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Grupa TARCZYÑSKI S.A. – budowa i wdro¿enie
eksperckiej platformy Business Intelligence
w obszarach sprzeda¿y, finansów, marketingu
oraz produkcji
POTRZEBA BIZNESOWA
Spó³ka Tarczyñski w miarê dynamicznego rozwoju firmy
i wzrostu liczby danych zderzy³a siê z koniecznoœci¹
optymalizacji procesów tworzenia oraz obiegu informacji
zarz¹dczej wewn¹trz firmy. G³ównym problemem sta³o siê
zaspokojenie potrzeb kadry zarz¹dzaj¹cej na wieloprzekrojowe i wielowariantowe analizy, których przygotowanie
wymaga³o ogromnego nak³adu pracy, rosn¹cego
wraz
z rozwojem sieci sprzeda¿owej, portfolio produkowanego
asortymentu oraz dzia³alnoœci bezpoœredniej konkurencji.
Przekszta³cenia kapita³owe i utworzenie Grupy Tarczyñski
jeszcze bardziej uwidoczni³o potrzebê wdro¿enia systemów
analitycznych, wspieraj¹cych tak du¿¹ dynamikê rozwoju firmy
na rynku polskim i zagranic¹.

ROZWI¥ZANIE
W odpowiedzi na potrzeby biznesowe Grupy Tarczyñski, firma
Solet zaprojektowa³a i z sukcesem wdro¿y³a eksperckie
rozwi¹zanie klasy Business Intelligence, obejmuj¹ce modele
biznesowej analizy danych generowanych w procesach
dzia³alnoœci operacyjnej i finansowej ca³ej grupy kapita³owej.
Na potrzeby optymalizacji dzia³añ procesów sprzeda¿y
w systemie Solet Business Intelligence udostêpniono dla kadry
zarz¹dzaj¹cej model szczegó³owej eksploracji dynamiki
i struktury transakcji sprzeda¿y, co pozwoli³o na efektywn¹
analizê wskaŸników odnosz¹cych siê do sprzeda¿y hurtowej
oraz detalicznej. Za pomoc¹ zaawansowanych funkcji systemu
mo¿liwe sta³o siê zarz¹dzanie instrumentami wspierania
sprzeda¿y. Kluczowym
narzêdziem dla Grupy Tarczyñski
okaza³ siê wysokowydajny model rozliczania rabatów
retrospektywnych, pozwalaj¹cy na kalkulacjê korekty cen na
poziomie ka¿dej pojedynczej transakcji, z uwzglêdnieniem
z³o¿onoœci warunków brzegowych i parametrów poszczególnych umów.

Grupa Tarczyñski jest wiod¹cym
podmiotem dzia³aj¹cym na rynku
produkcji wyrobów wêdliniarskich
w Polsce. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w zakresie przetwórstwa miêsa, oferuj¹c produkty pod
markami Tarczyñski, Dobros³awa
oraz Starpeck. Grupa produkuje
ok. 500 wyrobów miêsno-wêdliniarskich. D³ugoletnie doœwiadczenie
rynkowe, koncentracja na przetwórstwie i nowoczesne zaplecze
produkcyjne stanowi¹ o przewadze
konkurencyjnej firmy. Najbardziej
rozpoznawalnymi produktami
Grupy s¹ Kabanosy Extra oraz
E xc l u s i ve , W ê d l i ny z F i l e t a
i Wêdliny z Kot³a. Grupa Tarczyñski
posiada trzy zak³ady produkcyjne,
które nale¿¹ do najbardziej nowoczesnych zak³adów produkcji
wyrobów wêdliniarskich w Europie.
Stosowane przez Grupê rozwi¹zania
oraz innowacyjny park technologiczny gwarantuj¹ najwy¿sz¹
jakoœæ produktów oraz pracê
zgodnie z atestami i certyfikatami
jakoœci, równie¿ w zakresie ochrony
œrodowiska. Produkty Grupy s¹
znane i doceniane nie tylko w Polsce
ale i w ro¿nych krajach na œwiecie.
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Jednostki Grupy Tarczyñski odpowiedzialne za zarz¹dzanie efektywnoœci¹ finansow¹ zosta³y wyposa¿one
w ramach wdro¿enia systemu w szereg modeli umo¿liwiaj¹cych m.in. kontrolê przep³ywów gotówkowych,
szczegó³ow¹ analizê ryzyka portfela nale¿noœci, zarz¹dzanie struktur¹ zobowi¹zañ, prowadzenie analiz
wykonania bud¿etu wydatków marketingowych w ró¿nych przekrojach oraz wariantach bud¿etu.
W szczególnoœci wprowadzony model rachunku pokryæ finansowych zapewni³ uzyskanie wieloprzekrojowej
analizy rentownoœci w formie szczegó³owego rachunku mar¿owego.

