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Partner in Pet Food Csoport

 No.1 Private Label pet food company in Europe when measuring:

 Minőség/ár 

 Kiváló vevő-kiszolgálási színvonal (>98%)

 Kategória menedzsment

 Innováció: gyors követés

 Európai gyártóhálózat

 No.1/2 market position by volume in 6 core markets

 No.1 – HU, CZ, SK

 No.2 - PL, RO

A Partner in Pet Food vezető sajátmárkás kisállateledel gyártó Európában 
amelyik teljes termékportfóliót kínál kutyáknak és macskáknak. 

Legjobb kisállateledel gyártó Európában a következők szerint

1. vagy 2. piaci pozíció az 5 kulcs piacon

Mennyiség 400,000 tonna

Gyárak 8 gyár 4 országban

Disztribúció 33 ország

Vevők Vezető európai kereskedelmi láncok

Dolgozók ~1,000 munkavállaló Európában

Alap adatok Piaci pozició
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Európai gyártó hálózat

A PPF az egyetlen sajátmárkás kisállateledel gyártó integrált európai gyártókapacitással

Czech Republic

Netherlands

HungarySlovakia

 PPF az egyetlen sajátmárkás kisállat eledel gyártó 

európai gyártóhálózattal

 Erős jelenlét Nyugat és Közép-Kelet Európában

 Száraz és nedves termékek gyártásával teljes portfóliót 

nyújtunk vásárlóinknak

 Szolgáltatási színvonalunkat a rugalmasan allokálható 

gyártás biztosítja. Szolgáltatási színvonal 98% felett.

 2012-ben beruházás alutasakos gyártási technológiába, 

majd 2013-ban kapacitás bővítés

 2013-ban beruházás alutálkás termékek gyártásába 

felvásárlással

DRY and WET plants

DRY and WET plants

DRY and WET plantsDRY plant
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Érintett rendszerek

FORRÁS – MS Navision (MS SQL Server 2005)

 Országonként külön adatbázis

 Adatbázisonként önálló törzsadat kezelés

 Lokális és regionális törzsadat attribútumok

 Regionális attribútumok értéklistái szinkronizáltak

 A Navision környezeteket technikailag konszolidáltuk egy adatközpontba. 
Egy virtuális szerveren 5 SQL Server példány fut.

ETL – MS SQL SSIS

DW – MS SQL Server 2008

HU

Navision

CZ

Navision

SK

Navision

PL

Navision

NL

Navision

ETL

DW
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KKV Adattárház

Mit és hogyan építsünk ilyen környezetben?

Miért KKV egy ekkora cég?

Állandó „időhiány”

Belső erőforrások korlátozottak

Gyorsan változó környezet és vállalat

Miért nagyvállalat egy ekkora cég?

Különböző forrásrendszerek

Egységes törzsadat igények

A szervezet különböző szintjeiről igény a 

“one version of the truth”-ra

Miért kell mégis adattárház?

Kinőttük az XLS/Access-t

Összekapcsoltuk a rendszereinket – beszerzés, receptúra, felhasználás…

Szervezeti fejlődés, riportozási kultúra fejlődése, igények fejlődése

?

Miben más egy KKV Adattárház?

Professzionalizmus? Technikai megvalósítás? 

Méretek? Üzemeltetési környezet?

Bevezetés gyorsasága? IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM
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Nézzük meg közelebbről …

• SSIS ETL folyamat 

• Metaadat struktúra

• Új táblák felvétele a DW-be
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SSIS ETL folyamat
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SOURCE_VIEW_ID = SOURCE_VIEW_ID

DW_TABLE_ID = DW_TABLE_ID

META_SOURCE_VIEW

SOURCE_VIEW_ID

DW_TABLE_ID

COUNTRY_CODE

SOURCE_VIEW_DATABASE

SOURCE_VIEW_SCHEMA

SOURCE_VIEW_NAME

FULL_INCR_FLAG

INCR_KEY_NAME

INCR_KEY_VALUE_TYPE

INCR_KEY_LAST_VALUE

LAST_REFRESH_DATETIME

VALID_FLAG

...

int

int

varchar(20)

varchar(120)

varchar(120)

varchar(120)

char(1)

varchar(120)

char(1)

varchar(200)

datetime

tinyint

<pk>

<fk>

META_EXTRACT_LOG

EXTRACT_LOG_ID

COUNTRY_CODE

SOURCE_VIEW_ID

BATCH_START_DATETIME

PROCESS_START_DATETIME

PROCESS_END_DATETIME

SUCCESS_FLAG

PROCESS_DESCRIPTION

EXTRACTED_ROW_COUNT

...

int

varchar(10)

int

datetime

datetime

datetime

tinyint

varchar(4000)

int

<pk>

<fk>

META_DW_TABLE

DW_TABLE_ID

COUNTRY_CODE

DW_TABLE_DATABASE

DW_TABLE_SCHEMA

DW_TABLE_NAME

LAST_REFRESH_DATETIME

...

