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Octigon:
Aplikace na evidenci výkazů

Jak jsme společnosti Octigon pomohli
zefektivnit práci s výkazy.
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„Manuální práce s výkazy nás obírala o čas, který
jsme mohli využít efektivněji. Díky společnosti Millennium
máme konečně nástroj, který nám s tím nesmírně pomůže.
My se tak můžeme soustředit na naše hlavní aktivity. Velmi
oceňujeme vstřícnost a otevřenost při spolupráci s kolegy
z Millennia.“

Ing. Rudolf Vadovič
předseda představenstva
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Koncový klient

Profil zákazníka

Octigon a. s.

Společnost Octigon byla založená na Slovensku v roce 2003. Její hlavní aktivitou je poradenství a poskytování know-how v oblasti získávání dotací
a grantů z různých programů Slovenska, Evropské unie a z bilaterálních
donorských programů. Kromě toho poskytuje konzultační služby při veřejných
zakázkách, jakož i samotnou implementaci projektů. Je držitelem certifikátu
kvality STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005. Společnost Octigon
spolupracovala například na výstavbě hotelu Business House Mikado v Nitře,
renovaci zámku v Haliči, na revitalizacích několika center obcí, modernizacích několika základních škol či několika projektech z Operačního programu
Informatizace společnosti (OPIS).

Výchozí situace
Vzhledem na zaměření společnosti na různé grantové a strukturální projekty má společnost Octigon vůči kontrolním orgánům povinnost evidovat a vykazovat časový fond
osob pracujících na jednotlivých projektech. Konkrétně jde o evidenci osob zapojených
do projektu, počtu hodin, které na projektu strávily, a rovněž konkrétních aktivit, které
vykonávaly, a evidenci míst výkonu těchto aktivit. Evidenci zasílá na pravidelné bázi ve
formě výkazů kontrolnímu orgánu, přičemž tyto výkazy musí být v předepsané formě.
Zaměstnanci společnosti Octingon tak trávili mnoho času manuálním zpracováním
údajů, které jim zasílali realizátoři daných projektů, přičemž výsledkem byl výkaz v podobě
souboru aplikace Excel.
Zvyšující se objem projektů, na kterých společnost Octigon pracovala, jakož i fakt,
že jeden projektový manažer pracoval na několika projektech, si vyžadoval nalezení
a implementaci systémového řešení pro tento druh výkaznictví.
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Cíle
Návrh, vývoj a implementace systému:
•• na evidenci a vykazování časového fondu osob pracujících na projektech, v rolích
a aktivitách, přičemž tyto výkazy musí mít předepsanou formu;
•• na evidenci dodavatelských společností;
•• na evidenci projektů, které společnost Octigon řídí (činnosti projektu, milníky, etapy
projektu, fáze projektu, rozpočtové položky, aktivity v rozpočtových položkách, fakturace, čas, rozpočet).
Vzhledem k tomu, že těsně před zahájením projektu migroval celý systém společnosti
Octigon do nového prostředí Office 365 a SharePoint 2013, cílem bylo i implementování nové aplikace do tohoto prostředí.

Průběh projektu
V prvotní fázi jsme klientovi na základě jeho požadavků poskytli návrh řešení. Samotná
realizace projektu probíhala tzv. přístupem waterfall, jehož součástí je analýza,
vývoj, implementace, testování a nasazení řešení. Projekt byl rozdělen do tří milníků,
ze kterých každý měl definované požadavky na dodání a rovněž přejímací kritéria ze
strany klienta.

V začátcích realizace projektu byl SharePoint 2013 Online poměrně novou technologií
a existovalo několik způsobů, jak vytvořit aplikaci pro toto prostředí. Vydali jsme se
cestou inovativního řešení bez customizace platformy. Naše řešení bylo postavené
na vytvoření samostatné aplikace MVC s vlastní databází SQL, která byla nejprve
integrována do prostředí SharePoint.

Projekt probíhal od dubna do června 2014.

Navzdory nepředvídaným problémům platformy v její preview verzi, které jsme během
projektu operativně řešili, jsme stihli všechny milníky ve stanoveném čase a zároveň
i finální termín představení. Rozpočtová a kvalitativní očekávání se nám též podařilo
úspěšně naplnit.
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Jakých výhod
jsme dosáhli?

Řešení
Nový informační systém pro evidenci výkazů ve formě aplikace

1.

fondu projektových manažerů došlo ke snížení manuální

jsme postavili na existující platformě SharePoint 2013 Online

pracnosti a díky tomu mohou koordinátoři projektů věnovat

od společnosti Microsoft. Ten byl součástí nové platformy
Office 365, na kterou společnost Octigon přešla těsně před
zahájením projektu. Šlo tedy o nové prostředí, kterému jsme
se museli přizpůsobit.

podstatnou část svého času koordinační, produktivní práci.

2.

svoji každodenní agendu spojenou s projekty co nejefektivněji vyplňovat, a tedy eliminovat časové úsilí na tuto
činnost vynaložené.

Eliminovali jsme čas potřebný na manuální kontrolu
správnosti výkazů.

3.

Díky komplexnímu pohledu na projekty získal klient
lepší přehlednost při práci.

Na základě našich zkušeností s projektovým výkaznictvím jsme
tento systém vyvinuli tak, aby společnost Octigon dokázala

Implementací systému na evidenci a výkaznictví časového

4.

Evidenční systém přinesl vyšší efektivitu a jednoduchost
v práci s výkazy.

5.

Snížilo se riziko chybovosti, které s sebou manuální vyplňování výkazů přináší.

Kromě projektových manažerů a členů exekutivy společnosti
Octigon jsme na řešení spolupracovali jak s budoucími uživateli
systému, tak i s dodavateli společnosti. Díky těmto vstupům
jsme dokázali systém maximálně přizpůsobit potřebám a požadavkům klienta. Součástí řešení byl i systém na evidenci
a komplexní agendu projektů společnosti Octigon. Je třeba
podotknout, že informace o projektech, které se v rámci tohoto
systému evidují, mohou jít až do nejmenších detailů.
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