
Projekt FRESH w firmie  
Kompania Piwowarska S.A.

Wdrożenie rozwiązania IBM PureData System for Analytics 
oraz zbudowanie nowego modelu danych

C A S E  S T U D Y

Profil  Klienta

Kompania Piwowarska jest największą w Europie spółką Grupy Sabmiller, drugiego pod wzglę-
dem wielkości producenta piwa na świecie. Jednocześnie jest to największy producent piwa         
w Polsce. Firma posiada ponad 37 proc. udziału w rynku. Zatrudnia około 3 200 pracowników.

Wielkość sprzedaży w 2012 roku wyniosła 13,5 mln hektolitrów piwa. Spółka posiada w Polsce    
3 browary i 14 filii. Moc produkcyjna zakładów to ponad 18 mln hektolitrów piwa. 

W portfolio firmy znajduje się 6 głównych marek piwa: Tyskie, Żubr, Lech Premium, Wojak,       
Dębowe Mocne, Grolsch. Ponadto produkuje 6 marek premium: Książęce, Pilsner Urquell, Peroni, Miller, Redd’s, Gingers.

Decydując się na wdrożenie systemu klasy Busieness Intelligence wiedzieliśmy, że musimy 
podjąć wspołpracę z doświadczonym integratorem. Wynikało to z przyjęcia niezwykle 
krótkiego czasu wdrożenia oraz dodatkowych utrudnień, które miały towarzyszyć realiza-
cji zlecenia. Właśnie dlatego wybraliśmy firmę Qumak S.A. 

Wdrożenie zrealizowane przez tę spółkę okazało się pełnym sukcesem. Nasi pracownicy 
uzyskali dostęp do platformy, która umożliwia im szybkie generowanie zaawansowanych 
raportów. Możliwość wykonywania bardziej skomplikowanych analiz daje nam wiedzę, 
która buduje naszą przewagę konkurencyjną.

Danuta Nyckowska - IT Solutions Manager, Kompania Piwowarska
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projektu, a także zamówienia maszyn. Przede wszystkim  
w tak krótkim okresie udało się również fizyczne zainstalo-
wanie sprzętu, skonfigurowanie go w infrastrukturze Kom-
panii Piwowarskiej, zaprojektowanie i wykonanie modelu 
danych, mechanizmów ETL, wykonanie testów, przenie-
sienie raportów konektorowych WWW oraz dokonanie 
adaptacji pozostałych raportów i aplikacji, przeprowadze-
nie szkoleń dla analityków. 

Warto zauważyć, że w trakcie realizacji opisywanego 
wdrożenia przeprowadzany był inny projekt, co utrudniało 
dostęp do zasobów i mogło negatywnie wpłynąć na stabil-
ność danych źródłowych. 

W wyniku realizacji projektu FRESH  
zostało wdrożone dedykowane roz-
wiązanie IBM PureData System 
for Analytics w wersji 7.0, dawniej         
Netezza. Pozwala ono na pełną  
analizę wybranych obszarów dzia-
łalności firmy wielokrotnie szybciej 

niż w przypadku tradycyjnych systemów, bez konieczności 
ponoszenia dużych nakładów na procesy optymalizacyjne. 

Projekt FRESH rozpoczął się w lutym 2013 roku i trwał 
niecałe 7 miesięcy. Jest to rekordowo krótki czas wdroże-
nia. W tym czasie dokonano nie tylko wyboru rozwiązania 
oraz  określenia jego przyszłej architektury, ustalenia ram

O  rozwiązaniu

Poza tym stale rosnąca liczba zapytań i użytkowników 
(ponad 600 użytkowników raportów WWW, ponad 70 za-
awansowanych analityków) sprawiła, że dotychczasowe 
rozwiązanie okazało się niestabilne i zbyt mało wydajne.
Dlatego też Kompania Piwowarska zdecydowała się 
na rozpoczęcie projektu FRESH: Flexible Reporting 
Environment for Sales enHancement. Jego głównym 
celem było budowanie przewagi konkurencyjnej firmy po-
przez udostępnianie we właściwym czasie informacji nie-
zbędnych do realizacji strategicznych celów biznesowych.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wdrożenie no-
wego rozwiązania sprzętowego, które zapewniłoby wzrost 
wydajności pracy przekładającej się na wyższą dostęp-
ność raportów. Jednocześnie chodziło o zaprojektowanie 
takiego modelu danych, który byłby zrozumiały dla bizne-
su i umożliwiałby szybkie oraz elastyczne wprowadzanie 
zmian.

