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“
„Záměrem projektu  

bylo vybudovat procesy tvorby  
a údržby biznisových metadat,  

ale i místo pro zaměstnance, které má sloužit  
jako informační báze o datových aktivech banky. Jednou  

z hlavních priorit bylo vytvořit řešení, které umožní a podpoří 
možnosti konsolidace biznisových metadat s cílem dosahovat jednu 
pravdivou verzi při budování datového skladu, designování masterdat 

i při designování a interpretaci reportů. Společnost Millennium byla 
ve výběrovém řízení zvolena do role technologického i obchodního 

partnera pro tento projekt a dokázala naší společnosti přinést reálnou 
přidanou hodnotu. Projekt splnil očekávání a ve stanoveném termínu 

a rozpočtu přinesl efektivní nástroj, který v současnosti využívá 
několik stovek zaměstnanců banky.“ 

Ľubomír Boďa 
ředitel odboru Řízení kvality aktiv



Výchozí situace

VŮB banka už více jak 20 let úspěšně poskytuje svým klientům široké spektrum 

bankovních produktů. Jejich vývoj a vedení si vyžadují velkou míru flexibili-

ty, profesionality a vhodného časování. Na provoz těchto produktů je potřebná 

rozsáhlá IT infrastruktura. Dynamika současné doby je tak vysoká, že si vyžaduje 

prakticky neustálý vývoj, a tím i úpravy produktů, aplikací, což má bezprostřední 

dopad na architekturu a provoz. Složitost bankovních aplikací je v současnosti 

velmi rozsáhlá, jelikož historie bankovních dat má už více než 20 let. Vzhledem 

k velkému množství bankéřů, kteří připravují, spravují, předávají produkty a řídí 

provoz banky, bylo potřebné zabezpečit, aby členové týmů komunikovali 

mezi sebou, jakož i s klienty „stejným jazykem“. A to bez ohledu na to, zda 

působí v centrále nebo v pobočkové síti. 

Profil klienta

VÚB banka je druhá největší banka na Slovensku. Zastřešuje běžné ban-

kovní produkty, podílové fondy, starobní důchodová spoření, splátkový prodej, 

leasing a faktoring. Na Slovensku má více než 3 600 zaměstnanců. Patří do 

italské bankovní skupiny Intesa Saopaolo.

Koncový zákazník

Všeobecná úverová banka, a. s.

Řešení

Obchodní a datový slovník, 
realizovaný na portálové  
platformě Microsoft  
SharePoint, umožňuje řídit  
celý životný cyklus  
obchodních pojmů..
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 • Cílem projektu bylo zmapovat a řídit širokou bázi obchodních pojmů a vy-

tvořit platný datový slovník;

 • Hlavní ambicí bylo zefektivnit interní komunikaci, akcelerovat efektivitu 

vývoje produktů a zjednodušit správu IT aplikací;

 • Banka potřebovala zastřešit celý proces vytváření, kontrolování, připomínkování, 

schvalování a zneplatňování obchodních pojmů a přehledným způsobem je 

zobrazovat svým pracovníkům;

 • Součástí realizace datového slovníku byla i správa datových oblastí, která 

má vytvářet, měnit datové oblasti a přiřazovat k nim tzv. datové stevardy.

 

VÚB banka chtěla maximalizovat efektivitu investic do technologií Microsoft, 

a proto byla za nosnou platformu pro projekt zvolená technologie Microsoft 
SharePoint 2010.

Při návrhu řešení se v maximální možné míře využívali nativní funkcionality 

služby SharePoint, a pokud to umožňovalo zadání, byly vždy upřednostňované 

před vyvíjením vlastních částí.

Pro potřeby obchodních pojmů byla použita wiki knihovna a její hlavní 
funkcionalita. Nad touto knihovnou byl nakonfigurovaný pracovní postup, 

který byl řízený stavem obchodního pojmu. Celý pracovní postup byl rozdělený 

na několik menších částí, aby se dosáhlo větší efektivity dalšího vývoje. Po 

skončení pracovního postupu se výsledky zaznamenaly do repozitáře metadat.

Životní cyklus obchodního pojmu začíná editací, kterou uživatelé realizují 

přímo z webového prohlížeče. Právo upravovat a vytvářet pojem mají zodpovědní 
pracovníci banky, tzv. datoví stevardi. Při editaci obchodního pojmu pracují 

s nástroji a uživatelským rozhraním, které je jim blízké z prostředí Microsoft Office, 

takže pro ně nejsou potřebné žádné nové znalosti. Po finalizaci obchodního 

pojmu následuje jeho schvalování, po kterém je pojem viditelný pro všechny 
uživatele ke čtení. Obchodní pojem mohou datoví stevardi kdykoliv upravit 

Cíle projektu

Popis řešení
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1. Realizace obchodního a datového slovníku přinesla bance 
zejména většinou vnitřní efektivitu při řízení vývoje produktů 
a jejich nasazení do produkčního provozu. 

2. Všechny obchodní pojmy banky jsou řízené a dostupné 
pracovníkem centrály i prodejní sítě.

3. Vývojové týmy jednotlivých aplikací mají jistotu, že používají 
stejnou terminologii a zároveň mají přehled o zodpovědnosti 
jednotlivých datových stevardů.

4. Díky řešení už nedochází k neefektivní interní komunikaci. 
Nastavila se jednoznačná pravidla pro byznys pojmy a za-
vedením všeobecné informovanosti, pokud jde o popis 
datových polí, se zefektivňují analytické práce a integrace 
jednotlivých produkčních prostředí do IT infrastruktury 
banky.

Dosáhli jsme  
významné benefity 
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a vyvolat tak další kolo schvalování. Každý krok procesu 

schvalování vytvoří úlohy pro kompetentní pracovníky. 

Řešení eviduje historické verze a je možné je přehledně 

porovnávat přímo z webového prohlížeče. Zaznamenává 

se každá změna, ale i uživatel, který ji vykonal. Přehled 

obchodních pojmů se dá jednoduše zobrazovat, filtrovat 

a exportovat do Excelu. Nad pojmy a jejich atributy je 
nastavené komplexní vyhledávání, které umožňuje 

pojem rychle a jednoduše najít. Pro lepší přehlednost 

a ulehčení vyhledávání pojmu mají uživatelé k dispozici 

tři různé navigační nabídky, které představují různé 

pohledy na kategorii obchodních pojmů. 

Pro potřeby zobrazování údajů z datového slovníku se 

využila funkcionalita BCS (business conectivity services). 

Pro správu datových oblastí se navrhl seznam, který se 

po každé změně synchronizuje s repozitářem metadat. 

Řešení bylo zrealizováno za 3 měsíce. 

Produkty a technologie
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