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 “S Millenniom sme po prvýkrát vyskúšali metódu 

agilného vývoja, keďže sme sa chceli k výslednému 

produktu dostať rýchlo a efektívne. Prvé výsledky vývoja sme 

videli už po dvoch týždňoch a po dvoch mesiacoch intenzívnej 

práce sme mali finálny  produkt pripravený na spustenie. 

Samozrejme sa to pri takomto tempe neobišlo bez operatívnych 

úprav zadania. Výsledný produkt, ktorý sme vytvorili v úzkej 

spolupráci so spoločnosťou Millennium, však hodnotím vysoko 

pozitívne.

 Viliam Kyselovič 
IT Project Manager 

HB Reavis Group



Riešenie

Riešenie sme postavili na platforme 

Microsoft SharePoint 2010, ktorú 

zákazník aktuálne v yužíval .  Ide 

o   w e b o v ú  a p l i k á c i u  d o s t u p n ú 

prostredníctvom internej siete HB 

Reavis Group. 

Profil zákazníka

HB Reavis patrí k úspešným developerským spoločnostiam v strednej 

a východnej Európe. Je lídrom na slovenskom trhu, kde pôsobí od roku 1993. 

V súčasnosti poskytuje svoje služby aj na trhoch v Poľsku, Českej republike 
či Maďarsku a expanduje do Veľkej Británie a Turecka. Zastrešuje celú 

škálu aktivít od identifikovania investičnej príležitosti cez výber lokality, archi-

tektonický návrh až po samotnú realizáciu a následnú správu nehnuteľnosti. 

Spoločnosť stojí napríklad za veľmi úspešným projektom jedného z prvých 

nákupných centier v Bratislave – Auparkom alebo za kancelárskymi priestormi 

Apollo Business Center I aj II.

Východisková situácia

HB Reavis Group má približne 400 zamestnancov a je nevyhnutné, aby každý 

z nich mal prístup ku všetkým relevantným informáciám. Jednou z možností, 

ako to zabezpečiť, je existencia firemného intranetu. 

Pôvodný intranet spoločnosti bol postavený na jednoduchom CMS riešení, 

ktorému však chýbalo prepojenie na ostatné interné systémy. Tým sa strácala 

efektívnosť celého systému. Ak totiž zamestnanec potreboval určitú infor-

máciu, musel vedieť, ktoré oddelenie je za danú oblasť zodpovedné. Potom 

mohol informáciu nájsť na stránke, resp. úložisku daného oddelenia. Alebo 

v prípade, že do spoločnosti nastúpil nový zamestnanec, potreboval sa dostať 

k základným informáciám o spoločnosti, o tom, kto je jeho nadriadený, kto má 

vo firme akú zodpovednosť, ako si vyžiadať dovolenku a podobne. Informácie 

však boli roztrúsené po viacerých stránkach a predpokladalo sa, že zamestna-

nec vie, aké zodpovednosti jednotlivé oddelenia majú. To však spôsobovalo, 

že nový zamestnanec sa v systéme ľahko stratil, nedokázal sa zorientovať.

Spoločnosť HB Reavis Group teda hľadala riešenie na zjednotenie 
všetkých informácií na jednej platforme. Zároveň bolo nadmieru žia-
duce, aby sa nerobili veľké zásahy do zaužívaných postupov používa-
teľov systému. 

Koncový zákazník
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 • Vytvorenie platformy združujúcej relevantné informácie na jednom mieste,

 • vytvorenie jediného informačného zdroja pre nových zamestnancov,

 • používateľsky a graficky príťažlivé rozhranie platformy,

 • vývoj, implementácia a spustenie riešenia v časovom horizonte dvoch mesiacov,

 • zachovanie dovtedy využívaných systémov,  aplikácií a používateľských postupov.

Popis riešenia

Riešenie sme postavili na platforme Microsoft SharePoint 2010, ktorú zákazník 

aktuálne využíval. Ide o webovú aplikáciu dostupnú prostredníctvom internej siete 

HB Reavis Group. Upravili sme dovtedy zaužívaný prístup, pri ktorom boli informácie 

rozdelené podľa jednotlivých oddelení a ponúkli sme riešenie, ktorého základom 

boli používateľské scenáre. Všetky informácie, ktoré môže používateľ potenciálne 

hľadať, sme agregovali na jednej platforme – firemnom intranete. Dovtedajšie firemné 

systémy a aplikácie fungujúce na SharePointe (vrátane HR systémov, faktúr a ďalších 

dokumentov) sme sprístupnili prostredníctvom jedného odrazového bodu. Agrego-

vané údaje sa získavajú tak z externých zdrojov (napríklad monitoring médií), ako aj 

z interných systémov spoločnosti. 

