
W 2010 roku w firmie wprowadzony został system Business Intel-
ligence, umożliwiający bieżącą diagnozę sytuacji w kilkunastu 
spółkach należących do Grupy. System umożliwia m.in. obliczenie 
wartości zysku wypracowanego przez przedstawiciela handlowe-
go, mierzy wartość sprzedaży wybranego produktu lub grupy pro-
duktowej, a także pozwala na zbadanie efektywności współpracy 
z klientem. W części raportowej wykorzystano możliwości narzędzia 
dostarczonego przez SAS Institute. Dzięki wdrożeniu BI udało się do-
konać konsolidacji sprawozdań finansowych, ujednolicić budżeto-
wanie i raportowanie w całej Grupie.

Kolejnym wyzwaniem było ułatwienie i przyśpieszenie dostępu 
do informacji za pomocą intuicyjnego i łatwego w obsłudze narzę-
dzia, które umożliwi:

1.  Kompleksowe wsparcie procesu planowania i prognozowania 
(modele planistyczne i prognostyczne).

2.  Zintegrowanie procesów raportowania w Grupie (w tym po-
przez udostępnienie raportów na urządzeniach mobilnych).

3.  Natychmiastową, wizualną eksplorację danych pochodzących 
z zintegrowanych źródeł Grupy ATLAS – dostępną dla użyt-
kowników biznesowych.

4.  Tworzenie analitycznych raportów ad hoc przez użytkowników 
biznesowych (w tym controlling) dla podmiotów  wewnętrz-
nych i zewnętrznych.

5.  Szybkość i niezawodność przetwarzania dużych wolumenów 
danych przy jednoczesnym zachowaniu możliwości skalowa-
nia rozwiązania.

Do realizacji powyższych zadań wybrano oprogramowanie 
SAS® Visual Analytics. Przed przystąpieniem do realizacji projektu 
SAS Institute został zobowiązany do potwierdzenia, że zapropo-
nowane rozwiązanie sprosta wymaganiom postawionym przez 
ATLAS. W tym celu został przeprowadzony wstępny projekt w try-
bie Proof of Concept. Tematem projektu było wyznaczenie hipo-
tetycznej marży dla zadanych, złożonych warunków wejściowych 
i dużego wolumenu danych. Ze względu na wagę projektu prace 
były nadzorowane, a końcowy efekt zaakceptowany przez wice-
prezesa zarządu Grupy ATLAS, Konrada Marchlewskiego.  

SAS® Visual Analytics to wysoce wydajne i łatwe w obsłudze 
rozwiązanie do szybkiej i kompleksowej analizy danych. Jego 
unikalną cechą jest połączenie w jednym środowisku funkcjo-
nalności raportowania i wizualnej eksploracji danych. Wizualna 
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eksploracja koncentruje się na danych, które są punktem wyjścia 
i interpretacji przez użytkownika pracującego zwykle w trybie ad 
hoc. Najważniejszym obszarem wykorzystania SAS® Visual Ana-
lytics w Grupie ATLAS jest wizualna prezentacja zaimplemento-
wanych modeli planistycznych. Modele tworzone są z użyciem  
oprogramowania  SAS® Financial Management, które  jest kom-
pleksowym rozwiązaniem do planowania, budżetowania, kon-
solidacji i raportowania. Obecnie w Grupie ATLAS wdrażana jest 
jego najnowsza wersja.

Kolejnym obszarem wykorzystania funkcjonalności SAS® Vi-
sual Analytics jest dekompozycja marż. Ze względu na fakt, że 
poszczególne koszty (technologiczne koszty wytwarzania, zobo-
wiązania krótkoterminowe, bonusy marketingowe, wydania nie-
odpłatne, koszty transportu, sprzedaży i zarządu) są zaalokowane 
na różnych poziomach marż, funkcjonalność ta pozwoli na:

•   sprawne zarządzanie marżą,
•  udostępnienie zdekomponowanych marż pracowników 

w formie wizualnej,
•   błyskawiczny i ciągły dostęp do dowolnego zakresu marż 

w czytelnej i zrozumiałej formie graficznej,
•   trafne podejmowanie decyzji biznesowych opartych na mar-

ży (w tym w szczególności przez pracowników mobilnych, 
wykorzystujących tablety).

