poparta licznymi 
certyfikatami wiedza specjalistów JCommerce 
oraz prawie dwudziestoletnie doœwiadczenie, 
które zdobywali podczas wdro¿eñ systemów 
Business Intelligence u najbardziej wymaga-
j¹cych klientów, potwierdzi³y s³usznoœæ decyzji. 

Wdro¿enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView

Aplikacja jest czêœci¹ rozwi¹zania controllingowego do planowania, bud¿etowania i raportowania na poziomie planu 
d³ugookresowego, raportowania finansowego i szczegó³owej analizy wykonania finansowego projektów. 

Skanska jest jedn¹ z wiod¹cych miêdzynarodowych firm 
zajmuj¹cych siê budownictwem i realizacj¹ projektów 
deweloperskich w obszarze biurowym i mieszkaniowym. 
W Polsce dzia³a poprzez 4 spó³ki: Skanska SA, Skanska Property 
Poland, Skanska Residential Development Poland oraz 
Skanska Infrastructure Development.

Skanska Property Poland, jako deweloper powierzchni biurowych 
dzia³a w Polsce ju¿ od pocz¹tku lat 90-tych. Dziêki doœwiadczeniu 
o skali ogólnoœwiatowej, firma dostarczy³a ju¿ ponad 
300 tys.  mkw. powierzchni biurowej najwy¿szej jakoœci, a kolejne 
100 tys. mkw. jest w budowie. Nieruchomoœci powstawa³y i po-
wstaj¹ nadal w najwiêkszych oœrodkach biznesowych w Polsce 
- Warszawie, Wroc³awiu, Poznaniu, Katowicach, £odzi oraz 
Krakowie.



Zalety platformy QlikView
� ³atwa w obs³udze intuicyjna aplikacja
� konsolidacja wielu Ÿróde³ danych 
   w jednej aplikacji
� implementacja „w lot” –  liczona w dniach, 

nie miesi¹cach
� dostêpnoœæ na urz¹dzeniach mobilnych
� elastyczne i skalowalne rozwi¹zanie 
  tworzone przez u¿ytkowników biznesowych

Najbardziej optymalnym narzêdziem BI 
spe³niaj¹cym potrzeby firmy, okaza³a siê 
p l a t fo r m a  Q l i k V i e w  –  n o w o c z e s n e ,  
pe³nowymiarowe rozwi¹zanie analityczno-
raportowe s ³u¿¹ce do anal i z  danych 
transakcyjnych. Intuicyjnoœæ i  ³atwoœæ 
w obs³udze to cechy, które przyczyni³y siê 
do wyboru tego rozwi¹zania biznesowego.  

Potrzeby firmy

G³ównym zadaniem narzêdzia mia³o byæ 
u³atwienie i usprawnienie codziennych zadañ
w obszarze finansów i planowania. Platforma 
analityczno-raportowa umo¿liwiæ mia³a 
agregacjê i wyliczenie danych finansowych 
i niefinansowych z poziomu projektów 
na poziom krajowy i regionu, u³atwiaj¹c tym 
samym komunikacjê pomiêdzy kierownikami 
projektów i  kadr¹  zarz¹dzaj¹c¹ oraz  
raportowanie do kontrolera finansowego firmy. 
Dane pochodzi³y z systemów Ÿród³owych 
ró¿nych spó³ek grupy – systemu ERP 
MS Dynamics AX oraz dedykowanego systemu 
ERP KORAB. Za³o¿ono wiêc nastêpuj¹ce cele: 

� konsolidacja danych z wielu Ÿróde³ 
i systemów w jednym miejscu
� rezygnacja z systemu finansowego jako 

