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NÁSTROJE CPM: Od plánování k řízení
Implementace nástrojů CPM není jednoduchou záležitostí. Nelze k ní přistoupit jen jako k náhradě
Excelu novou technologií. Firmám se ale otevírá úplně nový svět řízení výkonnosti.

Tabulkový kalkulátor je vyspělá technologie, která je tu již 30 let.
Dnes je to flexibilní nástroj s rozsáhlými výpočetními i formátovacími funkcemi, který se naučili ovládat i uživatelé neprogramátoři.
Jsou v něm schopni vytvořit velmi sofistikované a působivé aplikace. Nevýhodou je, že se jedná o jednouživatelský nástroj, tvorba
formulářů je náročná na čas, obtížně se hledají chyby ve vzorcích
a vzájemné předávání dat mezi uživateli je problematické.

Předpokládám, že náhradou „excelů“ mohou být
příslovečné moderní plánovací nástroje?
Zde bych se trochu bránil označení plánovací nástroje a ani s tou
náhradou to není tak jednoduché. Primárně se jedná o multidimenzionální databáze s vestavěnými matematickými funkcemi, které
lze využít nejen k plánování. Zásadní je oddělení dat a jejich zobra-

zení (formuláře, grafy) a to, že data existují v jediné instanci sdílené
všemi uživateli.
Samotná náhrada technologie využívané pouze pro plánování
pak samozřejmě velmi těžko přinese rozumnou návratnost. Tu lze
očekávat ve chvíli, kdy je budete využívat k řízení celofiremní výkonnosti, nikoliv jen k plánování.

Co podle vás obnáší řízení výkonnosti?
Definic byste možná našli více. Osobně jej vnímám jako řídicí smyčku „plánování – monitorování – prognózování – analyzování“. Začít
lze prakticky v kterémkoliv bodě a na libovolném časovém rámci
ve smyslu krátkodobosti či dlouhodobosti.

Jaká je realita firem?
Pozice tabulkových kalkulátorů je velmi silná v oblasti plánování, což
je kreativní činnost, kdy si postupně shromažďujete a dokumentujete východiska a následně je přetavujete do popisu očekávané bu-
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ní výhodu představuje integrované napojení obsahu
na aktuální data, což snižuje pravděpodobnost výskytu
chyb a z nich odvozených závěrů.
Zvyšuje se rovněž zájem o řešení, jež nabízejí funkcionality tzv. integrovaného plánování. V něm probíhá
například porovnávání souladu rozpočtů s aktuálními
i predikovanými finančními výsledky a daty z manažerského účetnictví. Umožňuje také diverzifikovat a přiřazovat procesy rozpočtování a správy výkonů konkrétním vlastníkům. Oproti samostatným nástrojům nabízí
přesnost a spolehlivost použitých dat.
Aktuální trendy trhu shrnuje i komentář Lukáše
Erbena ze společnosti KPC Group (zastupuje Gartner
na našem trhu): „V současné době lze za řešení či nástroje, poskytující z hlediska řízení výkonnosti konkurenční
výhodu, označit zejména oblast pokročilé či rozšířené
analytiky (augmented analytics), která kombinuje analytické funkce v (takřka) reálném čase se strojovým učením
a je určena pro zrychlení a zkvalitnění, nebo dokonce automatizaci rozhodování. Analytici zároveň zdůrazňují, že
na výkonnost a konkurenceschopnost organizací má stále větší vliv řada do značné míry ‚měkkých‘ faktorů, jako je
řízení talentu a lidských zdrojů, rozvoj digitálních pracovišť
nebo podniková kultura a její tzv. hackování.“
Analytici společnosti IDC mezi trendy, jež ovlivňují
současný trh EPM, zmiňují také jeden negativní. Dle

