
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ

ÚSTAV INFORMATIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

INSTITUTE OF INFORMATICS

NÁVRH IT PODPORY MANAGEMENTU STÍŽNOSTÍ
VE VAZBĚ NA PROCESY

PROPOSAL OF IT SUPPORT OF COMPLAINT MANAGEMENT IN RELATION TO PROCESSES

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE MILAN BARVA
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. JIŘÍ KŘÍŽ, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2008





Abstrakt 
 
 
Cílem mé bakalářská práce je návrh realizace efektivního řízení řešení 

managementu stížností za podpory informačních technologií. Práce analyzuje 

současný stav a zabývá se možností optimálního řešení za použití současných 

poznatků. Závěr mé práce je věnován konkrétnímu postupu využití IT systémů, 

tak aby co nejefektivněji podporovaly firemní procesy. 

 
 
 
Abstract  

The aim of Bachelor thesis is proposal of realization effective direction solution 

complaint managements in support of information technology. The work analysis 

present situation deals with option optimal solution at using present piece of 

knowledge. End of my work is go in actual procedure application IT systems, so 

as effectively support the company process. 
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1. Úvod 

 

Společnost, respektive její management, musí dbát na to, aby měl dostatečně jasně 

stanovenou vizi, jejíž hlavní myšlenky musí být srozumitelné pro všechny 

zaměstnance. Toho je však možné dosáhnout jedině tehdy, pokud základní  

a obecně definovanou dlouhodobou strategii firmy dokážeme transformovat  

do krátkodobějších a dílčích cílů. Nedílnou součástí takto konkrétněji 

specifikovaných strategických cílů musí být také schopnost měření kvality 

fungování firmy a posouzení, zda se k naplnění cílů společnost blíží, anebo se jim 

naopak vzdaluje. 

V dnešní době snad neexistuje firma, u které by v praxi neexistovalo řízení vztahu 

se zákazníky, jinými slovy, každá firma má CRM. Není to tedy něco, co by před 

inovací firma postrádala, protože každá firma musí nějakým způsobem řešit svůj 

vztah k zákazníkům, rozdíl je především v úrovni tohoto vztahu. Z tohoto důvodu 

je potřeba mluvit právě o inovaci CRM a nikoliv o jeho zavedení nebo vytvoření  

Každý podnik by měl využít veškerou ekonomicky efektivní možnost k tomu, aby 

mohl zvyšovat spokojenost svých zákazníků a natrvalo ji zakotvil ve své 

organizační struktuře. Přitom musí být schopen chápat kritiku zákazníků jako 

šanci a z této kritiky se umět poučit. Zákazník upevňuje jistotu našeho pracovního 

místa, zákazník platí naši mzdu. Bez něj bychom neexistovali. Na kritice 

zákazníků vidíme, zda všechno běží, jak by mělo. Tuto kritiku je třeba brát vážně 

a kde je to nutné, musí se společnost odpovídajícím způsobem zlepšit. Dá se říci, 

že každá společnost žije ze svých zákazníků, kteří jsou ochotni vydat své peníze 

za poskytované služby. 

Abychom toho dosáhli, je nutné vybudovat fungující management stížností,  

a to včetně podpůrného IT tak, aby mohl svojí činností a výstupy přispět  

k rozpoznání slabých míst a potenciálu ke zlepšení. Dnešní svět je převážně 

založen na informačních technologiích. Bez těchto technologií by jen stěží 

fungoval, tak jak je tomu nyní. Potenciál pro jejich využití je obrovský.  

Pro management stížností lze využít hlavně různých ERP řešení, hlavně části 

zpracování zákaznických požadavků. 
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2. Vymezení problému a cíle práce 

 

Cílem práce je návrh realizace efektivního řízení řešení managementu 

stížností za využití podpory informačních technologií. 

 

Proces managementu stížností . 

Řízení procesů managementu stížností vyžaduje velké množství opatření  

a předpisů a vysokou míru koordinace činností. Musí také zabezpečit koordinaci 

jednotlivých útvarů, které sice přímo neřeší podněty zákazníků, ale poskytují 

jednotlivá odborná stanoviska řešitelům. Úkoly a jejich důležitost bude ve všech 

fázích optimalizovat informační systém. IT podpora zabezpečí klíčové místa  

a rizika celého procesu. To zjednoduší a zprůhlední celý proces managementu 

stížností. Zavedení tohoto systému předpokládá implementaci komplexní IT 

podpory tohoto procesu. 

 

Zavedení IT podpory zabezpečí definované klíčové ukazatele procesu. 

Navržená IT podpora musí zabezpečit takovou architekturu, databázovou 

strukturu a programové řešení, aby bylo možno tyto ukazatele naplnit 

relevantními hodnotami. Aby tyto ukazatele měly vypovídací hodnotu, musí 

programové nastavení uživatelského rozhraní být nastaveno tak, aby pracovníci 

řešící podání zákazníků byli nuceni postupovat v předem definovaných krocích. 

Na základě těchto vstupních dat se nastaví systém reportingu. Tento bude v 

pravidelných intervalech poskytovat přehled o počtu podání podle definovaných 

ukazatelů, na základě kterých může společnost optimalizovat svoje procesy a 

činnosti. 
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3. Teoretická východiska práce 

 

3.1 Procesní struktura – proces 

Proces se definuje jako 

•  „Transformace vstupů do konečného produktu prostřednictvím aktivit 

přidávajících tomuto produktu hodnotu, za kterou zákazník platí“. 