œrodka ciê¿koœci firmy i tworzenia jednego   
systemu dla wszystkich u¿ytkowników
� szybka oraz ³atwa skalowalnoœæ utworzonych 

ju¿ raportów – dla nowych regionów, krajów, 
departamentów

� utworzenie platformy do zarz¹dzania dla 
   firmy w Europie

Korzyœci z wdro¿enia

Obecny etap wdro¿enia platformy QlikView 
wspiera g³ównie dzia³ controllingu, finansów, 
dzia³ zarz¹dzania projektami oraz raportowanie 
zarz¹du w Polsce, Rumunii,  Czechach 
i na Wêgrzech. Ka¿dy u¿ytkownik mo¿e obecnie 
w prosty sposób tworzyæ, modyfikowaæ 
i publikowaæ dane poprzez przegl¹darkê 
internetow¹,  a  wprowadzane zmiany 
s¹ widoczne ad-hoc. 



Raportowanie w QlikView 

� elastycznoœæ czasowa 
wszystkie raporty dostêpne dla miesi¹ca, 
kwarta³u, roku, narastaj¹co lub w okresie 
dla dowolnego wymiaru biznesowego

� wielowymiarowa analiza 
przy dowolnym wyborze parametrów

� export transakcji 
ka¿dy raport umo¿liwia wejœcie w dane
i eksport transakcji z danej pozycji

� Ÿród³a danych
- 4 kraje regionu  
- 40 firm i 10 podregiony w jednej aplikacji
- planowanie strategiczne na lata 2014-24 
- aplikacja wielowalutowa 

(EUR, SEK, PLN, HUF, CZK, RON)
- zasilenie danymi co 30 minut
- dane projektowe importowane 

z systemu generalnego wykonawcy 

� raporty grupowe i lokalne
- planowanie zakupu, gruntów, czasu 

rozpoczêcia i sprzeda¿y inwestycji
- modelowanie wariantów wyjœcia 

z inwestycji
- bilans i Rachunek Wyników w ujêciu 

korporacyjnym i statutowym
- raporty kosztów operacyjnych oraz 

zarz¹dzania nieruchomoœciami
- projekt – Analityka kosztów 
projektowych

- „przejœciówki” – przejœcie z ksi¹g 
lokalnych do korporacyjnych

� modu³ planowania
- prognozowanie kosztów dzia³alnoœci 

operacyjnej
- prognozowanie kosztów projektowych

Wdro¿one narzêdzie w znakomity sposób 
u³atwi³o komunikacjê podczas cyklicznych 
spotkañ dotycz¹cych krótko i d³ugoterminowych 
planów finansowych i operacyjnych. Co wiêcej, 
cykl zatwierdzeñ wersji planów skróci³ siê 
z kilkunastu spotkañ do kilku, podczas których 
mo¿liwa sta³a siê szybka analiza wp³ywu 
zaproponowanych wersji i scenariuszy na wyniki 
firmy. Zadecydowano, i¿ dziêki osi¹gniêtym 
rezultatom poszerzone zostanie grono 
u¿ytkowników na wy¿szym poziomie zarz¹dczym, 
tak aby poszczególni kierownicy projektów mogli 
k o r z y s t a æ  z  n a r z ê d z i a  
w procesie dyskusji nad planowanymi 
projektami. Wdro¿enie QlikView w dziale 
finansowym umo¿liwi³o bezpoœredni wgl¹d 
w dane finansowe na poziomie dowolnego 
przekroju analitycznego, a¿ do pojedynczego 
ksiêgowania, co u³atwi³o monitorowanie obiegu 
dokumentów finansowych.



Najwiêksze wyzwania w projekcie

G³ównym wyzwaniem projektowym by³a 
potrzeba prezentacji wielu rodzajów danych 
(kalkulowane dane finansowe, niefinansowe, 
opisowe) w ró¿nych perspektywach czasowych, 
w kompaktowych raportach i  zgodnie 
z precyzyjnymi wymaganiami w organizacji, 
która posiada w³asne systemy finansowe 
w ka¿dym kraju. Dodatkowym celem by³o 
utworzenie jednej platformy decyzyjnej dla 
wszystkich krajów regionu w jak najkrótszym 
czasie. 

