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Recept na úspěch: Jak udržet 

výrobní firmu pevně v rukou 

Data Discovery nástroj Qlik přinesl do ACO Industries přehled 

a pořádek 

ACO Group patří mezi největší výrobce 

odvodňovacích systémů na světě se 

zastoupením v 40 zemích. V České 

republice patří holding ACO s pěti 

výrobními závody mezi největší 

strojařské společnosti. Největší z nich je 

ACO Industries Přibyslav a zabývá se 

výrobou odvodňovacích systémů budov a 

stavebného materiálu, ale i obchodní 

činností. 

V Přibyslavi to s líderstvím myslí vážně i 

na českém trhu, také proto se tato fabrika 

může pochlubit nejmodernějšími 

business intelligence nástroji, které jsou 

dnes k dispozici. Řeč je o data discovery 

řešeních od společnosti Qlik.  

ACO Industries má s business 

intelligence (BI) bohaté zkušenosti. Ještě 

před příchodem data discovery v 

Přibyslavi využívali analytické a 

reportingové nástroje, ty však nestíhaly 

dynamiku byznysu, omezená byla též 

jejich použitelnost. Základní BI 

funkcionalita byla obsažena v ERP 

systémech, jichž ACO Industries využívá 

několik – Navision, ABRA a jiné. Hlavním 

BI nástrojem v takovémto různorodém 

prostředí však byl MS Excel. Na 

detailnější a náročnější analýzy, které 

jsou v tomto odvětví životně důležité, ani 

zdaleka nestačil.  

Z dobrého přítele zlý plán 

Oblíbený kancelářský nástroj má svoje 

limity, v rámci kterých je schopný 

relativně spolehlivě a flexibilně fungovat. 

Jakmile však pracujete s většími objemy 

dat nebo různými počty zdrojů na aktuální 

pohled, spolehlivost či operativní změny 

můžete zapomenout. Kromě toho Excel 

přináší vysokou chybovost, duplicity a 

několik verzí pravdy. „Než se stihnete 

vzpamatovat, excelové sešity narostou 

do kolosálních rozměrů. Pak už s nimi 

nelze smysluplně a efektivně pracovat. 

Takový systém je velmi křehký a 

zranitelný,“ IT manažer koncernu ACO 

Industries, Rudolf Kubíček.  

Kromě Excelu v ACO Industries zvažovali 

i jiný BI přístup za pomoci SQL Server 

Reporting Services. Toto řešení patří 

mezi tzv. tradiční nástroje BI. Sice 

pomůže více než Excel, ale skrývá jiné 

úskalí. Opět chyběla rychlost a 

spolehlivost, navíc práce s nimi 

vyžadovala hluboké programátorské 

vědomosti. Pro ACO Industries to 

znamenalo, že běžný pracovník 

kontrolingu si sám neporadil a úlohu 

musel delegovat na IT oddělení. Jemu 

řešení trvalo dny i týdny.  

V Přibyslavi nejprve vsadili na složité 

řešení, které předpokládalo spolupráci 

několika nástrojů – SQL, programovacího 

jazyka Perl a Excelu. Nevýhodou bylo, že 

tak složité BI prostředí měl pod palcem 

jediný programátor, na kterém všechno 

stálo i padalo. Kdyby se mu něco stalo 

anebo by jednoduše odešel, firma by 

měla velký problém. „Prostě bychom 

neměli čísla, nevěděli bychom, kolik jsme 

prodávali. Standardní prostředí je pro BI 

opravdu důležité,“ říká Rudolf Kubíček. 

Podle něj to bylo bezpečnější řešení, než 

se spoléhat výhradně na Excel, ale stále 

to nebylo „ono“. Firma se teda začala 

poohlížet po lepším a dedikovaném 

nástroji, což ji přivedlo ku Qliku. 

 

 

 

Přehled řešení  

Společnost: ACO Industries  

Odvětví: výroba 

Zaměření: Výroba odvodňovacích 

systémov budov a stavebného 

materiálu; obchodná činnosť 

Země: Česká republika 

Výzvy: Nahradit MS Excel při 

detailnějších a komplikovanějších 

analýzách, tak aby stíhali dynamiku 

byznysu. Nástroj měl být schopný 

zvládnout velké objemy dat. 

