
Sybase medialnie

Wyzwanie: zaprojektowanie, wykonanie,
następnie przygotowanie do eksploata-
cji i wdrożenie systemu wspomaga|ą-
ceg0 0rganIzacJę pracy pIerwszeg0
polskiego domu mediowego - 0ptimum
Media Sp. z o.o.

Bozwiązanie: system 0mega zaprojek-
towany iwdrożony pzez firmę ABstudio,
Partnera Sybase, z użyciem techno|ogii
Sybase: Adaptive Server Anywhere,
PowerDesigner i PowerBuilder.

Pierwszy polski dom mediowy -
optimum Media Sp. z o'o' rozpoczą|
działa|ność w 1993 roku. Wkrótce
dotączył do międzynarodowej marki
oMD, zmieniając nazwę na oMD
Po|and Sp. z o. o' jednocześnie zakła-
dając dwa Wewnętrzne oddzlały:
Optimum Media OMD i Brand & Media
oMD (który w 2003 roku zmienił naz-
wę na Macroscope oMD). od 2007
roku, po utworzeniu polskiej jednost-
ki domu mediowego PHD iwcześniej
po uruchomieniu domu mediowego
Easymedia, firma jest grupq domów
mediowych Omnicom Media Group
Sp. z o.o. i należy do jednego z na|.
większych na świecie ho|dingów zaj-
mujących się komunikacją marketin-
gową - omnicom Group lnc'

Do gtównych zadań polskiej grupy
domów mediowych naIeży:

przygotowywanie strategii kampanii
mediowych, planowanie i zakup
czasu/powierzch n i/przestrzeni rekla-
mowej w mediach orazliczne analizy
i rekomendacje z tym zwiqzane, nego-
cjacje cen z mediami, dostarczanie
rek|amodawcom badań świadomości
marek i  rek lam.

Przed wdrozeniem pierwszej wersji sys-
temu Omega, ewidencja firmy prowa-
dzona byla w rozproszonych arkuszach
kalkulacyjnych lub personalnych
bazach danych MS Access, a obieg
doku mentów fu nkcjonował głównie
w formie papierowej.

Podstawowymi wymaganiami, które
postawiono dla nowego systemu, byty:
o ograniczenie wymiany dokumen-

tów w postaci papierowej poprzez
opracowanie ściezek obiegu zapi-
sów eIektronicznych,
podstawowa kontro|a roz|iczeń,
przede wszystkim na poziomie po-
jedynczych jobów (job - miesięczny
fragment kampani i  rek lamowej) ,
dodatkowa kontro|a finansów
real izowa na poprzez elastyczne
raportowanie z danych w systemie,
zapewnienie dostępu do systemu
wszystkim pracownikom firmy
w zakresie zdefiniowanym ich
uprawnieniami,
wykorzystanie infrastruktury istnie-
jqcej w firmie (poczqtkowo była to

sieć oparta na protoko|e |PX oraz
serwery Netware).

PowerDesigner to świetne, naszYm
zdaniem najlepsze, narzędzie typu
case, Bardzo pozytywnie oceniliśmy
także WYdajność i stabilność Adaptive
Server Anywhere _ mówi Artur Białas
z firmy ABstudio. - Bardzo istotne
było również to, że istnia|a wersja
tego silnika również na serwery
N etwa re. Tec h n o log ia Data Wi n d ow
PowerBuildera czyniła go wÓwczas
bezko n ku re n cyj nym n a rzędzi e m typ u
RAD do systemÓw bazodanowch,

Bardzo Wazne dla nas było dla to, ze
w nietypovvych sytuacjach we wcześ-
n iej szyc h p roj ekta c h vvyko nywa nych
z zastosowaniem technologii Sybase
zawsze uzyska liśmy szyb kie, bezpoś-
rednie wsparcie pracowników Sybase
Polska - dodaje Artur Białas.

System Omega jest regularnie rozwi-
jany _ został zintegrowany z wie|oma
systemami w firmie od róznorodnych
systemów p|anowania kampanii
reklamowych po system finansowo-
księgowy. System udostępnia swoje
AP|, dzięki czemu sta| się również
źródIem słowników d|a innych syste-
mów. W ostatnim czasie środowisko
uruchomieniowe zostafo zmigrowane
do najnowszych wersji.

omega pozwala nam na szybkę ana-
lizę historycznych danych finanso.
vvYch w ujęciu projektovvYm (na kam-
panię), a także na analizę vvYnikÓw
p la n owa nych p roj e któw To n a rzę dzie
pozwa laj ące ta kże po rząd kowa ć d a n e
i dokumenĘ jest łatwe w obsłudze
i administracji' Dzięki niemu mozemy
szybko reagować na wszelkie nie-
p rawidłowośc i w tra kc ie rea l iza cj i
kampanii. Pozwala na bieżącq analizę
p rze pływów fi n a n sowyc h związa nyc h
danym projektem - mówi Katarzyna
B|asiak. Zastępca Dyrektora Finanso-
wego w Omnicom Media Group.

Od podpisania umowy, do wdrozenia
pierwszej wersji systemu minę|y za|ed-
wie 4 miesiqce' Po stronie ABstudio
pracowaty w tym czasie 2-3 osoby, po
stronie K|ienta 1-2 osoby. Z rozwiqzania
korzysta ok. 80 pracowników. System
uruchomiony jest  obecnie w s iedz ib ie
Omnicom Media Group Sp. o.o. Korzy-
stajq z niego pracownicy wszystkich
domów mediowych grupy. !