• Posloupnost činnosti, které se musí pravidelně vykonávat, aby bylo 

dosaženo požadovaného efektu (cíle). 

• Soubor úkonů a aktivit, které vedou k dodání výrobků a služeb  

k zákazníkovi. 

• Sekvence činností s jasně vymezeným počátkem a koncem. 

Přínosy procesní organizace 

Ekonomicky přímo vyčíslitelné přínosy: 

• Úspora nákladů 

• Dosahování vyšších tržeb 

• Zvyšování kvality produkce 

Ekonomicky nepřímo vyčíslitelné přínosy: 

• Minimalizace strategické mezery 

• Udržení a posílení (rozšíření)strategické výhody a klíčové 

způsobilosti 

• Stanovení a kontrola všech procesů – hlavní, vedlejší 

• Zkrácení průběžných časů 

• Zvyšování spokojenosti zákazníků 

• Odstranění tradičních hranic v podniku 

• Zrušení starých hierarchických způsobu myšlení 

• Zajištění ekologických požadavků 
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obrázek 1 : Metodika tvorby procesní organizace 

 

3.1.1 Procesní organizace – znaky procesního řízení 

Jaké jsou hlavní charakteristiky procesní organizace? V čem se liší procesní 

organizace od tradiční liniově funkcionální nebo divizní organizace? 

• Jsou identifikovány klíčové hodnototvorné procesy a to hlavní  

a podpůrné procesy. 

• Každý proces má svého zákazníka a je definován hodnotou, kterou 

vytváří pro zákazníka vnějšího a vnitřního. 

• Každý proces má svého vlastníka, odpovědného za optimální průběh  

a výstupy (nová definice odpovědnosti – za výsledek, nikoliv  

za vykonávání činností). 

• Pro všechny procesy jsou stanoveny indikátory žádoucího výkonu 

(měřitelné cíle, standardy). 

• Spokojenost zákazníka s dodanou hodnotou (výstupy z procesu) je 

klíčovým indikátorem. 

• Procesy, které nevytvářejí žádnou hodnotu, se eliminují. 

• Procesy procházejí neustálým zdokonalováním = zlepšují se výkonové 

parametry pro zákazníka: 

o technická kvalita výrobku, 

o kvalita služeb, zákaznický komfort, 

o kvalita časování (rychlost dodávky, soulad s režimem odběru), 



 

 

 

12

o kvalita vztahu, 

o kvalita značky, renomé, 

o cena. 

• Funguje systém řízení inovací, který převádí nové potřeby a očekávání 

zákazníků do nových výrobků a služeb. 

• Výkonnost procesů se porovnává s vnějšími vztažnými standardy 

(benchmarky). 

• Věnuje pozornost formování způsobilosti, které umožňují dosáhnout 

špičkovosti ve výkonu procesů (klíčové způsobilosti). 

3.1.2 Charakteristika procesního řízení 

• Řízení vychází z přijaté verifikované strategie a zaměřené na dosažení 

stanovených (verifikovaných) cílů. 

• Řízení založené dominantně na procesech – procesní struktuře 

(iniciace – INTERFACE – vlastník procesu – INTERFACE konečný 

stav). 

• Útvarová struktura jednoznačně doplňuje a podporuje procesní 

strukturu. 

• Odpovědnost (majitel procesu) za proces a přidanou hodnotu. 

• Odpovědnost za spokojenost zákazníka ve všech procesech. 

• Principy týmové práce a týmového řízení. 

• Možná velmi rychlá reakce na změnu (okolí podniku, …). 

 

 

3.2 Řízení procesně orientované společnosti na základě  

metody BSC 

 

Dalším stupněm ve vývoji řízení směrem ke zvládnutí rychlejších změn je 

procesní řízení. Při něm jde o aplikaci a řešení poznatků z praxe – zatímco výroba 

byla a je samozřejmě chápána jako výrobní proces, u činností obsluhujících 

výrobu a řídících celý podnik je naopak základním prvkem řízení vždy nějaký 

útvar, ale procesy zde sledovány nejsou nebo jsou rozdrobeny do detailních částí, 

prováděných i v jednotlivých útvarech. Analýza ukázala, že útvarové řízení se dá 
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v nevýrobních (režijních oblastech překonat tvorbou řídích procesů, analyticky 

koncipovaných tak, jako je tomu ve výrobní sféře. Základní myšlenka procesního 

řízení je snaha o podložení nevýrobních procesů nepeněžními jednotkami, což se 

dosud nedělalo. Provede se tedy procesní analýza tak, že se identifikují 

administrativní (a jiné společné, ale nevýrobní) procesy a ke každému procesu se 

hledá příčina, která způsobuje náklady na tento proces. Tyto příčiny či veličiny 

jsou označeny jako Cost Drivers. Procesně orientovaná firma z vlastní vizí, 

strategií a podrobně definovanými strategickými cíly může využít systém řízení, 

jehož autory jsou R. Kaplan a D. Norton: Balanced Scorecard – vyvážený systém 

hodnotících ukazatelů. Je tu nejen podniková vize a strategie, dokonale 

rozpracovaná nejen na oblast financí a interních podnikových procesů, ale hlavně 

pro oblast péče o zákazníky (neboť ti podnik živí) a pro oblast neustálého 

zvyšování úrovně kvalifikace všech zaměstnanců podniku, což by mělo přinášet 

trvalý růst výkonnosti podniku. [3] 

Je to tedy zákaznická perspektiva a perspektiva učení se a růstu, které žádná  

z předchozích nových koncepcí řízení nebrala v úvahu (tzv. strategický 

controlling se z tohoto hlediska jeví jen jako nesourodý soubor jistě důležitých, 

ale nesystematicky uspořádaných metod). 

