
Společnost UniCredit Leasing CZ používala mnoho let k řízení svých procesů systém Microso� 

Dynamics NAV 2009. Po několika letech, během kterých procesy společnosti prošly vývojem, se 

však ukázalo, že toto řešení již nesplňuje všechna potřebná kritéria v oblasti výkonu automaticky 

spouštěných úloh, rychlosti zpracování a technologického pokroku. Současně firma řešila akutní 

problém splnění auditních podmínek na používání podporovaného ERP systému. Proto oslovila 

Soliteu s žádostí o pomoc při modernizaci celého core systému. 

UniCredit Leasing CZ splnila 
auditní podmínky na použití ERP 
systému a výrazně přitom zrychlila 
i proces automatických úloh 

Případová studie

zrychlení celého procesu

60 %
Z 2 dnů na 3 hodiny zkrácená 
doba výpočtu platebního indexu

teď trvá účtování splátek místo 
původních desítek hodin  

94 % 4-6 hod.

Párování výnosových provizí nyní trvá 
jen pouhé desítky minut. 

Automatizace procesů přinesla úsporu 
času řádově ve stovkách hodin za měsíc, 
většina úloh běží na pozadí systému. 

Pročistily se funkcionality i databáze 
a uživatelé teď pracují s moderními 
reportovacími nástroji. 

Největší benefity 

Systém nyní splňuje auditní podmínku 
provozu podporovaného řešení ze strany 
Microso�u, a to včetně legislativy. 
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Solitea OneCore
Příběh implementace
Spolupráce UniCredit Leasing CZ se Soliteou byla 

zahájena v roce 2012. Jejím výsledkem byla realizace více 

než desítky IT projektů, během kterých se podařilo mezi 

oběma společnostmi vybudovat opravdu nadstandardní 

vztah, a to i přesto, že projekt z počátku narazil na několik 

vážných úskalí.  

Původním záměrem bylo implementovat uživatelské 

rozhraní v prohlížeči WebClient a nasadit MS Dynamics 

NAV 2018. Po dvou letech práce však padlo rozhodnutí 

upgradovat původní systém na nejnovější verzi Microso� 

Dynamics 365 Business Central April 19 on-premises 

(verze 14) s doplněním oborového řešení pro leasingové 

společnosti OneCore. Z tohoto důvodu byl dohodnut 

posun termínů i navýšení rozpočtu a interních kapacit.



one-core.com

finanční leasing operativní leasing 

O Solitei
Společnost Solitea obsluhuje více než 250 000 spokoje-

ných firemních zákazníků v 15 zemích, kterým je 

schopná pokrývat až 100 % potřeb v oblasti informač-

ních technologií a systémů. Aktuálně zaměstnává přes 

1 200 lidí a aspiruje na evropského lídra v oblasti 

podnikových informačních systémů. Solitea je držite-

lem nejvyšší úrovně partnerství Microso� Gold 

Certified Partner a certifikovaným dodavatelem 

vlastních řešení technologie Dynamics 365. 

Výsledek
Předčil všechna očekávání a plně 
vynahradil časovou ztrátu. 

V systému se vyčistily funkcionality a narovnaly procesy. 

Účtování splátek se zkrátilo řádově, na čtvrtinu se zrychlil 

výpočet platebního indexu, a především se o stovky 

hodin za měsíc zkrátily noční, denní a periodické 

automatizované výpočty. Nové technologie přinesly 

moderní uživatelské prostředí včetně možnosti přístupu 

do systému přímo z webového prohlížeče. Nespornou 

výhodou je i nativní integrace na MS systémy a aplikace. 

Řešení OneCore
Oborové řešení pro leasingové společnosti OneCore 

rozšiřuje standardní funkcionality ERP systému Microso� 

Dynamics 365 Business Central (dříve Microso� Dynamics 

NAV) o vše, co leasingová společnost potřebuje. 

V UniCredit Leasing CZ byly nasazeny moduly: 

Současně proběhl upgrade řešení CRM. 

Chcete podobné řešení?

       +420 577 113 111               info.api@solitea.cz  solitea.cz | one-core.com

„Systém Navision jsme využívali deset let 

a byli jsme s ním maximálně spokojení. 

Časem však naše verze ERP systému 

přestala splňovat kritéria provozu a my 

jsme stáli před nelehkým úkolem jeho 

aktualizace. Se společností Solitea jsme 

předtím úspěšně realizovali několik IT 

projektů, a tak jsme se zcela přirozeně 

obrátili na jejich odborníky. To, co se zprvu 

jevilo jako okolnostmi vynucený upgrade 

systému, přineslo neočekávaná vylepšení 

funkčnosti. Nové reportovací nástroje 

nám řádově šetří finanční i personální 

zdroje a výrazným bonusem je nový 

uživatelský komfort.“

Miroslav Kešelák | Head of Business Services CZ&SK

O UniCredit Leasing CZ 
UniCredit Leasing CZ, a. s., působí na českém leasingovém 

trhu už od roku 1991. Za tento čas se společnost vyprofilova-

la na jednu z největších leasingových společností a stala 

se největším a nejvýznamnějším subjektem nebankovního 

financování v České republice. Přijetím silné značky 

UniCredit v roce 2007 zdůraznila svou příslušnost k vedoucí 

evropské finanční skupině. Společnost se zaměřuje na 

financování všech typů automobilů, transportní, zeměděl-

ské a zdravotní techniky, strojů a technologií. Poskytuje 

operativní leasing a zprostředkovává pojištění. 


