
Heineken Slovensko pokračuje v digitalizaci nasazením cloudové aplikace  
postavené na platformě Microsoft SharePoint Online

Lídrovi na slovenském pivním trhu jsme přinesli moderní řešení k schvalování a vyúčtování pracovních cest



Cloudová aplikace pro Heineken Slovensko

Výchozí situace

Společnost Heineken Slovensko si uvědomuje důležitost digitální transformace. U našeho dlouholetého zákazníka jsme již  

v minulosti implementovali Microsoft Dynamics 365, který zefektivnil procesy v oblasti prodeje, marketingu a péče o zákaz-

níka. Jelikož vedení společnosti chtělo i nadále digitalizovat procesy, hledalo řešení, které by zefektivnilo proces schvalování 

a vyúčtování pracovních cest. V rámci implementace nového řešení chtěli využít již existující systémy, protože ve společnosti 

už používali i Microsoft Office 365 a Microsoft SharePoint.

Na základě požadavků zákazníka jsme v Heineken Slovensko nasadili cloudovou aplikaci na bázi Microsoft SharePoint Online. Díky 

Travel Expenses, jak Heineken Slovensko interně nazvalo aplikaci, se digitalizoval celý proces podávání žádostí o schválení pracovní 

cesty, o vyúčtování pracovních cest i schvalování záloh na pracovní cesty. Řešení zautomatizovalo víceúrovňový schvalovací proces, 

který před tím probíhal zejména v papírové formě.

Nasazením řešení Travel Expenses jsme získali efektivnější formu schvalování a odstranili jsme doklady v papírové 

formě. Schvalovatel i žadatel mají všechny důležité informace v elektronické podobě a mohou k nim přistupovat kdykoliv  

a kdekoliv, protože nástroj je k dispozici i na mobilních zařízeních. Zaměstnanci mají přednastavené oznámení a systém 

je tak informuje o stavu jejich žádostí. Největší přínos řešení vidíme v rychlosti celého procesu, automatizaci schvalování 

a následně i v automatickém přenosu informací do ERP systémů, což v konečném důsledku zefektivnilo celý proces. 

Výhodou systému je, že se dá stále přizpůsobovat potřebám zákazníka.

Hana Vaňová 
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Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo pokrýt v rámci jednoho komplexního řešení celý proces vyřizování pracovních cest. Úkolem cloudové 

aplikace bylo:

 • digitalizovat papírový proces schvalování pracovních cest;

 • zefektivnit a zautomatizovat interní procesy;

 • eliminovat nadbytečné administrativní úkony;

 • poskytnout kvalitní elektronické podklady pro potřeby účetnictví;

 • umožnit přístup k údajům prostřednictvím jakéhokoli zařízení.

Případová studie

Popis zákazníka

Heineken Slovensko je více než 19 let lídrem na slovenském pivním trhu se stabilním tržním 

podílem na úrovni přibližně 42 %. Heineken Slovensko, a. s., je součástí jedné z největších pivo-

varnických skupin na světě - HEINEKEN N.V. Spolu se značkou Heineken, vlajkovou lodí portfolia 

společnosti HEINEKEN na Slovensku prodává nejhodnotnější slovenskou pivní značku Zlatý 

Bažant, další silné slovenské značky Gambrinus a Kelt, regionální Martiner, jakož i některé známé 

zahraniční značky - Krušovice, Starobrno a Desperados. Od roku 2015 se Heineken Slovensko 

stal výrobcem nejprodávanějšího cideru na světě, značky Strongbow, který vyrábí v pivovaru 

Hurbanovo a dodává na trhy střední a východní Evropy. V roku 2017 uvedl na trh i slovenskou 

značku cideru Lišák ze sadu.



Případová studie

Popis řešení

V Heineken Slovensko jsme implementovali aplikaci postavenou na platformě 

Microsoft SharePoint Online, v níž se zachovávají schvalovací procesy specifické 

pro danou společnost.

Mezi nejdůležitější funkcionality aplikace patří:

 • automatické vyplňování údajů o zaměstnancích a finančních údajů pro 

všechny druhy výdajů spojených s pracovními cestami;

 • přístup do aplikace pro všechny zaměstnance kdykoliv a z kteréhokoliv zařízení;

 • propojení aplikace s účetním systémem;

 • možnost účetní kontroly;

 • automatický import položek, které zaměstnanec platil firemní kartou;

 • poskytnutí relevantních údajů pro manažerský reporting;

 • vkládání různých typů příloh do žádostí (např. faktury, účtenky ...);

 • možnost tisku jednotlivých formulářů

Průběh projektu

Projekt byl řízen agilní metodou a rozdělen do dvou částí.

První část projektu, která trvala 2 měsíce, zahrnovala:

 • detailní analýzu požadavků zákazníka;

 • návrh řešení;

 • vytvoření aplikace;

 • vývoj dvou formulářů.

Dodané formuláře:

 • žádost o schválení pracovní cesty;

 • žádost o přidělení zálohy.

Ve druhé části projektu, která trvala 3 měsíce, jsme zajistili:

 • import výpisů z kreditních karet;

 • reporting a export vybraných dat do účetního systému;

 • vývoj jednoho formuláře.

Dodaný formulář:

 • žádost o vyúčtování pracovní cesty.

Heineken Slovensko jsme dodali moderní platformu, kterou lze podle potřeb zákazníka 

v budoucnu rozšířit i o další typy žádostí.



Použité technologie

Zaujalo vás řešení?

Pokud máte zájem dozvědět se více o našich řešeních, neváhejte nás kontaktovat ještě dnes. 

Projdeme si vaše požadavky a připravíme nejvhodnější řešení pro vaši společnost.

obchod@millennium.cz 
www.millennium.cz 
+420 702 064 695

Prípadová štúdia

Zákazníkovi jsme přinesli tyto významné benefity

1. Zaměstnanci získali moderní nástroj pro podávání žádostí o schválení pracovní cesty, přidělení zálohy a vyúčtování 

pracovní cesty.

2. Digitalizaci víceúrovňového schvalovacího procesu.

3. Zautomatizování interních procesů.

4. Propojení cloudové aplikace s účetním systémem, díky čemuž se do účetního systému automaticky přenesou data 

potřebná k zaznamenávání pracovních cest a pro výpočet diet či nároku na stravenky.

5. Odstranění manuálního zadávání údajů o zaměstnancích do žádostí.

6. Přístup do aplikace kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení.

7. Poskytnutí kompletních a relevantních dat pro manažerský reporting.
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