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Asseco SPIN
riadi a vyhodnocuje  
špecifické procesy
vo Finance House

Poskytovateľ účtovníckych služieb prosperuje 
aj vďaka riešeniu od spoločnosti Asseco Solutions. 



Spoločnosť Finance House, s.r.o., vznikla transformáciou 
spoločnosti AdviHaus, s.r.o, v roku 2017. Je zameraná na posky-
tovanie účtovníckych služieb a poradenstva širokému portfóliu 
klientov z rôznych oblastí, medzi ktoré patria gastronómia 
a hotelierstvo, správa majetku, facility manažment, energetika 
a mnoho iných. Špecializuje sa na spracovávanie účtovníckej 
a mzdovej agendy, no zároveň pokrýva poradenstvo v oblasti 
reportingu a kontrolingu. Tento široký záber poskytovaných 
služieb pomáha firmám v ich ďalšom smerovaní a zacielení 
pozornosti na svoj skutočný potenciál a koncentráciu svojich 
aktivít na skutočne dôležitý predmet ich záujmu.  

Riešenie

Dodávka a inštalácia kompletného informačného systému 
Asseco SPIN aj s databázou Oracle, ktorý obsahuje moduly 
a rozšírené funkčnosti: 

Účtovníctvo, banka, pokladňa, DPH, Logistika, Mzdy, Riadenie 
ľudských zdrojov, Pohľadávky a Záväzky, Controlling, 
Voliteľné evidencie, Majetok, Pošta, Zmluvy, Workflow, 
SHS a v neposlednom rade Qlik - dynamický manažérsky 
reportovací nástroj.   

Benefity

• Kvalitné účtovníctvo a mzdy

• Moderné reportingové nástroje a výstupy

• Prehľadné skladové hospodárstvo

• Worfkflow – sledovanie schvaľovacieho procesu

• Množstvo reportov poskytujúcich prehľad o chode 
spoločnosti

• Nadštandardná podpora nad rámec bežného servisu

Pôvodný stav
Spoločnosť Finance House pred 
spoluprácou s Asseco Solutions 
nevyužívala pre svoje potreby 
informačný systém podobného 
rozsahu ako Asseco SPIN a mnoho 
svojich činností riešila formou out-
soursingu. Na základe predošlých 
pozitívnych skúsenosti konateľa 
spoločnosti, v spolupráci s top 
manažmentom Asseco Solutions, 
sa vo Finance House rozhodli pre 
analýzu svojich procesov a návrh 
riešenia na mieru práve od firmy 
Asseco Solutions. 

Výberové konanie k softvéru bolo 
náročným a dlhotrvajúcim proce-
som vzhľadom k objemu požiada-
viek na nový systém a počtom im-
plementovaných firiem. Nakoľko 
bolo požadované pokryť novým 
systémom aj špecifické procesy 
vo vybraných spoločnostiach, bol 
jasnou voľbou informačný sys-
tém Asseco SPIN, ktorý pokrýva 
účtovnícke, mzdové, logistické, či 
nadstavbové manažérske agendy. 
Špeciálnym doplnením softvéru 
bolo aj moderné business intelli-
gence riešenie novej generácie 
Qlik, ktoré patrí medzi absolútnu 
svetovú špičku v oblasti analýzy 
a vizualizácie dát.  



Zadanie a ciele projektu

Zadanie projektu obsahovalo požiadavky na zabezpečenie spoľahlivého informačného systému, ktorý by dokonale 
pokrýval okrem základných účtovníckych procesov aj také oblasti akými sú elektronická evidencia zmlúv, mzdová 
agenda, skladové hospodárstvo, sledovanie pošty, schvaľovacie procesy a podobne. Ďalšou veľmi dôležitou 
požiadavkou bola oblasť reportingu a stála možnosť prístupu k firemným ukazovateľom. Nakoľko spoločnosť 
poskytuje služby pre veľké množstvo gastro prevádzok a ubytovacích zariadení, ktoré používajú HORECA riešenia 
od Asseco Solutions, neposlednou podmienkou bolo aj prepojenie implementovaného systému práve na tieto 
systémy. Neustála modernizácia systému s kontinuálnym vývojom a možnosťou kopírovať aktuálne prichádzajúce 
požiadavky, boli ďalšou dôležitou podmienkou v rámci celého projektu nasadzovania systému.

