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RYCHLEJŠI “ROTAČKY“

Sodexo BRS CZ od roku 1994 do roku 2015 = papírové stravenky a další
papírové benefity - největší / inovační diskuze se vedou nad rychlostí
“rotaček“ a tisku

B2B – prodat klientovi papírový produkt (klient = zaměstnavatel), klient
produkt distribuuje svým zaměstnancům (fanouškům) a ti ho použijí u
Sodexo partnerů (restaurace / volnočasová provozovna apod.)
Na trhu působí tři hlavní hráči se stejným produktem. Vyhrává cena a
pokrytí partnerské sítě. Sodexo od začátku #1
Po 21 let se podmínky nemění a vývoj podnikání je čistě lineární - roste
počet klientů, ekonomika a hodnota poskytovaných stravenek

ŠOK – BUDEME DIGITALIZOVAT

V roce 2016 začínají diskuze o digitalizaci portfolia – zaměstnanecké benefity
jako platební karty = trend v zahraničí a přichází také do ČR.

V oblasti kde se 21 let nic neměnilo se jedná o “revoluci“
V roce 2017 už víme, že se jedná o jasný trend a budeme muset digitalizovat
celé portfolio. Je třeba vybudovat infrastrukturu a postavit produkty od nuly
(3C) pro všechny klíčové stakeholdery (klient / fanoušek / partner)
Teoreticky jako firma chápeme proč digitalizovat, ale co to konkrétně to
znamená pro nás? Máme svoje BAU a KPI – a digitalizace zůstává čistě
záležitostí našeho IT oddělení.
5% portfolia digitalizováno – 95% portfolia na papíru

ZMĚNIT MINDSET A TÍM I FIRMU

V roce 2018 už byl náš digitální produkt v dobré kvalitě a začal se

významně prodávat. S tím přichází potřeba zasvětit celou firmu do
digitalizace (technická znalost).
Různá znalost vědomostí napříč firmou, různá chápání digitálního světa a
neznalost / nezkušenost s vedením digitálních projektů / metodiky /

možností apod.
Spouštíme Digital Academy
10% portfolia digitalizováno – 90% portfolia na papíru

Digitální akademie
Externí školitelé / interní ambasadoři

Jak jsme k tomu přistoupili
Začali jsme s managementem SDX (workshopy – jak na to) pochopit jak to vysvětlit lidem v Sodexo
Sodexo má 150 zaměstnanců a většina z nich je ve firmě 5 a více let (tedy silné kořeny s érou papíru)
Zjistit jaká je míra povědomí o digitálních produktech / technické znalosti / agilitě a různých forem agilního řízení
Zvýšit toto povědomí a připravit tak kolegy na “revoluci“ v oblasti zaměstnaneckých benefitů

Jaký to mělo dopad
Zvýšili jsme povědomí všech kolegů v SDX (všichni prošli SDX Academy)
Také se však objevila další spousta otázek
•

Teorie a best cases vs to jak fungujeme

•

Současná struktura a nastavení jednotlivých pozic neodpovídá agilnímu vedení digitálních projektů

•-

Není jasné kdo může iniciovat změnu (inovaci) a jak ji řídit

Podařilo se zasít “myšlenku“ do podvědomí kolegů (nicméně realizace a také angažovanost stále kulhá)

MĚNÍ SE DNA VE FIRMĚ

V roce 2019 už do toho jdeme “na plno“ a nastavujeme projektovou
metodiku a posilujeme o nové talenty a to hlavně na nově vzniklé
pozice (PMO / SO / PO / BO atd.)
Změna je už cítit ve vzduchu, ale stále také zůstává frustrace –
klíčové nepochopení ve “spolutvorbě“ – zůstáváme v silech
namísto stavění cross funkčních celků / týmů (spolupracující od
začátku do konce projektu)
20% portfolia digitalizováno – 80% portfolia na papíru

Už je to tady
Organizační změny / nové pozice / projektové řízení

Co se stalo (změnilo)
Vznikla projektová kancelář (PMO) a celá firma přechází na JIRA jako interní systém na vedení projektů
Vznikají nové pozice (PO / SO / PM / BO atd.) – díky tomu jsme nastartovali “velké“ digitální projekty
Z čistého B2B začínáme přemýšlet o B2C (resp. fanoušek je se stává středem zájmu)

A co se nepovedlo
Nejasné odpovědnosti = chybí ownership na projektech – ty se zpožďují / prodražují / nedostatečná kvalita dodávek
Limit WIP (oficiálně rozjetých přes 140 projektů na 20 lidí) / produktové týmy nebyly dedikovány
-PO

nemají vliv (pravomoc) na rozvoj produktů (exekuce nápadů od Boardu)

Díky tomu, že business roste – problémy se neřeší, ale stávají se spíše předmětem chodbových debat

Cítíme že nám ujíždí vlak ve srovnání s konkurencí (představují nové inovace – kvalitní dodávky)