"System klasy Business Intelligence
wprowadziliœmy w przededniu przekszta³ceñ
kapita³owych. BI okaza³ siê dla nas du¿ym
wsparciem w okresie dynamicznego wzrostu
skali dzia³alnoœci operacyjnej przedsiêbiorstwa. Rozwi¹zanie dostarczone przez
Solet umo¿liwi³o nam optymalizacjê
procesów tworzenia i obiegu informacji
zarz¹dczej wewn¹trz firmy oraz wdro¿enie
standardów controllingu na kluczowych
szczeblach zarz¹dzania. O wyborze tego
w³aœnie partnera zadecydowa³y niew¹tpliwie
wysokie kwalifikacje ekspertów, wieloletnie
doœwiadczenie oraz ich indywidualne
podejœcie do procesów biznesowych.”

Na fali sukcesów w zastosowaniu systemu dla
optymalizacji procesu sprzeda¿y i efektywnoœci
finansowej, wdro¿ony zosta³ tak¿e modu³
wspieraj¹cy zarz¹dzanie produkcj¹, który pozwala
na obserwacjê wymiany surowcowej pomiêdzy
zak³adami produkcyjnymi oraz efektywn¹ analizê
procesu realizacji zadañ produkcyjnych. W zbudowanym rozwi¹zaniu raporty zosta³y pogrupowane
w pulpity zarz¹dcze i powi¹zane ze sob¹ œcie¿kami
nawigacji tak, aby mo¿liwe by³o prowadzenie analizy
od poziomu syntetycznego do poziomu danych
operacyjnych wyjaœniaj¹cych wartoœci poszczególnych wskaŸników. System jest nie tylko ³atwy
w obs³udze, ale tak¿e przygotowany tak, aby móg³
byæ wykorzystywany zarówno przez kadrê
zarz¹dzaj¹c¹, jak i pracowników operacyjnych.

Krzysztof Wachowski,
dyrektor finansowy i wiceprezes spó³ki Tarczyñski

KORZYŒCI
Jednoznacznie okreœlone, w pe³ni wiarygodne Ÿród³o informacji dla dzia³ów operacyjnych i analitycznych
Wzrost wydajnoœci i obni¿enie pracoch³onnoœci procesów analitycznych oraz raportowych
Mo¿liwoœæ uzyskania
rozliczeniowego

szczegó³owych

analiz

rentownoœci

bezpoœrednio

po

zakoñczeniu

okresu

Nieograniczony i ³atwy dostêp do szerokiego spektrum analiz
£atwoœæ samodzielnego konstruowania struktury analiz i raportów przez u¿ytkownika koñcowego
Zautomatyzowanie procesów analizy i interpretacji danych
Zastosowanie efektywnych biznesowo narzêdzi do kompleksowej, szybszej i bardziej dok³adnej analizy
procesów
Mo¿liwoœæ korzystania z systemu przyjaznego u¿ytkownikowi bez wzglêdu na pozycjê w strukturze
organizacyjnej
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