Vzhľadom na požiadavky klienta na grafické riešenie bol potrebný ďalší vývoj gra-

fických prvkov a prvkov UI, keďže základné dizajnové prvky SharePoint 2010 ne-

boli dostatočné. Naše riešenie intranetu poskytlo možnosť pracovať intuitívne a bez 

klasických navigačných líšt. 

Zároveň ide o riešenie, ktorého implementácia a používanie si nevyžadovalo zmenu 

pracovných postupov používateľov. 

Popis portálu

Základom portálu sú štyri informačné panely – Domov (fungujúci ako úvodná 

stránka), Pre zamestnancov, O firme a Projekty. Na domovskej stránke sa zobrazujú 

aj Novinky predstavujúce súhrn najnovších informácií a dokumentov zo všetkých 

oddelení. Okrem týchto funkcionalít sa na úvodnej stránke nachádza zložka Tasks, 

teda úlohy, ktoré ma daný používateľ splniť, a Requests, teda žiadosti – napríklad ak 

chce požiadať o dovolenku. 

K tomu sme ešte pridali možnosť označiť si obľúbené stránky prostredníctvom funkcie 

Ciele projektu
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1. Klient získal jednotnú prístupovú platformu, na ktorej 
zamestnanci spoločnosti nájdu všetky aktuálne a relevantné 
informácie. Vďaka tomu bude ich práca efektívnejšia a jed-
noduchšia, keďže nebudú musieť strácať čas vyhľadávaním. 

2. Zvýšenie efektivity sme dosiahli ako na strane konco-
vých používateľov intranetu, tak aj na strane samotných 
oddelení. Zamestnanci majú možnosť efektívne získať 
informácie o projektoch, zamestnaneckých kontaktoch 
a interných dokumentoch. 

3. Začínajúci zamestnanci sa už nebudú cítiť stratení  
v novom prostredí. Všetky metodické pokyny a informácie, 
týkajúce sa ich začiatkov v spoločnosti, nájdu priamo na 
intranete. Budú vedieť, ako si vyžiadať dovolenku, za čo sú 
zodpovední jednotliví manažéri v spoločnosti, kde nájdu 
oddelenie HR, na akých projektoch sa pracuje a podobne. 

4. Vďaka ďalšiemu vývoju sme dosiahli používateľsky príjemné, 
príťažlivé, intuitívne a jednoduché rozhranie intranetu. 

5. Klient získal intranetové riešenie v krátkom čase, aj keď 
sa to zo začiatku zdalo byť nereálne. Vďaka agilnému 
prístupu sme dosiahli stanovený rámec projektu v určenom 
čase, rozpočte a kvalite. 

Dosiahli sme  
významné benefity
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Favourites. To znamená, že kdekoľvek na intranete sa pou-

žívateľ nachádza, vždy si môže jednoduchým tlačidlom danú 

stránku pridať medzi obľúbené. Tým sa z domovskej stránky 

stáva používateľsky prispôsobený vstup na intranet. 

Naše riešenie využíva spoločnosť HB Reavis aj v ďalších 

krajinách svojho pôsobenia. Z tohto dôvodu je komunikačným 

jazykom portálu angličtina. Jazykové mutácie existujú iba na 

úrovni popisov polí. 

Priebeh projektu

Realizáciu projektu sme viedli agilným vývojom, čo znamená, 

že na projekte sme pracovali intenzívne s priamym zapojením 

klienta do celého procesu. Preto bolo veľmi dôležité, aby klient 

tento prístup do detailov pochopil a stotožnil sa s ním. Vďaka 

agilnému vývoju bolo možné čiastočne znížiť celkové náklady 

na realizáciu projektu a dodržať požadovaný termín klienta.

Aj z dôvodu agilného vývoja nie je možné úplne jasne vymedziť 

jednotlivé fázy projektu. Tak analýza, ako aj vývoj a akceptácia 

prebiehali paralelne a po celý čas projektu. Projekt celkovo 

trval tri mesiace, od februára do apríla 2014. 



Naše ocenenia
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