 

Priebeh projektu a výsledky

Pri návrhu implementácie bolo potrebné vziať do úvahy 
časovú náročnosť, zvýšené nároky manažmentu na nad-
stavbové funkčnosti a manažérsky reporting. Nasadený 
bol silný projektový tím skúsených konzultantov Asseco 
Solutions, ktorí v extrémne krátkom čase dokázali pokryť 
potreby rôznych náročných požiadaviek klienta na 
jednotlivé funkčnosti. Po dôkladnej analýze nasledovalo 
efektívne navrhnutie, nastavenie a zaškolenie kľúčových 
používateľov na prácu so systémom. Nasadila sa testova-
cia prevádzka, a spomínaných používateľov sa podarilo 
úspešne previesť do bežnej prevádzky, ktorá funguje.

Samotná implementácia bola hodnotená na oboch 
stranách ako intenzívna a maximálne efektívna. Kľúčom 
k úspechu bola priateľská atmosféra na oboch stranách 
a spoločný cieľ uspieť. Hladkému priebehu významne 
napomohlo zanietenie všetkých zainteresovaných zo 
strany klienta aj dodaváteľa, najmä však veľká podpora 
vedenia klienta a jeho priebežné, aktívne hodnotenie 
jednotlivých členov projektového tímu, ktoré ho motivo-
valo k ďalšiemu kvalitnému výkonu.



Výsledky  
a zrealizované 
zmeny

Implementáciou systému Asseco 
SPIN a reportovacieho nástroja 
Qlik zadávateľ získal komplex-
ný, flexibilný a praktický infor-
mačný softvér nielen pre oblasť 
účtovníctva a miezd, ale aj pre 
riadenie a všeobecne pre ze-
fektívnenie všetkých firemných 
procesov. Pridanou hodnotou sú 
výstupy s možnosťami rôzneho 
nazerania na firemné dáta a prá-
ca s nimi na rôznych úrovniach 
detailu, či už na úrovni firmy alebo 
skupiny firiem. Takže z pohľadu 
manažmentu je možné sa zamerať 
na konkrétny segment, proces, 
stredisko, organizačnú jednotku, 
dodávateľa a podobne. 

Zhrnutie

Riešenie Asseco SPIN, a osobitný 
a vysoko profesionálny prístup 
celého projektového tímu 
spoločnosti Asseco Solutions 
splnilo očakávania, čo je aj dôvod, 
prečo sa zákazník rozhodol pre 
ďalšie rozširovanie funkcionalít 
systému do budúcnosti. 
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Michal Rusina,  
konateľ Finance house:

„Po implementácii 
systému Asseco SPIN 
a Qlik naši klienti zistili, 
čo skutočne môžu so 
svojou firmou robiť 
a aké sú ich možnosti. 
Túto alternatívu predtým 
nikdy nemali.“

„Najdôležitejším bodom celého 
procesu bola vzájomná dôvera a spoločný cieľ. Dať klientovi 
to, čo nikdy predtým nemal. Poskytnúť kvalitné účtovníctvo 
a komplexný reporting v jednom balíčku.“

Martina Tychánska, Project Manager Asseco Solutions:

„Aj napriek rozsiahlemu a časovo náročnému projektu sme 
už od začiatku implementácie cítili na oboch stranách veľký 
záujem a podporu. Pocit, že všetkým ide o spoločný cieľ, 
len prehĺbil vzájomné dobré vzťahy a snahu čo najlepším 
spôsobom a v čo najkratšom čase naimplementovať množstvo 
obsiahlych funkcionalít. A ako to pri začiatkoch spolupráce 
zvykneme klientom hovorievať: Implementácia je len začiatok 
nášho dlhodobého vzťahu a našou prioritou je, aby bol tento 
vzťah čo najviac priateľský a korektný.“ 