Schéma metody 

Schématu BSC je třeba rozumět takto: 

1. Vize a strategie (idea, co chci dělat a jak toho dosáhnout) se musí promítat 

do všech oblastí podniku. Změní-li se vize či strategie či obojí, musí se to 

promítnout opět do všech čtyř oblastí. 

2. Šipky spojující čtyři okolní části znamenající více, než jen naznačení toho, 

že všechny změny, transformované do perspektiv, se musí nejen 

promítnout vždy do sousedních oblastí, ale jde zde o neustálý koloběh 

„vyvažování“ daných čtyř oblastí a nepreferovat jen jednu. 
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Finanční 
perspektiva 

Perspektiva učení a 
růstu 

Perspektiva 
interních procesů 

Zákaznická 
perspektiva 

VIZE  
A 

STRATEGIE 

 

obrázek 2 : Schéma metody BSC 

 

Vize a strategie je sice záležitostí především vrcholového managementu, avšak 

ten nesmí nechat bez povšimnutí iniciativu nejen ostatních manažerů nižších 

úrovní, ale ani iniciativu všech ostatních zaměstnanců. Nicméně vrcholoví 

manažeři rozhodují – i když by měli dbát všemi prostředky o to, aby rozhodnutá 

vize a strategie byla akceptována (to znamená aktivně přijata, nejen direktivně 

vnucena) a stala se tak živým motivačním faktorem všech pracovníků bez rozdílu. 

Autoři metody BSC uvádějí pro každou část jednu základní otázku, na kterou 

musíme samozřejmě co nejlépe odpovědět: 

1. Oblast finanční perspektivy. Abychom měli finanční úspěch, jak bychom 

měli vystupovat před akcionáři? Jde o otázku prezentace výsledků. 

2. Oblast interních podnikových procesů. Abychom uspokojili naše 

akcionáře a zákazníky, ve kterých podnikových procesech se musíme 

zlepšit? 

3. Oblast zákaznické perspektivy. Abychom naplnili naši vizi, jak bychom 

měli vystupovat před zákazníky? 

4. Oblast perspektivy učení se a růstu. Abychom naplnili vizi, jak si udržíme 

schopnost učit se a zlepšovat? 
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Jak vidíme, jde o náročné úkoly, jejichž směr řešení je právě obecně formulován 

již těmito otázkami. [6] 

 

3.3 CRM - Customer Relationship Management  

 

CRM (v překladu řízení vztahů se zákazníkem) zahrnuje získávání a využívání 

znalostí o zákazníkovi tak, aby společnost dosáhla efektivnějšího prodeje svých 

produktů a služeb.  

CRM představuje získávání dat o zákazníkovi, jejich analýzu a transformaci  

ve znalosti o zákazníkovi, které povedou k vytvoření individuální nabídky  

pro zákazníka v rámci podnikání firmy, tak aby tato nabídka zvyšovala užitek 

zákazníka a následně zvyšovala efektivnost činnosti firmy . Systém CRM je 

tvořen integrací back office aplikací pro odbyt, marketing, prodej spolu s front 

office aplikacemi včetně elektronického obchodu, služeb zákazníkům, servis  

a přímý kontakt se zákazníkem (call centrum, e-mail centrum). Pro účinné 

zavedení CRM je rozhodující stanovit si jaké informace o zákaznících budou 

shromažďovány, jak se budou uchovávat a co se nimi bude dále dělat. [2] 

 

obrázek 3 : CRM umožňuje pohled na zákazníka z 360° 
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3.3.1 Funkce CRM 

 

Primárním úkolem CRM je sběr dat o zákazníkovi. Na základě těchto dat se 

vytvářejí specifické nabídky, tudíž budou-li tyto údaje neúplné, nepřesné nebo 

nesprávné, bude to mít okamžitý negativní vliv na spokojenost a udržení si 

každého zákazníka. Vzhledem k obrovskému množství takto zpracovávaných dat 

je nejvhodnější možností využití technologie datového skladu.  

Na sběr dat navazuje jejich analýza směřující k vytvoření obchodní strategie,  

pro kterou se využívají analytické a segmentační techniky jako například OLAP 

(On-line Analytical Processing), dolování dat (data mining) a statistická analýza.  

Dalším krokem je personalizace vztahu s každým zákazníkem. Jejím výsledkem 

je vytvoření individuální nabídky (zpráv) pro každého zákazníka. Následuje 

prezentace nabídky zákazníkovi (proaktivní nabídka produktů a služeb) 

prostřednictvím vhodného komunikačního nástroje (telefon, WWW, elektronická 

pošta, WAP, fax atp.). Proces završuje uskutečnění transakce (obchodu) včetně 

zajištění souvisejících služeb (doručení, instalace, on-line podpora, servis atp.). 

