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Qlik Sense nasměroval Union 

k rychlým analýzám a 

reportům 

„Benefit Qliku je v jeho technologii. Technologický 

„podvozek“ je vyladěný a výkonný, což znamená velmi dobrý 

poměr cena vs. výkon. Umíme se velmi rychle dostat 

k výsledkům, za což patří díky zejména in-memory 

technologiím, na kterých je řešení postavené. Kromě rychlých 

analýz je důležitá i vizuální stránka a uživatelská 

přívětivost.“ 

– Martin Spišák, ICT ředitel pojišťovny UNION 

 

Nutnost nového řešení 

Pojišťovna ještě donedávna v oblasti 

analýz a reportingu využívala především 

starší business intelligence (BI) nástroje 

spolu s Microsoft Excelem. Rychle se 

měnící byznys dnes potřebuje komplexní 

analýzy téměř na počkání. Stejně tak 

akcionář Unionu – Achmea požaduje 

nové typy analýz, reportingu 

a dashboardů. 

Union tedy hledal řešení, kterým by mohl 

nahradit nepružné BI prostředí. Nová 

platforma měla pozvednout na vyšší 

úroveň dashboarding, prezentační 

platformu, jakož i analytiku pojišťovny. 

Klíčová očekávání managementu byla 

rychlý reporting a konkrétní porovnávací 

typy analýz. 

Souboj na tělo 

V pojišťovně se rozhodovali mezi 

vícerými nástroji, ostatně do nejužšího 

výběru se dostal i Qlik. Finálové duo měl 

prověřit pilotní provoz, který porovnával 

a testoval schopnosti obou dvou řešení. 

Ředitel ICT Unionu Martin Spišák 

odhaduje, že dobrou představu o jejich 

uživatelském prostředí i o funkčnosti 

a výkonu získali asi po třech měsících. 

Pilotní část projektu zároveň určila 

organizaci lidí, počet licencí i to, které 

pozice budou Qlik Sense používat. 

V rámci porovnávacího testu pojišťovna 

hodnotila také obtížnost nasazení 

infrastruktury, z čehož nejlépe vyšel Qlik. 

Ten zabodoval i v oblasti uživatelské 

jednoduchosti a self-service možností 

pro byznys uživatele. Pro úplnost je 

třeba ještě dodat, že pojišťovna ze 

začátku zvažovala i jiný visual analytics 

nástroj. Zde však nastal problém 

s cenou licence a serverového řešení: 

„U Qlik Sense je serverové řešení 

zahrnuté v ceně základních licencí, což 

z našeho pohledu představovalo velkou 

konkurenční výhodu,“ dodává Martin 

Pavlík, specialista vývoje v Unionu. 

Závěrečný verdikt Unionu opravdu 

ukázal na Qlik Sense. Toto rozhodnutí 

bylo podpořené i akcionářem Achmea, 

která Qlik dnes úspěšně používá. 

Další průběh nabral rychlý spád – k 

reálnému produkčnímu nasazení došlo 

během dalších dvou týdnů. Rychlé 

výsledky se dostavily i díky tomu, že 

datové modely a výstupy, které byly 

vytvořené během testování, se bez 

problémů použily na finální řešení. 

Takovýto přístup je v projektech 

zastřešovaných EMARKem běžný. 

 

 

Přehled řešení 

Union 

Odvětví: pojišťovnictví 

O Unionu: Union je jedna 

z nejzkušenějších pojišťoven na 

Slovensku. Vznikla v roku 1992 

a dnes nabízí širokou škálu produktů 

životního, neživotního a zdravotního 

pojištění pro individuální i firemní 

klienty. Od roku 1997 je součástí 

největší holandské pojišťovací 

skupiny Achmea B. V., což je holding 

sdružující vícero společností. 

Stát: Slovensko 

Výzvy: Union tedy hledal řešení, 

kterým by dokázal nahradit nepružné 

BI prostředí. Nová platforma měla 

pozvednout na vyšší úroveň 

dashboarding, prezentační platformu, 

jakož i analytiku pojišťovny. Klíčová 

očekávání managementu byla rychlý 

reporting a konkrétní porovnávací 

typy analýz. 

Řešení: Union využívá Qlik Sense na 

vícerých odděleních na analýzy 

a reporting. Využívají ho například 

představenstvo, kontrolling, aktuáři či 

analytici. 

Přínosy:  

• Analýza a prezentace obchodních 

výsledků 

• Uživatelská nenáročnost a 

dynamika 

• Analýzy zákaznického chování  

• Méně času a energie vynaložené 

na analýzy a reporting 
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Oblíbený nástroj 

Ještě v průběhu testovací fáze vznikla 

sada reportů a analýz, jež pokrývaly čtyři 

oblasti reportingu. S řešením Qlik Sense 

začali pracovat nejprve aktuáři – pojistní 

matematici, zodpovědní za tvorbu 

produktů. O něco později byl Qlik Sense 

nasazený také v rámci projektu Onlia.sk, 

který nabízí inovativní způsob prodeje 

a servisu pojištění bezkontaktně - online.  

