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// POS Media a SAP Business One,
úspěšné partnerství oživené mobilitou

Společnost

Cíle

Název: POS Media Europe
Země: Česká republika
Odvětví: média
Počet zaměstnanců: 138
Tržby: 19 milionů euro
Obor působení: reklama v místě prodeje
Web: http://pos-media.eu

•

Možnost porovnání dat s ostatními
regiony

•

Zdokonalení obchodních procesů

•

Usnadnění přístupu k datům

•

Zefektivnění rozhodovacích procesů

Řešení
Přístup k systému SAP Business One
prostřednictvím mobilních zařízení

Výchozí stav
•
•

Nedostupnost aktuálních dat
z ostatních regionů
Nejednotné řízení společnosti
napříč zeměmi

Použité technologie a řešení
SAP Business One, SAP Business One Mobile
Application

Významné prvky implementace
•

Rychlost implementace – systém
v plném provozu již za několik dní

•

Bezproblémové začlenění do informační
infrastruktury

Proč bylo vybráno řešení SAP

Hlavní přínosy

•

Lepší odvětvové přizpůsobení

•

Zhodnocení existujícího systému

•

Snazší a rychlejší roll-out

•

Úspora času u vedoucích pracovníků

•

U mobilní aplikace – dobrá zkušenost se
systémem SAP

•

Možnost srovnání s ostatními zeměmi –
sdílení best practices

•

Sjednocení řízení společnosti napříč
zeměmi

•

Širší využívání informací zaměstnanci

•

Zkvalitnění datové základny

POS Media Czech Republic, s. r.o. je vedoucí společností

Za účelem zefektivnění řízení společnosti a růstu kva-

v oblasti reklamy v místě prodeje a je součástí evropské

lity poskytovaných služeb se management společnosti

mediální skupiny POS Media Europe. Na trhu působí již

rozhodl využít moderní technologie a implementovat

13 let a svým zákazníkům nabízí jak samotné reklamní

pro již využívaný informační systém SAP Business One

nosiče, tak komplexní invenční reklamní řešení.

mobilní aplikaci.

„Aplikace pro iPhone umožní našim kolegům lépe pracovat s daty, která máme díky řešení SAP Business One k dispozici. Můžeme tak ještě více využít potenciál, který nám
tato data nabízí. Navíc veškeré informace, které vedení
potřebuje, jsou nyní dostupné ihned a na jedno kliknutí.“
Filip Rudolf, finanční ředitel, POS Media Europe.

			

Kvalita a spokojenost je nejlepší reklama

Společnost POS Media Europe je vedoucí skupina

V roce 2006 zavedla společnost POS Media systém

v oblasti reklamy v místě prodeje na evropském trhu.

SAP Business One. Ve finále výběrového řízení se

To dokazuje také skutečnost, že je exkluzivním partne-

management společnosti rozhodoval mezi dvěma

rem největších evropských retailových řetězců. Záro-

konkurenčními produkty, ale díky lepšímu přizpůsobení

veň v každé zemi, kde působí, spolupracuje s top 100

odvětvovým potřebám a celkové kvalitě systému

zadavateli reklamy. Skupina POS Media Europe je v sou-

i konzultantů padla volba na řešení společnosti SAP. To

časné době aktivní v šesti zemích - České Republice,

zároveň umožňovalo snazší roll-out do dalších zemí.

Slovensku, Polsku, Maďarsku, na Ukrajině a v Turecku.

Systém tak POS Media mohla poměrně rychle rozšířit

K řízení rozsáhlé skupiny používá management od po-

i do svých dalších poboček v Evropě.

čátku roku 2011 mobilní aplikaci pro SAP Business One.

„Řešení SAP Business One využíváme již více než
pět let a jsme s ním velice spokojení. Nejprve jsme
ho implementovali v České republice a poté jsme
s jeho zaváděním pokračovali i v dalších zemích.
Když na přelomu roku 2010/2011 byla zpřístupněna
mobilní aplikace, ihned jsme se domluvili se
společností Sabris, implementačním partnerem
SAP, a během několika dní jsme již mohli v České
republice přistupovat k datům pomocí iPhonů,“
popsal rychlé rozhodnutí společnosti Filip Rudolf,
finanční ředitel společnosti POS Media Europe.

			
			

Špičková technologie pro lídra trhu

Po dlouhodobé pozitivní zkušenosti se SAP Business

„Postupně budeme využívat aplikaci ve všech

One

POS

zemích, kde působíme. Již nyní můžeme přistupovat

Media přistupovat k tomuto systému bez jakýchkoli

k datům z ostatních zemí a srovnávat tak klíčové

mohou

omezení

nyní

také

manažeři

prostřednictvím

společnosti
svých

iPhonů.

Průběžně tak mohou kontrolovat stav projektů nebo
plnění klíčových ukazatelů, jako jsou objemy zakázek,
ziskovost nebo nákladovost. Rychle a pohodlně tak lze

údaje. Můžeme tak snadno získávat a sdílet postupy
a nápady vedoucí k úspěšným kampaním a tyto best
parctices začlenit do lokálních strategií. Souhrnné

získávat informace za jednotlivé segmenty, obchod-

reporty také zefektivňují a usnadňují manažerům

níky či zákazníky. V dohledné době se počítá také

řízení celé skupiny.“ Lukáš Voráček, Junior Controller,

s možností zadávat data do systému přes mobilní

POS Media Europe.

rozhraní .

			
			

Hodnota dat roste – porostou i zisky

Výstupy ze SAP Business One využívá například Crystal

„Nestačí, aby data byla uložena v systému. Je třeba

Reports a jsou integrovány do prostředí SharePoint,

s nimi pracovat a na jejich základě rozhodovat. Díky

které zaměstnanci každodenně používají při své práci.

mobilnímu přístupu k těmto datům je jejich využívání

Stejné reporty a sestavy lze nyní adaptovat pro použití

pro naše zaměstnance mnohem přirozenější a jejich

na mobilním zařízení.

přínos se tak mnohonásobně zvyšuje. V souvislosti
s tím se rovněž zvyšuje kvalita dat, protože jsou pod
neustálou kontrolou,“ objasnil Emil Kováč, Country
manager společnosti POS Media Czech Republic, vliv
mobilní aplikace na datovou základnu.

			
			

			

Budoucnost je v mobilitě

Ve většině oborů hrají informační technologie

správných informací. Klíčem k takovému přístupu je

zásadní roli. Stejně tak je tomu i v oblasti reklamy. Je

využívání mobilních technologií.

potřeba reagovat a rozhodovat rychle a na základě

„Mobilní zařízení budou hrát v moderních ERP
systémech, a nejen v nich, stále důležitější roli
a aplikace SAP Business One pro iPhone vychází těmto
trendům vstříc. Její nasazení je rychlé a snadné a svým
uživatelům přináší řadu výhod a nových možností.
Jsem rád, že jsme měli tu možnost uvést jako první
v České republice do provozu mobilní řešení pro SAP
Business One, a věřím, že jsme tak opět zvýšili svou
konkurenční výhodu.“ Filip Rudolf, finanční ředitel,
POS Media Europe.

			

			

Kontakt:
Sabris, s.r.o. Česká republika
Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5
tel.:

+420 234 704 000

fax:

+420 234 704 099

www.sabris.com