Očekávání přínosů ze zavedení CRM se zakládá na schopnosti přeměnit 

informace o zákazníkovi na systém znalostí zákazníka a pomocí něho strategicky 

řídit celý podnik. [2] 

 

3.3.2 Customer Relationship Management v energetické společnosti 

 

Energetické společnosti se po otevření trhu s energiemi ocitly ve tvrdém 

konkurenčním prostředí, které dosud neznaly, a budou muset bojovat o každého 

nového, ale i stávajícího zákazníka. Výhodou těchto společností, zejména 

distributorů energií, je relativně vysoký počet zákazníků a určitá úroveň znalosti 

těchto zákazníků. Rozšířením znalostí svých zákazníků, důkladnou analýzou  

jejich potřeb a správnou predikcí jejich chování mohou tyto společnosti získat 

konkurenční výhodu na trhu.  

Zajímavým rysem těchto společností je společná odběratelská základna pro různé 

prodejní komodity (elektřina, voda, plyn). Z technického hlediska je možné 

vybudovat řešení CRM pro dodavatele všech energií v rámci jednoho regionu, 
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nebo vytvořit společné řešení pro jednu komoditu přes více regionů. Toto řešení 

mimo své pozitivní ekonomické aspekty nese jednotný postup při řešení styku se 

zákazníky. 

Pro pochopení problematiky řešení CRM je důležité mít na paměti, že řízení 

zákaznických vztahů nespočívá pouze v implementaci specializovaného software, 

ale především ve změně orientace zaměření celého způsobu podnikání. CRM 

problematika zasahuje prakticky všechny procesy týkající se zákazníků. Tedy 

nejenom poskytování dodávky a služeb stávajícím zákazníkům, ale i podporu  

pro získávání nových a vytváření nabídky služeb a produktů na míru jednotlivým 

klientům. CRM je celopodniková strategie nebo alespoň její součást; v každém 

případě je CRM součástí podnikové kultury. 

Investice do CRM a nového nastavení procesů mají jen relativní návratnost, 

pokud projekt a implementace CRM nebude příležitostí k tomu, že se v rámci 

řízení lidských zdrojů změní kultura firmy. Např. obchodníci a pracovníci 

marketingu by měli mít stanovenou jako jednu z metrik výkonu zákaznickou 

spokojenost. Ze všech uvedených důvodů má systém řešení CRM nenahraditelné 

postavení v konceptu vztahu k odběratelům energií i v současnosti, a o to více  

po otevření trhů s energiemi. 

 

3.3.3 Analýza CRM 

 

Analýza CRM specifikuje základní požadavky na systém. Mezi její výstupy patří 

např. zhodnocení současného stavu, způsoby komunikace se zákazníky  

na přepážkách, možnosti komunikace operátorů kontaktního centra s webovským 

serverem shromažďujícím vstupy od zákazníků, doporučené počty operátorů 

kontaktního centra. Je na místě poznamenat, že asi dvě třetiny velkých firem 

v současné době využívá alespoň pět druhů komunikačních kanálů a asi pětina 

firem již integrovala funkce kontaktního centra s informačním webovským 

serverem. 

Výstupem analytické fáze je soupis postupových činností a harmonogramu 

zavádění jednotlivých komponent. 
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Podnik by před vlastní implementací měl také zvážit a následně definovat 

požadovanou funkcionalitu resp. požadavky na komunikační systém, tj. zda 

například požaduje, aby během servisních zásahů u svých klientů mohl být 

kdykoli navázán kontakt se zaměstnanci. 

Konkrétní uživatelské požadavky na CRM však musí odpovídat očekávané úrovni 

CRM. Uživatelská specifikace CRM musí tedy obsahovat kategorizované 

požadavky, které odpovídají budoucí úrovni CRM. Pokud podnik zařadí  

do specifikace CRM také požadavky, které neodpovídají očekávané úrovni, lze 

předpokládat, že výsledný efekt těchto požadavků nebude v praktickém užívání 

naplněn a finanční investice do realizace těchto požadavků bude promarněna. [2] 

 

3.4 Dolování dat (DataMining) 

 

Dnešní svět je charakterizován explozí objemu dat sbíraných a ukládaných  

do databází. Disky pojmou stále více dat, a proto neustále vzrůstá i objem 

ukládaných dat, ať už užitečných nebo zbytečných.Vzrůstá i objem obchodních a 

průmyslových databází. Je jasné, že v těchto datech je ukryto mnohem více 

informací, než které můžeme z dat jednoduše vyčíst. 

Zpracování dat z rozsáhlých databází a datových skladů má v dnešním světě IT 

nejrůznější formy. 

Tradiční přístupy analyzující data prostřednictvím sestav a výkazů jsou dnes 

většinou založený na dotazovacích nástrojích (SQL) pracujících nad relačními 

databázemi, případně na technikách označovaných jako  

OLAP (On-Line Analytical Processing,), které často využívají uložení dat  

v multidimensionálních databázích k rychlé presentaci dat v formě tabulek 

sumovaných před různé hierarchicky uspořádané dimense (např. rok, čtvrtletí, 

měsíc versus kraje, okresy, obce). Tyto techniky umožňují udržovat přehled  

o okamžité pozici podniku, či rychlou přípravu konsolidovaných finančních 

reportů - to vše i v rozsáhlých organizacích a během doby, která by se před 

několika lety zdála nesplnitelná. 