Riešenie: ACO Industries Qlik 

využívají kontroloři, pracuje s ním i 

management zejména v oblasti 

financí, obchodu, IT, kontrolingu, sklad 

a generální ředitel. 

Prínosy:  

• Rychlá aktualizace dat  

• Nízka utilizácia zdrojov 

• Qlik zvládá i velké objemy dat na 

počkání  

• Dokáže spojovat libovolné zdroje  

• Identifikace zboží, které se 

nehýbe  

• Historie stavu zásob pod palcem  

• Přehled o využívání reportů díky 

metadatům  

• Propojení Qliku s webem  

 

IT prostředí: MS Navision, SQL, 

ABRA, Perl, MS Excel 
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Qlik přicházel postupně 

Na začátku data discovery cesty v ACO 

Industries byl nástroj, který se využívá 

pro scorecardy v rámci firmy a 

jednotlivých oddělení. „Tento nástroj však 

dovolil jít jen do určité úrovně detailů, a 

tehdy nám EMARK odporučil Qlik. Jelikož 

já jsem ho už znal a některé společnosti 

v holdingu ACO ho už i využívaly, byla to 

pro nás jasná volba,“ konstatuje Rudolf 

Kubíček. 

Inovativní nástroj Rudolfovi Kubíčkovi 

zaimponoval zejména tím, že ctí pravidlo, 

že kontroling není reporting. Mnoho 

kontrolorů tráví většinu času přípravou 

reportů a nezabývají se výsledkem. S 

Qlik stačí vědět, jaké výstupy chcete a 

proč. Není nutné se zabývat formou, ta je 

to totiž daná. Stačí se zabývat obsahem. 

Uživatelé se tak mohou zaměřit na 

přípravu datového modelu, Qlik se už 

postará o zbytek. 

Bezkonkurenční in-memory 

V současnosti v ACO Industries data 

discovery nástroje obsluhuje několik 

pracovníků – kontrolorů, výstupy z nich 

využívá management zejména v oblasti 

financí, obchodu, IT, kontrolingu, sklad a 

generální ředitel.  

Jednou z věcí, které přesvědčily vedení, 

byla efektivita Qlik, skutečně rychlá 

aktualizace dat či nízká utilizace zdrojů. 

Největší tabulka v podnikovém ERP 

systému má zhruba 250 milionů 

záznamů. Qlik je schopný tyto záznamy 

„natáhnout“ za zhruba čtyři a půl minuty, 

přičemž zatížení serveru stoupne pouze 

o jedno až dvě procenta.  

V ACO Industries si váží i kompaktnosti 

Qliku, což naplno ukázala každodenní 

praxe. Jeho součástí jsou pokročilé in-

memory technologie, které dokáží 

jakýkoli soubor bezkonkurenčně 

zkomprimovat. „Moje první zkušenost 

byla s excelovým souborem, který měl 

450 megabajtů a 500 tisíc řádků. Po 

natáhnutí do Qliku a vytvoření 

kontingenční tabulky v Qliku měl 

výsledný soubor 35 megabajtů. To je 

úžasné,“ říká Rudolf Kubíček.  

 

Menu plné výhod 

O flexibilitě Qlik svědčí i fakt, že nemá 

problém spojovat různé zdroje. Můžete 

tak na jedné platformě spojit jakoukoli 

databázi v SQL s ERP systémem, TXT 

soubory s daty z výroby anebo s 

Excelem. Užitečnou funkcí je možnost 

uložení stavu. Takto je možné si zafixovat 

nějaký stav, vzhledem k němuž potom 

můžete porovnávat. Lehko zjistíte, jestli 

je nějaká položka na skladě „slow-

mover“, případně jestli se mění na „non-

mover“. Qlik to dokáže zachytit tak, že si 

ta data odloží. Přitom se není nutné 

obávat, že položky začnou růst, jako je 

tomu například v Excelu.  

