
 

 
 

Profireal Group   
 
Profireal Group je nadnárodní finanční skupina, která 
působí na finančních trzích střední a východní Evropy. 
Je jedním z významných poskytovatelů půjček a úvěrů 
v České republice, Slovensku, Polsku, Bulharsku 
a Rumunsku. Šíří produktové nabídky uspokojuje jak 
privátní klientelu, tak podnikatele, fyzické i právnické 
osoby. Představitelé skupiny v České republice jsou 
společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s. a Profidebt, 
s.r.o. 

Řešení  

Do první etapy implementace MISu byl zařazen 
finanční reporting. Návrh řešení byl vytvořen se 
záměrem datově pokrýt potřeby zadaných reportů a 
navíc poskytnout potřebnou analytickou funkcionalitu. 
Na základě tohoto návrhu pak byly definovány datové 
zdroje, způsob jejich zpracování v datovém skladu a 
vytvořeny datové OLAP kostky. Jednotný systém 
reportingu a analytických pohledů na data stanovil pro 
každého uživatele pro něj důležité a uchopitelné 
ukazatele a jejich rozpad. Cílem řešení je též analýza 
odchylek skutečnosti od plánu a dále uvažovaná 
podpora při procesu plánování.  

 

Datové zdroje 

Z účetních systémů byly získány základní účetní 
informace (deníky, faktury). Smysluplné sjednocení 
dat z jednotlivých zemí ale předpokládalo zejména 
vytvoření jednotné (nadnárodní) účetní osnovy 
a organizační struktury a převodové můstky pro 
každou zahraniční lokalitu. 

Kromě již zmíněných datových zdrojů zpracovává 
datový sklad např. soubory pro korekce, plán, externí 
ukazatele pro potřeby reportů a soubor pro kurzy, 
který obsahuje roční kurzy pro převod mezi měnami 
zemí jednotlivých společností. 

 

 

 

 

Reporting a analýzy   

Samotný reporting je pak řešen sadou reportů 
v prostředí SQL Server Reporting Services. Reporty 
jsou k dispozici všem společnostem skupiny 
a poskytují kumulované i detailní informace jak 
v nových „groupovských“ strukturách (organizační 
jednotky, účetní osnova), tak v původních „lokálních“ 
identifikacích. Zvolené prostředí a použitá technologie 
umožňují rozpad vybraných řádků reportů až 
k prvotním dokladům. 

Kromě reportů mají vybraní uživatelé k dispozici 
i analytické prostředí. Analytický nástroj ProClarity 
umožňuje manažerům a analytikům přístup k datům 
organizovaným v OLAP kostkách a rozšiřuje využití 
reportingového systému o analytickou funkcionalitu. 
Uživatelé tak mohou provádět ad-hoc analýzy nebo 
vytvářet analytické výstupy pro opakované využívání 
dalšími analytiky nebo manažery skupiny. 

Implementace systému 

Manažerský informační systém - v popsaném rozsahu 
– byl nejprve implementován ve společnosti PROFI 
CREDIT Czech, a.s. a poté postupně nasazován do 
ostatních společností skupiny Profireal Group. Od ledna 
2010 je v provozu již celé korporátní řešení. 

Přínosy 

Integrace dat do jednotné struktury a místa 
a využívání technologie datového skladu přinesly 
manažerům společnosti očekávané efekty. Průběžné 
vyhodnocování ukazatelů společnosti není pracné 
a dobře monitoruje dosahované výsledky. 

Uvedené řešení je kontinuálně rozšiřováno 
v souladu s novými trendy BI i s aktuálními 
potřebami společnosti. Tyto další etapy nejsou 
součástí této studie.   

 
AMBICA  
AMBICA s.r.o. je česká softwarová a konzultační 
společnost, která dodává inteligentní softwarová 
řešení a služby se specializací na Business 
Intelligence.  
Portfolio řešení společnosti AMBICA pokrývá významný 
rozsah potřeb v oblasti podpory obchodních procesů, 
a to od problematiky datové integrace, přes 
sofistikovaná analytická a reportingová řešení až po 
systémy pro podporu plánování a řízení výkonu 
organizací a další specializované aplikace. 
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