Ambitnym zadaniem okaza³ siê sposób rozwoju 
aplikacji, która nie zosta³a zdefiniowana od 
pocz¹tku do koñca, lecz z za³o¿enia mia³a siê 
zmieniaæ zgodnie z powsta³ymi nowymi 
wymaganiami biznesowymi. QlikView jest 
narzêdziem, które na szczêœcie takie podejœcie 
umo¿liwia, zapewniaj¹c wymagan¹ elastycznoœæ 
i du¿¹ szybkoœæ reakcji na potrzeby u¿ytko-
wników biznesowych. Charakterystyczny by³ te¿ 
fakt wykorzystania w trakcie wdro¿enia formula-
rzy systemu Ÿród³owego MS Dynamics AX, 
z którego pobierano dane, zamiast dedykowa-
nych dla QlikView modu³ów planistycznych.

Podsumowanie

Przedstawiciele firmy Skanska s¹ bardzo 
zadowoleni z przeprowadzonego wdro¿enia. 
W najbli¿szym czasie planowany jest dalszy 
rozwój platformy analitycznej i poszerzanie jej 
zakresu funkcjonalnoœci niezale¿nie od danych 
Ÿród³owych. „Firma Skanska Property Poland 
zyska³a narzêdzie, które zrewolucjonizowa³o 
pracê w firmie. Co wiêcej, lokalna inicjatywa 
mia³a globalny wp³yw. Obecnie planowany jest 
dalszy rozwój rozwi¹zania. Równie¿, podjêliœmy 
decyzjê o wdro¿eniu oprogramowania 
w centrali oraz innych spó³kach z grupy.” – 
tak  zakoñczenie  sukcesem wdro¿enie  
podsumowa³ Kamil Lubiejewski, Kierownik 
Dzia³u Kontrolingu i Procesów Biznesowych 
w Skanska Property Poland. 

Nazwa:
Skanska Property 
Poland Sp. z o.o.

Bran¿a:
deweloperska

Wielkoœæ firmy:
< 7.000 
pracowników

G³ówna siedziba:
Warszawa

Nie tylko samo narzêdzie okaza³o siê sukcesem. 
Prawdziwy klucz do osi¹gniêcia wyznaczonych 
celów le¿a³ zarówno w wyborze optymalnej 
koncepcji oraz technologii dla rozwi¹zania 
docelowego, jak równie¿ we w³aœciwej 
wspó³pracy miêdzy partnerami. Obustronne 
zaanga¿owanie i elastycznoœæ pozwoli³y na 
profesjonalnie i skutecznie przeprowadzenie 
procesu wdro¿enia systemu. 

JCommerce SA

Spó³ka JCommerce to firma z prawie 10 letnim 
doœwiadczeniem na rynku IT. Bêd¹c partnerem 
firm Microsoft, IBM, SAP i Qlik oferuje pe³ne 
spektrum najbardziej nowoczesnych narzêdzi 
Business Intelligence. Posiada tytu³ QlikView 
Solution Provider, który jest potwierdzeniem 
kompetencji w zakresie pe³nych wdro¿eñ 
systemów i œwiadczenia wsparcia technicznego 
w tym obszarze. 

Fakty

Cel wdro¿enia:
� prezentacja wielu rodzajów danych 

w ró¿nych perspektywach czasowych, 
w kompleksowych raportach i zgodnie 
z wymaganiami organizacji
� stworzenie jednej platformy decyzyjnej 

dla wszystkich krajów regionu 
w jak najkrótszym czasie

Zaimplementowane technologie:
QlikView

Wykonawca:
JCommerce SA

     40-600 Katowice, ul. T. Koœciuszki 227, tel.: +48 32 201 15 32, fax: +48 32 255 36 15, office@jcommerce.pl, www.jcommerce.pl, www.nearshore-it.eu                             
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