V ACO Industries denně přidávali i 10 

tisíc nových skladových položek. 

Porovnávat je s původním stavem v 

tradičním BI světě bylo prakticky 

nemožné. Potřebovali zachovat historii, 

ale zároveň i zvládnout nápor nových dat. 

Z toho Excel kolaboval. S Qlik však přišlo 

i efektivní řešení. Tento nástroj umožňuje 

mít pod palcem historii stavu zásob a 

zároveň automaticky nahraje nová data 

do patřičných souborů. Pomohlo to 

vyřešit i problém s konzistencí dat.  

Silnou stránkou Qlik je i využívání 

metadat. Ta prozradí, co je pro lidi 

důležité a na co se vlastně dívají – a to 

bez toho, aby něco sami říkali. Díky 

metadatům mají v ACO Industries 

přehled o využívání reportů, vidí, kdo si je 

otevřel, na které objekty se v nich nejvíc 

kliká. To, co se nepoužívá, se jednoduše 

odstraní.  

Užitečnou věcí, kterou si v ACO 

Industries pochvalují, je propojení Qlik na 

web. Takto si hlídají například přehled 

požadavků v helpdesku. Není problém 

tam doplnit hyperlink a propojit software s 

nějakou webovou aplikací, což se hodí 

zejména tehdy, máte-li ERP systém 

schopný pracovat s webovským 

rozhraním. 

Výsledky na první pohled 

Management ACO Industries používá na 

vizualizace i dashboardy, které na první 

pohled prozradí celistvé hodnoty. Jde v 

podstatě o stacionární reporty, které 

zobrazují „tvrdá čísla“ – například kolik je 

 
 

 

 

 

Bezkonkurenční 

rychlost 

250 milionů záznamů 

v jedné tabulce Qlik 

natáhne za čtyři a půl 

minuty. Zatížení 

serveru přitom 

stoupne pouze o 1 – 

2 %  

 

 

 

 

In-Memory v praxi  

Komprimace databá-

ze ze 450 MB na 35 

MB 
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otevřených požadavků, kolik jich dnes 

přišlo, kolik z nich je nutné dnes splnit, 

případně kolik jich už splněných bylo a 

podobně. Neslouží k analýzám, jen k 

přehledu. V ACO Industries si tak umí 

ověřit počet zakázek na dílně, kolik jich 

přichází či nepřichází, jaký je workflow na 

jednotlivé uživatele, kolik jich od rána 

přišlo, kolik jich bylo vyřízených, případně 

ukáže nedokončené aktivity například ze 

včera. 

V takovémto dashboardu si pracovníci 

pospojují údaje, které potřebují vidět. 

Výsledky se jim zobrazí ve formě tepelné 

mapy. To znamená, že každý pohyb, či 

odchylka se projeví změnou barvy, 

přičemž určitým parametrům jsou 

přiřazené konkrétní barvy. Pracovníci se 

tedy nemusejí zaobírat čísly a hodnotami, 

jak se objeví něco nestandartního, 

okamžitě si toho všimnou. 

Další užitečná věc v Qliku jsou přehledy. 

ACO Industries je využívá například na 

sledování plnění KPIs. Opět do hry 

vstupují tepelné mapy a barvy a manažer 

okamžitě vidí, na čem jednotliví 

zodpovědní pracovníci jsou v rámci 

plnění plánu. Bez námahy okamžitě vidí 

stav a je schopný rychle reagovat, jestliže 

se některému z řešitelů nedaří plnit cíle.  

Qlik však dokáže jít ještě dále. Manažeři 

v Přibyslavi si mohou udělat trendový graf 

přímo v excelové tabulce.  

Hodnoty je možné spočítat v jejím záhlaví 

– například stav požadavků na 

pracovníka za posledních několik týdnů. 

K hodnotám je opět možné přiradit různé 

parametry, například nastavit, co 

konkrétní barva nebo typ písma 

znamenají. V ACO Industries všichni 

zpozorní, jakmile se objeví něco 

červenou barvou. To znamená, že něco 

není v pořádku. Položky označené 

modrou barvou je třeba vyřešit dnes, 

oranžové stačí i zítra. Pracovníci tak na 

první pohled vidí, co je dobré a co ne.  