int

varchar(20)

varchar(120)

varchar(120)

varchar(120)

datetime

<pk>

• META_SOURCE_VIEW: ország specifikus forrás nézetek
• Melyik szerveren érhető el az adat

• Teljes / Inkrementális töltés és paraméterei

• Utolsó STAGE-re töltés ideje

• META_DW_TABLE: ország specifikus DW táblák
• Utolsó DW frissítés ideje

• META_EXTRACT_LOG: futási napló
• Futás sikeressége

• Futás időpontja és hossza

• Töltött rekordok száma

Metaadat struktúra
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• Excel automatizált objektum generálás és meta adat rögzítés
• Sárga mezők kitöltése, fehér mezők konstansok vagy kalkuláltak

• Képletekkel előkészített SQL parancsok futtatása

Country
SQL server 

name

Database 

name
View DW Table Name Primary key

Increment 

key

Increment Key 

Datatype

(N - numeric, 

C - character)

Incremen

tal load

DW_CurrencyExchangeRate HU_CurrencyExchangeRate Currency Code,Starting Date no

DW_Customer HU_Customer No_ no

DW_Item HU_Item No_ no

DW_SalesInvoiceHeader HU_SalesInvoiceHeader No_ No_ C yes

DW_SalesInvoiceLine HU_SalesInvoiceLine Document No_,Line No_ Document No_ C yes

HU HUSERVER HUINSTANCE

create script of  

STAGE tables

create script of 

DW tables

insert script to 

META_DW_TABLE

insert script to 

META_SOURCE_VIEW

select * 
into sHU_DW_CurrencyExchangeRate
from [HUSERVER].HUINSTANCE.dbo.DW_CurrencyExchangeRate
where 1=0select * 
into HU_CurrencyExchangeRate
from [HUSERVER].HUINSTANCE.dbo.DW_CurrencyExchangeRate
where 1=0INSERT INTO META_DW_TABLE
    (COUNTRY_CODE, DW_TABLE_DATABASE, DW_TABLE_SCHEMA, DW_TABLE_NAME, LAST_REFRESH_DATETIME)
  values ('HU','DW','dbo','HU_CurrencyExchangeRate',null)INSERT INTO META_SOURCE_VIEW
    (DW_TABLE_ID, COUNTRY_CODE, SOURCE_VIEW_DATABASE, SOURCE_VIEW_SCHEMA, SOURCE_VIEW_NAME, FULL_INCR_FLAG, INCR_KEY_NAME, INCR_KEY_VALUE_TYPE, INCR_KEY_LAST_VALUE, VALID_FLAG)
  select DW_TABLE_ID, COUNTRY_CODE, '[HUSERVER].HUINSTANCE','dbo','DW_CurrencyExchangeRate','F','','','0',1
    from META_DW_TABLE 
   where COUNTRY_CODE = 'HU' and DW_TABLE_NAME = 'HU_CurrencyExchangeRate'

select * 
into sHU_DW_Customer
from [HUSERVER].HUINSTANCE.dbo.DW_Customer
where 1=0select * 
into HU_Customer
from [HUSERVER].HUINSTANCE.dbo.DW_Customer
where 1=0INSERT INTO META_DW_TABLE
    (COUNTRY_CODE, DW_TABLE_DATABASE, DW_TABLE_SCHEMA, DW_TABLE_NAME, LAST_REFRESH_DATETIME)
  values ('HU','DW','dbo','HU_Customer',null)INSERT INTO META_SOURCE_VIEW
    (DW_TABLE_ID, COUNTRY_CODE, SOURCE_VIEW_DATABASE, SOURCE_VIEW_SCHEMA, SOURCE_VIEW_NAME, FULL_INCR_FLAG, INCR_KEY_NAME, INCR_KEY_VALUE_TYPE, INCR_KEY_LAST_VALUE, VALID_FLAG)
  select DW_TABLE_ID, COUNTRY_CODE, '[HUSERVER].HUINSTANCE','dbo','DW_Customer','F','','','0',1
    from META_DW_TABLE 
   where COUNTRY_CODE = 'HU' and DW_TABLE_NAME = 'HU_Customer'

select * 
into sHU_DW_Item
from [HUSERVER].HUINSTANCE.dbo.DW_Item
where 1=0select * 
into HU_Item
from [HUSERVER].HUINSTANCE.dbo.DW_Item
where 1=0INSERT INTO META_DW_TABLE
    (COUNTRY_CODE, DW_TABLE_DATABASE, DW_TABLE_SCHEMA, DW_TABLE_NAME, LAST_REFRESH_DATETIME)
  values ('HU','DW','dbo','HU_Item',null)INSERT INTO META_SOURCE_VIEW
    (DW_TABLE_ID, COUNTRY_CODE, SOURCE_VIEW_DATABASE, SOURCE_VIEW_SCHEMA, SOURCE_VIEW_NAME, FULL_INCR_FLAG, INCR_KEY_NAME, INCR_KEY_VALUE_TYPE, INCR_KEY_LAST_VALUE, VALID_FLAG)
  select DW_TABLE_ID, COUNTRY_CODE, '[HUSERVER].HUINSTANCE','dbo','DW_Item','F','','','0',1
    from META_DW_TABLE 
   where COUNTRY_CODE = 'HU' and DW_TABLE_NAME = 'HU_Item'