Sytuacja  Klienta

Od 2008 roku polski rynek piwa osiągnął wysoki poziom 
nasycenia i przestał się rozwijać z tak dużą dynamiką, jak 
w latach 1996 – 2007, gdy wzrósł dwukrotnie.

Obecne producenci muszą działać na bardzo wymagają-
cym rynku i nieustannie poszukiwać obszarów, które mogą 
stanowić ich przewagę konkurencyjną. 

Dla Kompanii Piwowarskiej takim obszarem są systemy 
analityczne. Dotychczas korzystała ona z platformy KKP, 
która powstała w roku 2005. Dzięki nowym umowom z 
dystrybutorami od 2009 roku system ten stanowił coraz 
ważniejsze źródło informacji biznesowych. Jednak powstał 
on jako tymczasowe rozwiązanie, które po kilku latach 
okazało się niewystarczające.  Tylko w 2012 roku jego ob-
ciążenie wzrosło o 100 proc., co zrodziło problemy z prze-
twarzaniem danych, które trwało dłużej niż oczekiwano. 

Przeciętny czas generowania raportu wynosił 7 minut, bar-
dziej złożone analizy generowały się godzinami, a niektóre 
były niemożliwe do wykonania. Zdarzało się również, że w 
związku ze wzmożonym nadsyłaniem danych przez dys-
trybutorów na przełomie miesięcy występowały problemy 
z dostępnością rozwiązania. Najwięcej problemów w KKP 
generował fakt, że dystrybutorzy mieli możliwość wielo-
krotnego przesyłania danych dotyczących tego samego 
okresu. W związku z zastosowaną technologią wiązało się 
to zarówno z okresową niewystarczającą wydajnością śro-
dowiska, jak również z trudnościami przy implementacjach 
zmian, jak i nowych procesów oraz aplikacji. 
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Śledzenie historii zmian

Możliwości systemu:
Zbudowany model  danych pozwala na pełną analizę histo-
rii zmian w czasie dla kluczowych atrybutów w wymiarach.

Wykorzystanie:
Wykonywanie zapytań / raportów zarówno według war-
tości aktualnych w momencie zaistnienia określonego 
zdarzenia (np. zdarzenie sprzedaży towaru klientowi), jak 
również według wartości aktualnych na dany moment (lub 
dowolny punkt w czasie). Ponadto, dla jednego lub wielu 
atrybutów w jednym zapytaniu / raporcie możliwe jest ana-
lizowanie wartości historycznych i aktualnych.

Dane typu In oraz Out 

Możliwości systemu:
Dla każdego wymiaru i atrybutu, który tego wymaga prze-
chowuje się i utrzymuje zarówno kody według systemów 
wewnętrznych, jak i kody według systemów źródłowych. 
Ponadto, każda wartość pochodząca z systemów źródło-
wych tłumaczona jest na kody wewnętrzne.

Wykorzystanie:
Wykonywanie każdego zestawienia w oparciu o słowniki 
wewnętrzne oraz zewnętrzne. Oznacza to, że np. dystry-
butorzy dostają raporty, które są dla nich zrozumiałe, a 
jednocześnie te same liczby można raportować wewnętrz-
nie w przekroju kartoteki produktu obowiązującej w firmie.

Symulacja stanów  
magazynowych u dystrybutorów

Możliwości systemu:
W przypadku posiadania niepełnych danych dotyczących 
stanów magazynowych u dystrybutorów system przy okre-
ślonych warunkach brzegowych wykona symulację stanu 
magazynowego na podstawie najbliższych symulowanej 
dacie dni, dla których są rzeczywiste dane. Linie symulo-
wane oznaczone są dodatkowym atrybutem, co pozwala 
na ich łatwe włączenie / wyłączenie z analizy.

Wykorzystanie:
Na potrzeby określonych raportów możliwe jest prezen-
towanie również danych symulowanych, co zwiększa 
ciągłość danych dotyczących stanów magazynowych u 
dystrybutorów.

Zadaniem systemu była integracja w jednym modelu da-
nych z wielu źródeł, aby na ich podstawie dokonywać za-
awansowanych procesów analitycznych. 

Nowa platforma została wyposażona w następujące funk-
cjonalności:

Zmienność danych w czasie

Możliwości systemu:

Każda wartość określona jako dynamiczna może być usu-
nięta, wczytana na nowo i  zmieniona. Operacje te w mo-
delu danych wykonują się automatycznie.