Po ostrém startu popularita Qlik Sense 

rostla raketovou rychlostí. Už po pár 

týdnech se stal oblíbeným i u členů 

představenstva, jakož i u vrcholového a 

středního managementu, kde se používá 

k analýze a prezentaci obchodních 

výsledků. Kromě řídících pracovníků 

s řešením pracuje také kontrolling, 

analytici a specialisté na jednotlivých 

odděleních. Je proto předpoklad, že se 

bude v rámci Unionu rozšiřovat i dále. 

Například i na oddělení Zdravotního 

pojištění, kde se očekává poměrně velký 

rozsah analýz. 

Uživatel už nemusí být 

„ajťák“ 

Důvody popularity řešení Qlik Sense 

Martin Spišák vidí zejména v jeho 

uživatelské nenáročnosti, dynamice 

a možnostech širokého uplatnění: „Qlik 

má výborné vlastnosti také z pohledu 

technologického „podvozku“. V poměru 

cena/výkon má oproti své konkurenci 

navrch.“  

Kromě rychlých analýz byla pro Martina 

Spišáka důležitá také vizuální stránka 

a uživatelská přívětivost. Lidé, kteří 

v Unionu s analýzami pracují, totiž ve 

většině případů nejsou IT specialisté. 

Jedná se spíše o „byznysové“ uživatele, 

u nichž se nevyžadují hluboké technické 

znalosti, ačkoli musí být zdatní 

analyticky. Analýzy a reporty, které ještě 

donedávna vyžadovaly značnou 

podporu IT oddělení, dnes zvládnou 

sami uživatelé a zpravidla na počkání. 

Uživatelskému komfortu Qlik Sense 

určitě nahrává také jeho schopnost 

pracovat s množstvím různorodých 

vstupních formátů dat – ať už je řeč o 

databázových, textových nebo třeba 

tabulkových. 

Vlastní síly i podpora 

EMARKu 

Celý projekt řešil Union interními 

kapacitami se zastřešením a odbornou 

podporou Qlik specialistů z EMARKu. 

Kromě licencí EMARK poskytl též svoje 

know-how, best practices a zaškolení 

byznys uživatelů, datových specialistů a 

vývojářů. 

V Unionu si spolupráci s EMARKem 

pochvalují a vysoko hodnotí zejména 

odbornost a schopnost maximální 

flexibility. „Ve spolupráci s Qlikem nám 

umožnili tříměsíční testovací provoz. 

Ten nás přesvědčil, že nástroj, který si 

chceme koupit, je šitý pro nás,“ dodává 

Martin Pavlík. EMARK nastavil cestu, po 

níž se v Unionu už pustili sami, 

s metodickou a odbornou podporou 

svého Qlik partnera. Konzultanti 

EMARKu jsou vždy po ruce, když se 

v pojišťovně „zaseknou“ s řešením 

složitých problémů, a poradí, jak se 

posunout dále.  

Pro úspěšné nasazení Qliku bylo 

důležité i vyčlenění speciální interní 

kapacity na IT oddělení. V ideálním 

případě je to člověk, který Qlik už 

ovládá, což byl i případ Unionu. „Pokud 

se má totiž technologie posouvat 

dopředu, musí mít svého lídra a garanta, 

který to bude řídit, a tento člověk musí 

mít na to vytvořenou též dostatečnou 

kapacitu,“ radí Martin Spišák. 

Detailní pohled dovnitř 

byznysu 

Qlik Sense se v Unionu využívá i ke 

zkvalitnění každodenního rozhodování 

a zároveň i pro reporting mateřské 

společnosti. Pojišťovna v této souvislosti 

vyhodnocuje 64 klíčových indikátorů 

výkonu (KPI). Spadají sem například 

počty smluv a zákazníků, plány, 

predikce, rizika či sledování vývoje 

obchodu, a to vše je dnes možné 

prezentovat se vždy aktuálními daty a 

v jediném dashboardu. 

Klíčové indikátory jsou vyhodnocované 

na měsíční bázi, v budoucnosti se však 

počítá s přechodem na týdenní 

frekvenci. „V této části nám Qlik Sense 

 
 

 

 

Analýzy za 

hodiny, 

místo dní  
Pracovníci se už 

nemusí trápit s ne-

konečnými analýzami 

a reporty v Excelu.  