Přesto je mnoho úloh, na které tyto běžné přístupy nestačí. Ve většině těchto úloh 

není specifikován konkrétní, třeba i složitý, dotaz na obsah databáze. Naopak 
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cílem je nalézt které údaje, či spíše jejich kombinace, jsou důležité při komerčním 

využití dat z databáze. Pokud je obsahem tradičního databázového dotazu otázka: 

Ve kterém kraji byl v tomto čtvrtletí nejúspěšnější prodejce zboží určitého typu? 

pak úlohy dolování dat se snaží nalézt řešení problému: „Jaké podmínky (skladba 

produktů, demografie cílové skupiny) zabezpečují dlouhodobě nejlepší výsledky 

prodeje?“ [1] 

 

3.4.1 Historie 

 

První náznaky aktivit, které dnes označujeme jako data mining, se objevily  

v 60. letech 20. století s rozvojem počítačové techniky. Šlo například o využívání 

regresní analýzy s automatickým výběrem proměnných a prvních rozhodovacích 

stromů. Většinou však šlo jen o ojedinělé nebo akademické záležitosti. 

Rozvoj statistických metod, databázových aplikací a umělé inteligence spolu  

s rychlým růstem rychlosti a paměti počítačů byly předpoklady, které umožnily  

v sedmdesátých a osmdesátých letech první systematická využití data miningové 

metodologie v praxi. Slovní spojení data mining tehdy ovšem stále mělo spíše 

hanlivý přídech: Označovalo „vyzobávání rozinek“ z dat, hledání korelací  

ve velkých datových souborech, které -- jak známo ze statistické teorie – je 

vystaveno obrovskému nebezpečí, že „objeví“ pouze nahodilé fluktuace v datech 

bez možnosti zobecnění a praktického využití. 

Obrat přišel počátkem devadesátých let. V té době byly již vybudovány metody, 

umožňující vyhnout se zmíněnému nebezpečí falešných korelací (například 

kontrola založená na vynechaných datech nebo na metodě Monte Carlo). Navíc 

zejména v USA rostla poptávka ze strany komerčních organizací, disponujících 

již velkými objemy dat a neschopných z nich pomocí klasických tabelačních 

metod získat potřebné podklady pro rozhodování. To napomohlo k rychlému 

etablování data miningu jako svébytného oboru aplikované vědy a k jeho 

širokému použití v komerční praxi. Časté aplikace jsou především v oblastech 

přímého marketingu (výběr klientů pro oslovení), finančnictví (např. odhadování 

rizika, hledání podvodů), maloobchodního prodeje (analýza nákupních košíků aj.), 
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telekomunikací (segmentace klientů, prodej programů aj.) a internetového prodeje 

(analýza přechodů mezi stránkami, efektivity reklamy apod.). 

Nárůst aplikací v oblasti data minigu se projevil i na softwarovém a konzultačním 

trhu. Existuje již poměrně široká nabídka specializovaných softwarů pro tento 

účel. Vedoucími trhu dataminingových softwarů jsou komerční aplikace SAS 

Enterprise Miner, SPSS Clementine a STATISTICA Data Miner, mezi známé 

nekomerční softwary patří Weka a Orange. [10] 

 

3.4.2 Definice 

 

Data mining ([dejta majnyn], angl. dolování z dat) je analytická 

metodologie získávání netriviálních skrytých a potenciálně užitečných 

informací z dat. [10] 

Dolování dat je proces výběru, prohledávání a modelování ve velkých 

objemech dat sloužící k odhalení dříve neznámých vztahů mezi daty  

za účelem získání obchodní výhody. 

Proces vyhledávání skrytých závislostí a upozorňování na odlišnosti. Data 

mining znamená mnoho různých postupů a algoritmů, které umožní 

odhalit a plně využít vztahy ukryté v datech. Díky výkonným analytickým 

metodám objevíte důležité informace, které se stanou Vaší konkurenční 

výhodou. 

"Data mining je proces, který používá různé analytické nástroje  

pro odhalení ukrytých vzorů a závislostí v datech. Výsledkem je predikční 

model, který je podkladem pro rozhodování." 

Two Crows Corporation 

Data mining je proces objevování znalostí, pomocí získávání dříve 

neznámých akčních informací z velmi rozsáhlých databází. 

Aaron Zornes, The META Group 

netriviální proces zjišťování platných, neznámých, potenciálně užitečných 

a snadno pochopitelných závislostí v datech. 



 

 

 

21

 

3.4.3 Cíl dolování 

 

- dolování by vždy mělo mít za cíl řešení konkrétního obchodního problému či 

nalezení cesty k vylepšení procesu. Cíl by měl být předem definován a jen na jeho 

základě by se měla připravovat data. 

 

3.4.4 Data pro dolování 

 

Měla by být ideálně brána z datového skladu zahrnujícího historické hodnoty  

z různých podnikových systémů. Příprava dat je úzce svázána s pojmem proces. 

Ten znamená, že dolování není jednorázová analýza, ale že nasazení technologie 

dolování dat předpokládá přípravu podnikových procesů umožňujících 

kontinuální využívání analýz a podporujících zpětné vazby od uživatelů. Ty pak 

mohou ovlivňovat jak proces sběru data tak definice nových cílů. Vedoucí firmy 

dodávající řešení zahrnující dolování dat mají pro tento účel zpracovány 

metodologie procesu dolování, které pomáhají, jak s vlastními projekty, tak  

s řízení navazujících podnikových procesů. 