Dodatkowo poprzez SAS® Visual Analytics udostępniane są na urządze-
nia mobilne raporty dotyczące:

•  sprzedaży,
•  surowców i produkcji,
•  technicznego kosztu wytworzenia,
•  inwestycji,
•  wynagrodzeń,
•  budżetu i rachunku zysków i strat.

Korzyści z wdrożenia SAS® Visual Analytics:
1.  Szybsze planowanie biznesu – poprzez natychmiastowy 

wgląd w dane analityczne dowolnego poziomu.
2.  Optymalizacja zadań w biznesie – poprzez tworzenie modeli 

planistycznych, których wyniki są udostępniane w formie 
wizualnych eksploracji oraz raportów.

3.  Trafniejsze decyzje biznesowe – niezależnie od miejsca 
(mobilność), czasu (stały dostęp do raportów) i poziomu 
potrzeb ze strony klientów.

W konsekwencji wdrożenie oprogramowania SAS Institute:
1.  Wspomaga realizację misji Grupy ATLAS  

(lider w kształtowaniu rynku budowlanego).
2.  Klienci mają większą przejrzystość oferty i satysfakcję  

z poziomu świadczonych usług.
3.  Partnerom przynosi atrakcyjniejszy dochód z marży  

i zwiększanie udziału w rynku.
4.  Pracownicy zyskują lepszą optymalizację pracy  

oraz procesów biznesowych.
5.  Organizacji ułatwia realizację celów, umożliwia  

monitoring wskaźników i ewaluację ryzyka 
podejmowanych działań.

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz naj-
większym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań 
SAS korzysta 75 000 firm i instytucji w 140 krajach. Oprogramowanie SAS wspiera sze-
rokie spektrum procesów biznesowych i zaspokaja  rosnące potrzeby przedsiębiorstw 
w zakresie wydobycia, porządkowania i analizowania danych oraz przetworzenia ich 
w kompletną wiedzę umożliwiającą podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. 
Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki. Na polskim rynku 
SAS Institute  jest obecny od 1992 roku. Według niezależnych analiz rynkowych SAS jest 
czołowym dostawcą analityki i oprogramowania BI w Polsce i na świecie. 
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Grupa ATLAS to polski 
producent chemii budowlanej 
działający na rynku między-
narodowym oraz liczący się 
partner biznesowy w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. 
Składa się z  18 podmiotów 
gospodarczych, w tym 4 
zagranicznych: w Rosji, na 

Białorusi, Łotwie i w Rumunii. W 16 zakładach produkcyj-
nych przetwarzane są surowce pochodzące z 5 własnych 
kopalni gipsu, anhydrytu i piasku kwarcowego. Koncern 
posiada firmę transportową oraz przedsiębiorstwo branży 
energetycznej. Zatrudnia ponad 2 tysiące pracowników.
Marka ATLAS jest marką powszechnie rozpoznawalną 
i cieszącą się zaufaniem Polaków, co więcej, marką, 
z której Polacy są dumni. Na wyjątkową siłę marki wpływa 
spójna wizja i strategia rozwoju firmy oraz prawdziwa 
pasja jej założycieli i pracowników. ATLAS to firma dba-
jąca o wysoką jakość produktów, ceniąca profesjonalizm, 
angażująca się społecznie. Ponad 20-letnie doświadczenie 
oraz otwartość na dialog i zmiany zachodzące w otocze-
niu pozwoliły jej ugruntować pozycję lidera i eksperta 
branży chemii budowlanej. Podkreślana przez firmę 
polskość, symbol bociana i czytelna identyfikacja wizu-
alna marki zyskały sympatię i uznanie. To między innymi 
dlatego w sondażach opinii społecznej ATLAS zajmuje 
tak wysoką pozycję. Markę tę rozpoznaje ponad 80% 
Polaków, a w 2010 roku w badaniu TNS OBOP, zajęła ona 
pierwsze miejsce (54% wszystkich wskazań) wśród 108 
rodzimych marek, którymi Polacy najchętniej się chwalą 
i polecają je za granicą. ATLAS jest jedną z najbardziej 
utytułowanych oraz rozpoznawalnych polskich marek. Na 
przestrzeni lat zdobył wiele nagród i wyróżnień, w tym 
SuperBrands 2013/2014, nagrodę przyznaną marce ATLAS 
jako jednej z najsilniejszych na rynku: rozpoznawalnej, 
budzącej zaufanie, oferującej konsumentom praktyczne 
i emocjonalne korzyści, w szczególności na rynku pol-
skim. www.atlas.com.pl