STRAVOVACÍ PAUŠAL

V roce 2020 začalo MF ČR mluvit o zavedení tzv. “stravovacího paušálu“
tedy nesystémovém řešení pro oblast zaměstnaneckého stravování.
Bylo jasné, že tato změna zasáhne naše podnikání v oblasti
zaměstnaneckých benefitů
Důležitost digitaliazce stoupá a posilování VP směrem ke klientům, fanouškům a
partnerům stoupá (CX /UX/ UI). Je třeba přinést tyto nové služby do konce
roku 2020, abychom byli připraveni novou konkurenci v roce 2021
50% portfolia digitalizováno – 50% portfolia na papíru

Když ti jde “o život“
Najednou změna je rychlejší a jede se na maximum

70% businessu v ohrožení
Sodexo postavené z velké časti na jedné noze (stravenka) a ta je v ohrožení díky novému nápadu MF ČR
Innovation factory – 20 kolegů (talents a střední management) - nyní patří mezi největší “inovátory“
Převzali odpovědnost za “záchranu“ businessu
Výrazně se zlepšila rychlost / kvalita dodávek – spolupráce mezi týmy (spolutvorba)

Další pozitivní efekty
Věříme, že dokážeme velké věci - jsme dnes fintech (přes 2mio transakcí měsíčně)
Daří
se nám ještě více digitalizovat

Více pravomocí v rukách středního managementu a odborných pozic
Více zapojených (angažovaných kolegů) kteří mají nápady a dotahují je do konce
Nové služby nám pomohli snížit odchodovost klientů na stravovací paušál

Cashback a split payment
VP pro fanoušky Sodexo – nové výnosy

Peníze zpět a ještě více s
připojenou kartou
Nejprve jsme spustili službu cashback “Peníze zpět“
Díky připojené kartě můžete získat ještě více (Split payment)
Tyto dvě služby výrazně posílili hodnotu naši nabídky

A zároveň výrazně pomohli v businessu SDX
Ochod klientů nakonec nebyl takový jako jsme počítali
Desítky mil CZK vyplaceny v “Peníze zpět“

Desítky tisíc připojených bankovních karet
MLD CZK zachráněného obratu SDX
Otevírá nové možnosti a revenues

Chybí nám ostatní rozvozové služby
Ztrácíme proti konkurenci (3C a 4C) / jak se tam dostat

Dlouhodobý problém
odstraněn
Dlouho jsme nemohli nabídnout využití SDX prostředků na platformách s rozvozem jídel
Sodexorozvoz od nápadu k realizaci za 21 dní
Široká nabídka – dalších cashback a spokojenost s UX a UI

Desítky milionu CZK utraceno na SDXrozvoz
Vyšší výnosy pro SDX
Spokojenost u všech stakeholders

KDE JSME DNES
Je rok 2021 a díky nové konkurenci jsme se dokázali “zrychlit“ převzali více
odpovědnosti (idea / prosazení / vedení a delivery digitálních projektů) – nešlo by,
kdyby předtím nebylo zaseto (Digital Academy / Way of working / Fnnovation factory)
Podařilo se utlumit dopad stravovacího paušálu (realita předčila naše očekávání)
Kolem “ambasadorů a nadšenců“ se objevila celá řada kolegů, která se zapojila a díky
tomu i lépe funguje “spolutvorba“ a všichni víme, že digitální produkty jsou naše
budoucnost

Projektové řízení / první projekty dle SCRUM metodiky / profesionální přístup
Všichni kolegové cítí, že se můžou na změně a inovacích podílet – vede k novým
zajímavým nápadům a následné realizaci
70% portfolia digitalizováno – 30% portfolia na papíru

Co nám ještě nejde
Hodně se povedlo ale ideální to ještě není

Co nám pořád chybí
PO jednotlivých a jejich autonomie nad value stream (budget zůstává pod boardem)
Rozbít jednotlivá funkční sila a přejít na dedikované crooss funkční týmy (blížíme se)

Přejít na OKR (pokus byl) nedošlo k implementaci

Co nás ještě trápí
Politické projekty mají stále přednost před projekty na zlepšení VP pro fanoušky / klienty / partnery
Legacy problémy na infrastruktuře a aplikacích = zpomalování
Přetěžování klíčových lidí (SO / PO)

Nikdy už to nebude pomalejší
Za tři roky se nám povedlo změnit mindest ve firmě
Za tři roky jsme vytvořili nové struktury / pozice / řízení projektů / implementovali nové nástroje
Za tři roky jsme digitalizovali 70% portfolia a vytvořili kvalitní digitální produkty (fanoušek / klient / partner / inter)
Za tři roky se ze “stravenkářů“ stal fintech

«Sodexo brings you a unique
employee benefits service, that
include a complete
meal experience, leisure, reward
and recognition programs in an allin-one platform that increases your
purchasing power for now and for
your future to secure your key life
moments or unexpected expenses»
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