Wykorzystanie:
W okresach największej aktywności (koniec kwartału, 
roku) dystrybutorzy mogą dynamicznie przekazywać do 
wgrywania nowe lub zmienione dane dotyczące np. po-
czątku roku lub kwartału, przez co uzgadnia się popraw-
ność posiadanych danych. Dzięki szybkości rozwiązania 
możliwa jest płynna praca również w czasie największych 
aktywności – nie ma wyraźnego spadku wydajności rapor-
towania.

Przekrojowe informacje  
o kontrahentach

Możliwości systemu:
Odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie modelu danych 
pozwoliło na zebranie w jednym miejscu wszystkich infor-
macji o kontrahentach z systemów źródłowych. Dodane 
zostały atrybuty unifikujące, które na podstawie danych 
z różnych systemów wypełniane są jedną wartością dla 
każdego kontrahenta wyznaczaną według określonych al-
gorytmów. W tabeli kontrahentów znajduje się ponad 70 
opisujących ich atrybutów. 

Wykorzystanie:
Raportowanie zdarzeń zarówno w przekroju atrybutów po-
chodzących z systemu źródłowego dla określonego zda-
rzenia, jak również w przekroju atrybutów zunifikowanych.

Dodatkowo, system pozwala na raportowanie zdarzeń z 
różnych systemów źródłowych w jednym zapytaniu, uży-
wając jako przekrojów atrybutów zunifikowanych (raporty 
przekrojowe dotyczące kontrahentów). Użytkownicy mogą 
stosować w zapytaniach ponad 70 atrybutów kontrahen-
tów do opisywania faktów z nimi związanych.

Główne zadania



W ramach projektu Fresh pracownicy Kompanii Piwowar-
skiej uzyskali narzędzie, które ułatwiło im pracę i udostęp-
niło szereg nowych możliwości. Wśród korzyści jakie daje 
wdrożony system można wymienić:

• Możliwość szybkiej reakcji na wyniki sprzedaży oraz
niespójne z założeniami aktywności pionu handlowego.

• Lepsza współpraca z dystrybutorami.

• Poprawność posiadanych danych.

• Model danych zrozumiały dla wszystkich użytkowni-
ków.

• Możliwość budowania w przyszłości złożonych analiz
predykcyjnych dotyczących sprzedaży np. na podsta-
wie prognozy pogody na przyszłe dni.

• Wzrost wydajności systemu: _________________
Osiągnięto skrócenie dziennego ładowania danych
z 4h do 40 minut. Możliwe stało się też wielokrotnie
szybsze wykonywanie skomplikowanych raportów oraz
działanie aplikacji dokonującej rozliczenia z dystrybu-
torami. Dostępność wszystkich raportów operacyjnych
osiągana jest w mniej niż minutę – w tym 90 proc. z
nich dostępnych jest w mniej niż 30 sekund. Ponadto,
przeliczenie danych wszystkich płatników zredukowa-
no z doby do 4 godzin.

Użytkownicy dostali więc stabilne rozwiązanie, które po-
zwala im na realizację coraz bardziej zaawansowanych 
zapytań oraz zwiększa efektywność i wydajność ich pra-
cy. Możliwość szybszej analizy danych przekłada się na 
lepsze planowanie sprzedaży, zarządzanie relacjami z 
dystrybutorami oraz przeprowadzanie skutecznych akcji 
marketingowych. 

W planach jest rozbudowa systemów analitycznych w 
Kompanii Piwowarskiej o m.in. wprowadzenie analiz typu 
data mining oraz zbudowanie dodatkowych mechanizmów 
raportowania.

Korzyści

FRESH w l iczbach

liczba dni pracujących od mo-
mentu fizycznego dostarczenia 
maszyn do oddania pierwszych 
raportów 

liczba firm biorących udział 
w projekcie

średni czas wykonywania 
raportów
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10
dni

4
firmy

15
sekund

 QUMAK S.A.    Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa     www.qumak.pl

Polska spółka giełdowa projektująca, realizująca i serwisująca innowacyjne rozwiązania dla biznesu. 
Kompetencje informatyczne łączy z bogatym doświadczeniem technologiczno-infrastrukturalnym. 
Wiedza eksperckiej kadry i partnerstwo ze światowymi liderami technologicznymi sprawiają, że 

firma dysponuje unikalnym na polskim rynku potencjałem. 

Firma wdraża innowacyjne projekty dla sektora prywatnego i publicznego, oferując m.in. systemy usprawniające procesy 
zarządzania przedsiębiorstwem, rozwiązania służące do przetwarzania dużej ilości danych firmowych i ich ochrony, nowo-
czesne narzędzia informatyczne z dziedziny bezpieczeństwa. 