select * 
into sHU_DW_SalesInvoiceHeader
from [HUSERVER].HUINSTANCE.dbo.DW_SalesInvoiceHeader
where 1=0select * 
into HU_SalesInvoiceHeader
from [HUSERVER].HUINSTANCE.dbo.DW_SalesInvoiceHeader
where 1=0INSERT INTO META_DW_TABLE
    (COUNTRY_CODE, DW_TABLE_DATABASE, DW_TABLE_SCHEMA, DW_TABLE_NAME, LAST_REFRESH_DATETIME)
  values ('HU','DW','dbo','HU_SalesInvoiceHeader',null)INSERT INTO META_SOURCE_VIEW
    (DW_TABLE_ID, COUNTRY_CODE, SOURCE_VIEW_DATABASE, SOURCE_VIEW_SCHEMA, SOURCE_VIEW_NAME, FULL_INCR_FLAG, INCR_KEY_NAME, INCR_KEY_VALUE_TYPE, INCR_KEY_LAST_VALUE, VALID_FLAG)
  select DW_TABLE_ID, COUNTRY_CODE, '[HUSERVER].HUINSTANCE','dbo','DW_SalesInvoiceHeader','I','No_','C','0',1
    from META_DW_TABLE 
   where COUNTRY_CODE = 'HU' and DW_TABLE_NAME = 'HU_SalesInvoiceHeader'

select * 
into sHU_DW_SalesInvoiceLine
from [HUSERVER].HUINSTANCE.dbo.DW_SalesInvoiceLine
where 1=0select * 
into HU_SalesInvoiceLine
from [HUSERVER].HUINSTANCE.dbo.DW_SalesInvoiceLine
where 1=0INSERT INTO META_DW_TABLE
    (COUNTRY_CODE, DW_TABLE_DATABASE, DW_TABLE_SCHEMA, DW_TABLE_NAME, LAST_REFRESH_DATETIME)
  values ('HU','DW','dbo','HU_SalesInvoiceLine',null)INSERT INTO META_SOURCE_VIEW
    (DW_TABLE_ID, COUNTRY_CODE, SOURCE_VIEW_DATABASE, SOURCE_VIEW_SCHEMA, SOURCE_VIEW_NAME, FULL_INCR_FLAG, INCR_KEY_NAME, INCR_KEY_VALUE_TYPE, INCR_KEY_LAST_VALUE, VALID_FLAG)
  select DW_TABLE_ID, COUNTRY_CODE, '[HUSERVER].HUINSTANCE','dbo','DW_SalesInvoiceLine','I','Document No_','C','0',1
    from META_DW_TABLE 
   where COUNTRY_CODE = 'HU' and DW_TABLE_NAME = 'HU_SalesInvoiceLine'

A DW új adatkörrel való bővítéséhez szükséges lépések

• Kész

A keretfolyamat automatikusan állítja elő és futtatja a töltőeljárásokat a meta 
adatok alapján.



11

• Országonként külön ütemezett folyamat

• Metaadat vezérelt 

• Könnyen bővíthető

• Milyen forrásadatot kell extraktálnia

• Teljes / inkrementális töltés

• Inkrementális esetben melyik kulcstól kezdődően kell kinyernie

• Hibatűrés

• A DW terület változatlan amíg az összes adatkinyerés sikeresen le nem fut

• Hiba esetén a folyamat mindig elölről indul

• Kalkulációk és további adatfeldolgozás csak sikeres DW frissítés után történik (konzisztencia)

• Naplózás

• A főfolyamat és az egyes kinyerő, DW töltő és kalkulációs folyamatok is naplózzák futásukat (futás sikeressége, 

futás ideje, érintett rekordok száma)

• Az egyes objektumok (stage, dw, calc) utolsó frissítési idejének naplózása

A megoldás jellemzői
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Megvalósítás és üzemeltetés

• Nagyon gyors bevezetés

• Tervezés és forrásadatok felmérése (2 nap)

• A keretrendszer néhány nap alatt elkészült (3 nap)

• Első riportok az indulás után 2 héttel elérhetők. Teszteléssel, automatizált frissítéssel együtt.

• Minimális DW/ETL tudással üzemeltethető

• Új táblák felvétele néhány perc

• Hibakeresés és teljesítmény elemzés a naplóból nagyon egyszerű

• Továbbfejleszthető

• Új adatkörök bevonása egyszerű

• A töltés után kalkulációk, továbbfeldolgozások egyszerűen hozzáadhatók

Egyszerűbb mint a nagyvállalati környezetek, de a célnak megfelelő megoldás.

A KKV-kre néha jellemző barkács megoldásokat meghaladó kialakítás és üzemeltetés.
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Kérdések

Köszönöm a figyelmüket!