Zdrojem dat pro proces dolování dat jsou datové sklady. Technologie datových 

skladů je v literatuře často označována jako OLAP, na rozdíl od klasických 

databázových systémů, které se označují jako OLTP. 

OLAP (On-Line Analytical Processing) - okamžité zpracování analýz. 

OLTP (On-Line Transaction processing) – okamžité zpracování transakcí. 

Systémy OLTP jsou primární databáze sloužící ke shromažďování dat. Slovo 

transakční označuje, že systémy jsou určeny ke zpracování, evidenci a archivaci 

jednotlivých obchodních transakcí ve smyslu bankovních transakcí, denní tržby, 

prodeje jednotlivých výrobků atd…Tyto systémy uchovávají záznamy  

o jednotlivých transakcích a jsou většinou realizovány pomocí relační databázové 

technologie. Data jsou v OLTP agregována a poté ukládána do datového skladu, 

nad nímž se provádí okamžité zpracování analýz pomocí vrstvy OLAP.  

Datový sklad je na rozdíl od databáze OLTP určen výhradně ke čtení dat pro 

potřeby nejrůznějších analýz. [1] 
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3.4.5 Dolování dat a datové sklady 

 

Existuje mnoho důvodů pro úzkou návaznost datového skladu a dolování dat. 

Nejdůležitějším důvodem je kvalita vstupních dat pro dolování. Sebedokonalejší 

modelovací technika či analýza nepřinesou očekávaný výsledek pokud nejsou 

vstupní data očištěna od chyb, zkontrolována úplnost všech požadovaných údajů  

a sjednoceny formáty z různých systémů. Procesní charakter dolování dat 

vyžaduje, aby se jako vstup dolování dat používala průběžně aktualizována data. 

Všem těmto požadavkům vyhovuje datový sklad. Rozšíření datových skladů je 

naopak jedním z hybných prvků bouřlivého rozvoje technologii dolování dat. 

 

3.4.6 Metodologie data miningu 

 

Dolování dat umožňuje provádět celou řadu složitých analýz. V praxi je možné se 

nejčastěji setkat s požadavky na klasifikaci – vyhodnocení stavu nějakého objektu 

našeho zájmu podle existujících informací, na předpověď – odhadnutí dalšího 

vývoje na základě existujících informací v kombinaci s volitelnými okolními 

vlivy a na odhalení závislostí a rozdílů – tedy vzájemných vazeb a výjimek 

neodpovídajících ostatním zpracovávaným datům. Do poslední kategorie patří 

také tzv. shlukové analýzy, které jsou určeny především pro nalezení podobností  

a jejich využití pro následné dělení zpracovávaných dat do skupin podle 

vybraných vlastností. 

Protože data mining zahrnuje velkou šíři metod a způsobů práce, je obtížné podat 

jednoznačný návod k postupu. Přesto během 90. let vykrystalizovaly dvě obecné 

metodologie, které alespoň v hrubých rysech popisují jednotlivé kroky: 

metodologie SEMMA, za níž stojí firma SAS, a CRISP-DM, vyvinutá 

konsorciem firem, mezi něž patřil druhý hlavní hráč na trhu, SPSS. 

Společnou podstatou všech metodologií je následnost několika kroků: 

Obchodní/praktický  - formulace úlohy a porozumění problému. Ani automatické 

vyhledávání znalostí nelze provádět zcela naslepo. 
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Datový - vyhledání a příprava dat pro analýzu. Statistické algoritmy většinou 

potřebují data připravená v určité podobě, a proto není možné použít přímo 

surových dat z obchodních databází. 

Analytický  - hledání informace v datech, vytváření statistických modelů  

a podobně. Využívají se nejrůznější metody od jednoduchých tabelací  

a vizualizací až po sofistikované přístupy jako je genetické programování. Asi 

nejčastěji používanými metodami však jsou logistická regrese s automatickým 

výběrem proměnných, rozhodovací stromy a neuronové sítě. Výstup této fáze 

bývá dvojí: Jednak obecnější znalosti (např. že svobodní klienti nejčastěji 

nakupují pozdě večer, zatímco ženatí po obědě), jednak matematické modely 

(např. postup, jak vytipovat potenciálního klienta pro daný produkt). 

Aplika ční - zjištěné poznatky a modely je třeba uvést do praxe, například 

spuštěním reklamní kampaně nebo reorganizací webových stránek. 

Kontrolní  - je třeba zajistit zpětnou vazbu (jak efektivní byla obchodní akce)  

a v případě dlouhodobě nasazovaných modelů i kontrolovat, zda model příliš 

nezestárl a zachovává si svoji efektivitu. [10] 
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4. Analýza problému a současné situace 

 

Ve společnosti E.ON se na vyřizování reklamací a stížností zákazníků podílí 

několik útvarů. Tyto řeší problémy separátně bez vazeb na ostatní kompetentní 

útvary. To může zapříčinit, že zákazník obdrží neúplnou odpověď na svůj 

problém. Není vypracován jednotný postup, který by problematiku zákaznických 

podání řešil. V každém útvaru který má na starosti problematiku stížností, je 

popsán samostatný proces bez vazby na ostatní útvary společnosti, které řeší 

zákaznická podání. 

