Microsoft SQL Server
Analiza wdrożenia w LPP S.A.

LPP S.A. zastępuje hurtownię danych Retek Data Warehouse oraz
narzędzia analityczne Microstrategy zintegrowanym rozwiązaniem opar®
®
tym na Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SharePoint
®
Server 2010 Enterprise Edition, a także Microsoft Office Excel 2010.
Podsumowanie
Klient: LPP S.A.
Kraj: Polska
Sektor: Dystrybucja kolekcji odzieżowych
Marki LPP: Reserved, House, Cropp Town i Mohito
sprzedawane są w ponad 1000 salonów odzieżowych na terenie 11 krajów. Koncern zatrudnia 5
tysięcy osób.

Sytuacja
Szybki rozwój LPP S.A. w ciągu ostatnich lat
sprawił, że dotychczasowe rozwiązanie BI oparte
na hurtowni danych Retek Data Warehouse oraz
narzędziach Microstrategy, przestało spełniać
oczekiwania funkcjonalne. Modyfikacja istniejącego rozwiązania została po analizie uznana za
niecelową. Zakup nowego, wykorzystującego bazę
danych Oracle, okazał się potencjalnie zbyt kosztowny. Firma potrzebowała alternatywy.

Rozwiązanie
Alternatywą okazała się platforma BI Microsoft. Po
przeprowadzeniu pilotażu, LPP S.A. z pomocą
firmy WEBCON wdrożył rozwiązanie BI oparte na
platformie SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition
wraz z usługami Excel Services i PerformancePoint
Services, a także programem Office Excel jako
podstawowym narzędziem analitycznym.

Korzyści
 Codzienna, rzetelna ocena sytuacji biznesowej
firmy w obszarze sprzedaży i dystrybucji
 Informacje potrzebne do podejmowania decyzji
dostępne na wszystkich szczeblach organizacji
 Perspektywa objęcia analizami wielowymiarowymi wszystkich istotnych obszarów (oprócz
sprzedaży i dystrybucji także zamówień, logistyki wewnętrznej i łańcucha dostaw)
 Forma dostarczania informacji dostosowana do
potrzeb i preferencji użytkowników
 Relatywnie niskie koszty wdrożenia wynikające
z niższych kosztów licencji oraz efektywnego
wykorzystania dostępnych funkcji platformy
SQL Server 2008 R2

„SQL Server 2008 R2 poradził sobie z pobraniem, przetwarzaniem
i udostępnianiem danych w formie kostek OLAP wielokrotnie szybciej, niż
istniejące rozwiązanie oparte na technologii Oracle. Hurtownia testowa
zawierała ok. 1 miliard rekordów”
Arkadiusz Ruciński, Dyrektor IT w LPP S.A.
Stając do wdrożenia rozwiązania klasy BI firma musi w relatywnie krótkim czasie upewnić się
co do swojego modelu biznesowego, sposobu oceny efektywności kluczowych procesów itd.
Wiadomo przy tym jednak, że pierwotne założenia trzeba będzie z biegiem czasu zweryfikować.
Jaką zatem przyjąć strategię wdrożenia? Jak daleko w przód i w głąb sięgać, przewidując potrzeby?
Okazuje się, że dobrze jest po prostu zachować rozsądek. Gdy w 2003 r. LPP S.A. wdrażała
rozwiązania ERP oparte na systemie Retek, do prowadzenia analiz i generowania raportów postanowiono wykorzystać hurtownię danych Retek Data Warehouse w powiązaniu z narzędziami
Microstrategy. „To był najprostszy środek do realizacji celu – nie było to może rozwiązanie najtańsze, ale gwarantowało szybkie wdrożenie i uzyskanie wglądu w przekrojowe informacje na temat
biznesu. Ponadto, na ówczesnym etapie rozwoju firmy rozwiązanie RDW było całkiem wydajne” –
mówi Jacek Kujawa, wiceprezes LPP S.A.
Minęło kilka lat i LPP S.A. zmieniło się nie do poznania. Z firmy działającej za pośrednictwem
kilkudziesięciu sklepów w Polsce, LPP S.A. przekształciła się w koncern, który w 11 krajach Europy
prowadzi ponad 1000 sklepów. Liczba marek i modeli wzrosła wielokrotnie, a wraz z nimi także
potrzeby w dziedzinie analizy. Ponadto, zagraniczna część biznesu, która pierwotnie rozwijała się w
dużej mierze niezależnie, znacznie urosła i wymagała ściślejszej integracji z centralą.
„Powoli zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że w związku z poważnymi zmianami w biznesie
wyrastamy z dotychczasowego rozwiązania. Gdy zaczęliśmy spisywać wymagania dla potencjalnych
zmian stało się jasne, że dalszy rozwój istniejącej platformy nie ma większego sensu. To z kolei
skłoniło nas do solidnego przeglądu rynku” – mówi Arkadiusz Ruciński, Dyrektor IT w LPP S.A.
Początkowo LPP S.A. poszukiwała rozwiązań opartych na technologii Oracle, na której oparty
jest system Retek. Kosztorysy opiewały jednak na wielkie kwoty, dlatego LPP S.A. zaczęła poszukiwać alternatyw. Jedną z nich była platforma BI Microsoft, której LPP S.A. nie postrzegał jako zdolnej do udźwignięcia posiadanego przez firmę wolumenu danych. Wątpliwości rozwiał jednak
pilotaż, który firma WEBCON zorganizowała wspólnie z Microsoft.
„SQL Server 2008 R2 poradził sobie z pobraniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych w
formie kostek OLAP wielokrotnie szybciej, niż istniejące rozwiązanie oparte na technologii Oracle.
Hurtownia testowa zawierała ok. 1 miliard rekordów” - podkreśla Arkadiusz Ruciński.
Po roku wdrożenie jest na półmetku, ale efekty już są. Z analiz i raportów na temat sprzedaży i
zatowarowania sklepów korzysta na co dzień ok. 250 osób w biurach LPP S.A., oraz wszyscy kierownicy sklepów.
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BI łańcucha dostaw, który w naszym przypadku opiera się na założeniach strategii
Just-In-Time” – przewiduje Arkadiusz Ruciński.
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Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server to kompleksowe rozwiązanie łączące funkcje serwera bazodanowego
i platformy informacyjnej, oferujące kompletny zestaw technologii i narzędzi klasy korporacyjnej, które pomagają w wydobyciu największej wartości z informacji przy najniższym
całkowitym koszcie eksploatacji. Ciesz się wysokim poziomem wydajności, dostępności i
bezpieczeństwa; używaj bardziej produktywnych narzędzi do zarządzania i programowania;
udostępniaj wnikliwe analizy za pomocą samoobsługowej inteligentnej analityki biznesowej
(BI). Microsoft SQL Server to kompletna i zintegrowana platforma łącząca najważniejsze
funkcje, pozwalająca wydobyć więcej wartości z istniejących umiejętność i aktywów IT,
zwiększyć wydajność i sprawność działów IT oraz umożliwić szybkie tworzenie elastycznych
i innowacyjnych aplikacji.
Więcej informacji o Microsoft SQL Server można uzyskać pod adresem
http://www.microsoft.com/poland/sql-2012/dlaczego-sql-server.aspx
WEBCON
Jest firmą produkującą system WEBCON Business Process Suite do obsługi obiegów dokumentów w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Realizuje również budowę hurtowni danych oraz systemów Business Intelligence w oparciu o Microsoft SQL Server i SharePoint
Server.