 

 

 

50 KPIs za 

první dva 

měsíce 
To je dvakrát ry-

chlejší vyhodnocení 

KPIs než u jiných 

sesterských společ-

ností v rámci Achmea 

Group 

 

 

 



 

 

EMARK s.r.o, Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 
TEL. +420-226 257 207  
E-MAIL emark@emark.cz  www.emark.cz                  

velmi pomohl,“ říká Martin Pavlík. 

„Prvních padesát KPIs jsme byli schopní 

udělat v během dvou měsíců od začátku 

projektu, což bylo 2 krát rychlejší než 

u jiných sesterských společností v rámci 

Achmea Group,“ dodává. 

Dalším příkladem je už zmiňovaný 

projekt Onlia.sk. Kromě analýz 

smluvního portfolia, dashboardů a 

reportů zde Union analyzuje chování 

klientů, například způsob uzavření 

smlouvy, platby, odkud k nám klient 

přichází. Lidem stojícím za projektem 

pomáhá Qlik Sense pochopit určité 

zákonitosti byznysu a ovlivňovat jeho 

vývoj. 

Pracovníci právního oddělení Unionu, 

jež vede přehled sankcionovaných osob, 

už nemusí z databáze manuálně 

stahovat seznamy a kontrolovat shody. 

O všechno se postará Qlik Sense, který 

zde zároveň pomohl řešit tzv. 

součinnosti. „Jestliže nám například 

exekutor poslal seznam osmi tisíc lidí, 

kteří jsou v exekuci, a žádal od nás 

informaci o daných subjektech, 

dokážeme velmi rychle pospojovat 

informace z různých datových zdrojů 

a vyhodnotit je,“ říká Martin Pavlík.  

Qlik dohlíží na uzavírání 

obchodů 

Qlik Sense spojuje data z vícerých 

informačních systémů, jako jsou 

například back-office, produkční systém 

pro neživotní pojištění, jakož i analytická 

data z internetu – tedy soft data. Nad 

tímto datovým modelem si uživatelé tvoří 

vlastní analýzy. 

Plánem pojišťovny je stále více 

integrovat internetová data – to jsou 

například všechna data, která jsou 

vygenerovaná přes cookies. Pojišťovna 

má k dispozici informace o návštěvách 

webové stránky, o co se uživatelé 

zajímají a jestli návštěva skončila 

uzavřením smlouvy, případně jestli jde o 

potenciálního klienta. Pokud návštěvník 

zanechá mailovou adresu nebo kontakt 

na telefon, následně ho pracovníci 

pojišťovny mohou kontaktovat s tím, že 

neukončil svou aktivitu, a snaží se 

obchod dokončit. 

Početnou skupinou uživatelů Qlik Sense 

jsou aktuáři. Pochvalují si možnost 

integrovat vícero datových zdrojů na 

jedné analytické platformě. Takto 

například porovnávají ceny motorového 

pojištění. „Získáváme zde ceny – ať už 

naše nebo od konkurence. Můžeme je 

analyzovat z pohledu regionů nebo 

různých typů rizik a porovnávat je,“ 

popisuje Martin Spišák. Nástroj pomáhá 

optimalizovat cenovou úroveň 

motorového pojištění, což je právě ten 

pohled, jenž aktuáři potřebují. 

Vícero dashboardů vzniklo také v oblasti 

zdravotního pojištění. Analyzují 

podmínky poskytování zdravotní péče a 

její nákladovosti – přes jednotlivé 

poskytovatele zdravotní péče, regiony 

či odbornosti. Pracovníci pojišťovny 

dnes vidí, jak si konkrétní poskytovatel 

vede v rámci určité diagnózy nebo 

způsobu léčby. Pro Union je důležitý i 

ukazatel, jenž sleduje, kde se 

poskytovatel zdravotní péče nachází ve 

vztahu k nákladovému průměru.  

Úspory času a energie 

V oblasti pojištění motorových vozidel 

kvalitnější analýzy přispěly k optimalizaci 

cenových hladin. „Určitě se nám zvýšil 

potenciál prodeje,“ připomíná Martin 

Spišák. Je-li řeč o úsporách, 

jednoznačným přínosem tohoto projektu 

je méně času a energie, vynaložených 

na analýzy. Ty jsou s Qlik Sense 

rychlejší a dynamičtější. Pracovníci se 

už nemusí trápit s nekonečnými 

analýzami v Excelu, kterými běžně trávili 

několik dní. Stejný výsledek dnes 

dostanou maximálně v průběhu hodin. 
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MÁTE-LI ZÁJEM O SPOLUPRÁCI, 

KONTAKTUJTE NÁS NA: 

emark@emark.cz 

 

Jsme na Facebooku, LinkedIn 

a Twitteru. Sledujte nás! 

www.emark.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emark@emark.
http://www.emark.cz/