Zákazník využívá k řešení problémů několika vstupních kanálů. Mezi nejčastější 

patří telefonický kontakt, písemný styk, e-mailová korespondence, osobní kontakt 

a v neposlední řadě i faxové služby. 

U písemné komunikace je dopis zaevidován na podatelně a předán na útvar, který 

má danou problematiku na starosti. Problémem je oběh doručené pošty uvnitř 

společnosti při předávání kompetentním osobám pokud odesílatel uvede pouze 

název firmy. 

V součastné době existuje několik databází pro evidenci stížností a reklamací,  

od papírové evidence přes tabulkový kalkulátor Excel až  po aplikační systémy. 

Částečně spolupracující jsou pouze systémy SAP/CRM a TOMS. V těchto 

jmenovaných systémech je řešena podstatná část stížností a reklamací. 

K řešení reklamací se využívá systém SAP/CRM. V tomto prostředí se využívá 

minimální dostupná funkcionalita, kterou tento systém nabízí ve standardním 

řešení. Neevidují se zde termíny pro ukončení zpracování reklamací a stížností. Je 

zde využívána pouze evidence a informace, zda je reklamace nebo stížnost  

ve zpracování nebo ukončena. Chybí zde základní informace jako např. kdo je 

zodpovědný za řešení a v jakém termínu je nutno podle legislativy zákazníkovi 

odpovědět. 

Pro řešení technických (distribučních) podání se využívá technického 

informačního systému TOMS. Zde byl v poslední době vyvinut systém pro řešení 

stížností, který splňuje ve velké míře standardy pro řešení této problematiky. 

Podání zákazníků jsou zde zadávány přímo z prostředí CRM pomocí webové 

aplikace a nebo pomocí WAS aplikace. Webová aplikace slouží jako vstupní 
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kanál pro zadávání stížností, specifikaci údajů potřebných pro zaevidování 

stížnosti včetně připojení příloh. 

Uživatelům SAP CRM poskytuje webová aplikace ještě další dvě funkce : 

• výpis seznamu stížností pro daného obchodního partnera 

• zobrazení detailu záznamu konkrétní stížnosti 

Obě tyto funkce jsou dostupné jak uživatelům SAP CRM tak i uživatelům, kteří 

používají WAS aplikaci. 

 

obrázek 4 : Schéma současného řešení web aplikace 

 

Pro zajištění odpovídající podpory při řešení reklamací, stížností ve skupině E.ON 

chybí samostatné oddělení, které by mělo řídící a metodickou odpovědnost  

za řešení problematiky. 

Při zavádění a realizaci managementu stížností ve skupině bude jako IT podpory 

využito v maximální míře stávajících řešení. 
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5. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

 

Na základě zjištěných skutečností byla identifikovaná kritická místa a rizika 

procesu.  

Řešení by mělo maximálně podporovat vyřizování reklamací, stížností dle 

definovaných procesů a odsouhlasených postupů. Je nutné zabezpečit potřebu 

rychleji a kvalifikovaně reagovat na reklamace a stížnosti adresované skupině  

E.ON Czech. Byly definovány základní principy a funkce managementu stížností, 

který je zrcadlem firmy a prostředkem ke zkvalitňování služeb. 

• management stížností umožňuje aktuální pohled na kvalitu služeb     

poskytovaných zákazníkům a partnerům společnosti E.ON 

• zákazník je pro nás na prvním místě 

• management stížností zajišťuje evidenci a řešení všech podnětů  

od zákazníků včetně návrhu a realizace změn v systému služeb 

• pravidelné analýzy podnětů zákazníků a jejich intenzívní komunikace  

s interními partnery přispívají ke zvyšování kvality služeb 

Základní princip funkce managementu stížností je zobrazen na následujícím 

obrázku. 

 

obrázek 5 : Základní princip funkce managementu stížností 
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Hlavní cíl použití systému je kromě podpory vyřizování podání i kontrola  

a optimalizace kvality, identifikace potenciálu ke zlepšení. Návrh IT podpory 

vychází ze zjištěných poznatků součastného stavu řešení.  Výstupy popisují  

pro všechny standardní případy sledy (pořadí) vhodných kroků zpracování 

prostřednictvím odborných oddělení a konkrétní obsahy jejich zpracování. IT 

architektura podporuje vyřizování stížností a reklamací podle definovaných 

postupů.  

Navrhovaná ICT podpora by měla pro všechny reklamace a stížnosti zajistit 

následující klíčové požadavky : 

• evidenci všech reklamací a stížností v systému,  

• jejich cílené a efektivní předání ke zpracování na odpovědný útvar, 

• podporu jejich zpracování poskytnutím důležitých informací, 

• vyšší úroveň podpory procesních toků vyřizování stížností a reklamací, 

• efektivní nástroje pro sledování stavu zpracování, 

• podporu přípravy odpovědi stěžovateli včetně generování dokumentů, 

• ukládání, archivaci a zpřístupnění všech dokumentů, které se 

v průběhu zpracování reklamace/stížnosti vytvoří, 

• systematické vyhodnocení sledovaných ukazatelů, 

• integrované výkaznictví (hlavní ukazatele), 

• reporting všech KPIs. 

