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За всички заинтересовани страни 

Вислох, 29 май 2020 г. 

Уважаеми дами и господа! 

Бих искал да изразя своята лична признателност за работата, извършена от IBA Group по проекта 

за управление на персонала за производствено-технически машиностроителен концерн. 

Решението е създадено с цел да отговори на конкретните изисквания, тъй като функцията за 

управление на персонала зависи от фактора на времето и има сложен жизнен цикъл. За да решим 

тези проблеми, съвместно с IBA Group, внедрихме информационните табла SAP Analytics Cloud 

(SAC) въз основа на корпоративното хранилище на данни, базирано на SAP HANA - в този случай 

SAP BW на HANA, използвайки новата технология, фокусирана върху BW/4. IBA Group успя да 

отговори на строги ключови показатели за ефективност (KPI), да приложи подход «историческа 

истина» за обработката на данни и да разработи ретроспективно отчитане. Освен това екипът на 

IBA Group се погрижи за поверителността на информацията, като изпълни изискванията на 

политиката за информационна сигурност в организацията. 

Ръководителят на HR групата на нашия клиент представи панела за управление на персонала, 

разработен съвместно с IBA Group, на своя генерален директор и финансов директор, и обратната 

връзка беше наистина блестяща! Генералният директор и собственик на компанията сподели, че е 

наистина впечатлен от резултата и иска сам да използва панела за управление. 

Нашият клиент получи аналитична система с функция за самообслужване за управление на 

персонала, която е напълно интегрирана в съществуващата корпоративна ИТ среда. Сега висшето 

ръководство може да наблюдава работата на персонала, да идентифицира тенденциите и да взема 

правилни решения. Крайните потребители могат да провеждат точен анализ, да проследяват 

ефекта от промените в основните данни, да създават и споделят свои собствени форми за 

отчитане, незабавно да се включват в анализа и да взаимодействат чрез единна точка на влизане. 

Успехът на проекта стана възможен изключително благодарение на огромната подкрепа от страна 

на IBA Group. Техният професионализъм, бърза реакция на възникващи проблеми, творчески 

принос към развитието на нови функции и възможности, както и лична отдаденост изиграха 

основна роля за подобряване на ефективността на управлението на персонала на нашия клиент. 

С уважение, 

/подпис/ 

Доктор Йорн Деринг 


