
Heineken Slovensko pokračuje v digitalizácii nasadením cloudovej aplikácie 
postavenej na platforme Microsoft SharePoint Online

Lídrovi na slovenskom pivnom trhu sme priniesli moderné riešenie na schválenie a vyúčtovanie pracovných ciest



Cloudová aplikácia pre Heineken Slovensko

Východisková situácia

Spoločnosť Heineken Slovensko si uvedomuje dôležitosť digitálnej transformácie. U nášho dlhoročného zákazníka sme už v minu-

losti implementovali Microsoft Dynamics 365, ktorý zefektívnil procesy v oblasti predaja, marketingu a starostlivosti o zákazníka. 

Nakoľko vedenie spoločnosti chcelo aj naďalej digitalizovať procesy, hľadalo riešenie, ktoré by zefektívnilo proces schvaľovania  

a vyúčtovania pracovných ciest. V rámci implementácie nového riešenia chceli využiť už existujúce systémy, keďže v spoločnosti 

už používali aj Microsoft Office 365 a Microsoft SharePoint.

Na základe požiadaviek zákazníka sme v Heineken Slovensko nasadili cloudovú aplikáciu na báze Microsoft SharePoint Online. Vďaka 

Travel Expenses, ako Heineken Slovensko interne nazvalo aplikáciu, sa zdigitalizoval celý proces podávania žiadostí o schválenie 

pracovnej cesty, o vyúčtovanie pracovných ciest aj schvaľovanie záloh na pracovné cesty. Riešenie zautomatizovalo viacúrovňový 

schvaľovací proces, ktorý pred tým prebiehal najmä v papierovej forme. 

Nasadením riešenia Travel Expenses sme získali efektívnejšiu formu schvaľovania a odstránili sme doklady v papierovej 

forme. Schvaľovateľ aj žiadateľ majú všetky dôležité informácie v elektronickej podobe a môžu k nim pristupovať 

kedykoľvek a kdekoľvek, nakoľko je nástroj k dispozícii aj na mobilných zariadeniach. Zamestnanci majú prednastavené 

notifikácie, vďaka čomu ich systém informuje o stave ich žiadostí. Najväčší prínos riešenia vidíme v rýchlosti celého 

procesu, automatizácii schvaľovania a následne aj v automatickom prenose informácií do ERP systémov, čo v konečnom 

dôsledku zefektívnilo celý proces. Výhodou systému je, že sa dá stále prispôsobiť potrebám zákazníka.
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Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu bolo pokryť v rámci jedného komplexného riešenia celý proces vybavovania pracovných ciest. 

Úlohou cloudovej aplikácie bolo:

 • zdigitalizovať papierový proces schvaľovania pracovných ciest;

 • zefektívniť a zautomatizovať interné procesy;

 • eliminovať nadbytočné administratívne úkony;

 • poskytnúť kvalitné elektronické podklady pre potreby účtovníctva;

 • umožniť prístup k údajom prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia.

Prípadová štúdia

Profil zákazníka

Heineken Slovensko je viac ako 19 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu so stabilným trho-

vým podielom na úrovni približne 42 %. Heineken Slovensko, a. s., je súčasťou jednej z najväčších 

pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N. V. Spolu so značkou Heineken, vlajkovou loďou 

portfólia spoločnosti, HEINEKEN na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku 

Zlatý Bažant, ďalšie silné slovenské značky Corgoň a Kelt, regionálny Martiner, ako i niektoré 

známe zahraničné značky – Krušovice, Starobrno a Desperados. Od roku 2015 sa Heineken 

Slovensko stal výrobcom najpredávanejšieho cideru na svete, značky Strongbow, ktorý vyrába 

v pivovare Hurbanovo a dodáva na trhy strednej a východnej Európy. V roku 2017 uviedol na 

trh aj slovenskú značku cideru Lišiak zo sadu.



Prípadová štúdia

Popis riešenia

V Heineken Slovensko sme implementovali aplikáciu postavenú na platforme 

Microsoft SharePoint Online, v ktorej sa zachovávajú schvaľovacie procesy 

špecifické pre danú spoločnosť.

Medzi najdôležitejšie funkcionality aplikácie patria:

 • automatické vypĺňanie údajov o zamestnancoch a finančných údajov pre 

všetky druhy výdavkov spojených s pracovnými cestami; 

 • prístup do aplikácie pre všetkých zamestnancov kedykoľvek a z ktoré-

hokoľvek zariadenia;

 • prepojenie aplikácie s účtovným systémom; 

 • možnosť účtovnej kontroly;

 • automatický import položiek, ktoré zamestnanec platil firemnou kartou;

 • poskytnutie relevantných údajov pre manažérsky reporting;

 • vkladanie rôznych typov príloh do žiadostí (napr. faktúry, bločky...);

 • možnosť tlače jednotlivých formulárov.

Priebeh projektu

Projekt bol riadený agilnou metódou a rozdelený do dvoch častí. 

Prvá časť projektu, ktorá trvala 2 mesiace, zahŕňala:

 • detailnú analýzu požiadaviek zákazníka;

 • návrh riešenia;

 • vytvorenie aplikácie;

 • vývoj 2 formulárov.

Dodané formuláre:

 • žiadosť o schválenie pracovnej cesty;

 • žiadosť o pridelenie zálohy.

V druhej časti projektu, ktorá trvala 3 mesiace, sme zabezpečili:

 • import výpisov z kreditných kariet;

 • reporting a export vybraných údajov do účtovného systému;

 • vývoj 1 formulára.

Dodaný formulár:

 • žiadosť o vyúčtovanie pracovnej cesty. 

Spoločnosti Heineken Slovensko sme dodali modernú platformu, ktorú je možné podľa 

potrieb zákazníka v budúcnosti rozšíriť aj o ďalšie typy žiadostí.



Použité technológie

Zaujalo vás riešenie? 

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o našich riešeniach, neváhajte nás kontaktovať ešte dnes. 

Prejdeme si vaše požiadavky a pripravíme najvhodnejšie riešenie pre vašu spoločnosť.

obchod@millennium.sk 
www.millennium.sk  
+421 2 59 100 300

Prípadová štúdia

Nášmu zákazníkovi sme priniesli tieto významné benefity

1. Zamestnanci získali moderný nástroj na podávanie žiadostí o schválenie pracovnej cesty, pridelenie zálohy a o vyúčto-

vanie pracovnej cesty.

2. Zdigitalizovanie viacúrovňového schvaľovacieho procesu.

3. Zautomatizovanie interných procesov.

4. Prepojenie cloudovej aplikácie s účtovným systémom, vďaka čomu sa do účtovného systému automaticky prenesú dáta 

potrebné na zaúčtovanie pracovných ciest a pre výpočet diét či nároku na stravné lístky.

5. Odstránenie manuálneho zadávania údajov o zamestnancoch do žiadostí.

6. Prístup do aplikácie kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.

7. Poskytnutie kompletných a relevantných dát pre manažérsky reporting.
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