Zázrak menom QVD 

ACO Industries v Přibyslavi využíva aj 

riešenie QVD, čo je doplnok ku Qlik. 

Umožňuje veľmi rýchlo ukladať 

a vyhľadávať dáta týkajúce sa 

aktuálneho stavu – napríklad skladových 

zásob, materiálu či otvorených 

požiadaviek, čo je typické najmä pre 

helpdesky. Aplikácia je aktualizovaná 

každú hodinu a tak si stačí len určiť 

potrebný rozsah. Systém želané dáta 

okamžite vyhľadá a uloží do QVD 

tabuľky, s čím sa už dá ďalej pracovať.  

Aktualizácia a nahrávanie nových 

dátových vstupov je nekončiaci proces, 

ktorý sa neustále mení. Vďaka QVD 

pracovníci ale veľmi jednoducho zistia 

počet otvorených požiadaviek trebárs 

pred mesiacom, prípadne zostaviť trend. 

Distribuce informací přes 
Qlik NPrinting 

ACO Industries využívá i sofistikovaný 

nástroj speciálně určený na distribuci 

informací – NPrinting. Jde vlastně o 

rozšíření Qlik a díky tomuto nástroji 

management získává pravidelné updaty 

z libovolné oblasti. Po jednoduchém 

nastavení, kdy se v NPrintingu vytvořily 

úlohy a tasky, si systém automaticky 

stahuje data v Qlik a spustí danou 

sestavu. Tyto výsledky NPrinting 

automaticky distribuuje v PDF formátu na 

předdefinované e-mailové adresy, 

případně se uloží do určených složek 

jednotlivých uživatelů.  

V Přibyslavi se intenzívně spoléhají i na 

sestavy, jejichž fungování způsobilo 

menší překvapení. Ty jsou totiž v Qlik 

poměrně jednoduchou záležitostí, stačí si 

otevřít reportovací systém a objekty 

přesouváte v rámci stránky podle 

potřeby. Rudolf Kubíček má po ruce i 

konkrétní příklad sestavy, kterou 

distribuuje nástrojem NPrinting: „Ta 

sestava má dvě stránky – první je 

všeobecná a druhá obsahuje údaje od 

jednotlivých řešitelů anebo za jednotlivé 

dimenze. Úžasné je, že pro každého 

obchodníka máte stejný pohled a 

nemusíte nic generovat dále, program to 

urobí za vás.“  

Qlik rovněž umožňuje naprogramovat 

alerty, které upozorní na každou 

aktualizaci anebo v nadefinovaném čase 

pošle textovou zprávu či e-mail bez 

jakékoli grafiky, en „tvrdá“ čísla. V tomto 

případě jde o počet nových či otevřených 

požadavků nebo například jejich přidělení 

řešitelům.  

Praktický příklad z reportingu  

Jedna z aplikací v Qliku, kterou v ACO 

Industries využívá oddělení obchodu, je 

dashboard zobrazující denní report. 

Pracovníci v něm mohou vidět po 

jednotlivých dnech v měsíci, jak na tom 

jsou, případně jaké sú výsledky jejich 

činnosti. To se porovnávalo s plánem. Na 

základě těchto údajů je možné snadno 

predikovat, jak dopadne měsíc. Jde o 

jeden ze základních pohledů pro 

fungování oddělení obchodu. Nyní jsou 

schopní toto všechno nejen kumulovat, 

ale i přidávat další linku s plánem. Na 

základě toho se mohou průběžně 

rozhodovat a přijmout nutná opatření, 

nejen čekat na výsledky, které přijdou až 

po jeho uplynutí. 
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AK MÁTE ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU, 

KONTAKTUJTE NÁS NA: 

emark@emark.cz 

 

Sme na Facebooku, LinkedIn 

a Twitteri. Sledujte nás! 

www.emark.cz 
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