Jaké změny a dopady může uživatel očekávat od zavedení
nového plánovacího systému nebo jak říkáte systému
řízení výkonnosti?
Jedná se o poměrně velkou nejen technickou, ale i mentální změnu.
Přirovnal bych to k nahrazení rozvážky zboží koňskými povozy rozvážkou nákladními automobily. Je to naprosto jiný nástroj a dává
vám mnohem širší možnosti. Namísto úvah „Kde najdu potřebná

data, jak jsme to loni počítali, to musíme do všech souborů promítnout ty nové typy slev?“ můžete rovnou začít řešit „Jakou jsme měli
návratnost prodejů za poslední roky, jakou máme obrátku zásob,
vyplatí se změnit financování autoparku?“. Za tímto účelem musí
být systém také od začátku stavěn. Při jeho vývoji je potřeba řešit,
jaké parametry jsou důležité pro naše podnikání a jak je chceme
řídit, nikoliv zda budou nové formuláře vypadat stejně jako ty staré,
na které jsme zvyklí. Samozřejmě nový systém i něco vyžaduje,
a to větší dávku systematičnosti, rozvažování a kontroly dopadů
na ostatní uživatele. Určitě zde platí, že v jednoduchosti je síla.

I tak to vypadá na spoustu času a práce, kterou budou
muset uživatelé vynaložit.
Za léta využívání Excelu si firmy vyvinuly rozsáhlé plánovací systémy. Byť si to člověk na první pohled neuvědomí, jsou v nich utopeny tisíce člověkodnů práce. Nelze očekávat, že nahrazení Excelu novým systémem bude jednoduchým úkolem. Dobrou zprávou je, že
systém lze budovat postupně a začít jej používat už v průběhu vývoje. Není nutné se spuštěním čekat, až budou hotové všechny
funkce pro plánování a bude možné vytvořit kompletní nový plán.
Důležité je také naučit postupně uživatele ovládat standardní vestavěné funkce tak, aby práce s novým systémem byla pro něj stejně komfortní jako se zažitým Excelem.
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jejich zjištění se tabulkové kalkulátory a manuálně vytvářené reporty stále nevzdávají své pozice. Děje se
tak i v organizacích, které řešením EPM disponují. Uživatelé se k tradičnímu způsobu tvorby reportů nezřídka přiklánějí kvůli vysokým technickým nárokům příslušných systémů nebo jejich přílišné komplexnosti
a náročnosti obsluhy. Tento problém si producenti
softwaru uvědomují, což dokládají slova Jiřího Přibyslavského ze společnosti SAP, který mezi aktuální
trendy řadí: „Důraz na jednoduchost a uživatelskou
zkušenost, který se projevuje snahou o automatizaci
analytiky a maximální zjednodušení ovládání všech
analytických úloh“.
Pro další desetiletí, konkrétně roky 2021 až 2030,
předpovídají konzultanti společnosti The Goal Getters
Associates spíše technologické trendy, jež se inspirují
v aktuálně se rozvíjejících disciplínách informačních
technologií. Označují je akronymem DIRT, který sestává
z prvních písmen jednotlivých trendů, jimiž jsou Drive
for Deep Insight Analytics, Implementation of Continuous Planning, Rise of Robotics Process Automation
a Tighten Security over Financial and Operation Data.
Jak patrno, tematicky se věnují oblastem pokročilých
analýz, kontinuálního plánování, robotizace a automatizace procesů a otázce zabezpečení finančních a provozních dat.
◾
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Mnoho firem při finančním plánování spoléhá na Excel.
Čím si vysvětlujete jeho oblibu a kde vidíte jeho hlavní
výhody a nevýhody?

doucnosti. Většina firem používá tabulkové kalkulátory právě pro plánování. U monitorování skutečnosti,
prognózování či analyzování dlouhodobějších časových řad finančních
údajů je využití mizivé. V lepším příLubomír Šilha, Managing
padě mají uživatelé k dispozici firemní
Consultant, Sophia Solutions
datový sklad a nějaký reportovací nástroj, v horším případě na zmíněné činnosti řízení výkonnosti abdikují. Uvědomte si, že data, která potřebujete pro vytvoření plánu, jsou
rozeseta po spoustě informačních systémů. Pokud nemáte alespoň
nějaký agregátor typu datového skladu, jste odsouzeni k pracnému
přenášení dat mezi systémy a sjednocování jejich formátů pro potřeby Excelu. Proces samotného plánování pak trvá měsíce a nezbývá
čas na ostatní řídicí činnosti.

Dáváme aplikacím

třetí rozměr

Vyvíjíme software, který stojí za službami bank,
telekomunikačních operátorů a dalších společností.
Některou z námi vytvořených aplikací možná máte
dokonce v kapse – ve svém mobilním telefonu.
A nyní vám otevíráme skutečný svět virtuální reality.