 

Jako zásadní problém je neexistence jednotného, koordinovaného postupu  

pro všechny útvary společnosti. Prostředkem k řešení tohoto problému je 

nastavení procesu pro management stížností za účasti všech útvarů, které se na 

vyřizování reklamací a stížností podílejí. Definované procesy musí jednoznačně 

stanovit postup začínající vstupní kanály, které zajišťují převzetí podání 

zákazníků, přes jednoznačně stanovené odpovědnosti jednotlivých článků procesu 

za správné prošetření až po zajištění jednoznačného a kompetentního stanoviska 

společnosti. Je možné, že se bude muset upravit i součastná organizační struktura 

společnosti. 
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Teprve na základě namodelovaní odpovídajících procesů je možno navrhnout co 

nejlepší IT podporu tohoto procesu. Pro implementaci cílového řešení je nutné 

brát v úvahu i nákladnost jednotlivých možností řešení.  

 

Byly zvažovány dvě možné alternativy řešení.  

1. Využití SAP/CRM jako jediného možného systému pro řešení managementu 

stížností. 

Výhodou je komplexní přehled v jednom systému bez dalších vazeb s jinými 

IT systémy. Podpora nastavených procesních kroků v jednom systému, bez 

nutnosti používat podpůrné prostředky jiných systémů. Jedná se například  

o systémem zcela podchycené expertní vyjádření a závazky plynoucí z řešení 

podání. 

Nevýhodou je pořízení licence pro pracovníky, kteří dosud zvolený systém 

nepoužívali. (120 v systému TOMS a 220 v systému SAP/CRM). Další 

náklady spojené s přeškolením na jiný systém. Pokud nebude technický 

informační systém implementován do jednoho prostředí s evidencí zákazníků, 

budou muset řešitelé využívat pro dohledání informací spojených 

s vyřizováním distribučních podání tento technický systém. Tím by se ztratila 

výhoda převedení managementu stížností do jednoho systému. 

2. Využití dvou systémů, technického informačního systému TOMS pro řešení 

distribučních podání zákazníků a systému SAP/CRM pro řešení 

nedistribučních podání, z větší části se jedná o reklamace fakturace. 

Výhodou je plná podpora a návaznost na ostatní činnosti pro distribuční  

i nedistribuční podání. Vazbu na poruchy, investiční akce a ohlašované 

vypínání nejlépe podporuje systém TOMS. Fakturaci a návazně reklamace 

fakturace, platby a servisní hlášení plně podporuje systém SAP. Systém 

TOMS z větší části splňuje požadavky na řešení podání. Jednalo by se jen  

o menší úpravy s vynaložením minimálních nákladů. 

Nevýhodou je zpracování podání ve dvou různých systémech, které spolu 

komunikují jen pomocí definovaných rozhraní pro zajištění přenosu do daného 

IT systému. Při nutnosti expertního vyjádření mezi systémy je nutná 
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komunikace jen pomocí e-mailu s jeho následným uložením jako souboru 

k podání. 

Po analýze byla zvoleno využití obou stávajících systémů TOMS a SAP/CRM 

s využitím systému SAP/BW (datového skladu) pro potřeby reportingu a analýzy. 

 

5.1 Proces 

 

Pro řešení podání byla identifikována nutnost vytvoření komunikační matice 

managementu stížností, jako základní předpoklad pro stanovení odpovědností  

za řešení jednotlivých podání. Komunikační matice obsahuje seznam kategorií  

a podkategorií podání a k nim přiřazené jednotlivé odborné útvary s konkrétními 

jmény pracovníků (včetně jejich zástupců) zodpovědných za vyřešení podání. 

 

 

obrázek 6 : Příklad komunikační matice managementu stížností 

 

Na základě analýzy, zjištěných postupů a zkušeností při řešení podání byly 

namodelovány následující procesy managementu stížností. Podrobný popis 
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procesů vycházel ze zjednodušeného pravidla řešení standardních a zvláštních 

případů. 

 

obrázek 7 : Zjednodušené model procesu 

 

Následující postup při vyřizování podání zákazníků byl zapracován  

do jednotlivých činností procesů. Při vyřizování podání jsou řešeny následující 

kroky:  

• příjem a evidence reklamací / stížností,  

• přidělení reklamací / stížností k řešení, 

• řešení reklamací / stížností, 

• vyjádření k reklamaci / stížnosti dalším odborným útvarem (je-li třeba), 

• závazky oprávněných reklamací / stížností a jejich vypořádání, 

• odeslání odpovědi stěžovateli, 

• archivace reklamací / stížností, 

• řešení závazků. 

Pro plně automatické zpracování podání se plánovalo využití systematiky 

workflow. K nastavení  IT bylo navrženo ke každé kategorii (tj. 32) samostatné 

wokflow. Při další analýze managementu stížností bylo navrženo dodatečně 

vhodnější řešení, které se nezakládá na Workflow. Toto řešení umožní jednoduší  

a hlavně levnější IT řešení. Na místo 32 samostatných procesů ke každé kategorii 

se navrhuje komplexní proces managementu stížností z důvodu jednoduší 
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harmonizace v procesní mapě E.ON. Následující struktura procesů je finálním 

výstupem z provedené analýzy a popisu jednotlivých dílčích kroků managementu 

stížností. 

• Řešení standardních stížností 

• Řešení nestandardních stížností 

• Vypracování zlepšovacích opatření na řešení stížností 

Na základě tvorby procesů je definován požadavek na vytvoření nového útvaru, 

který bude garantem managementu stížností ve skupině E.ON v ČR. Mezi jeho 

nejdůležitější činnosti patří : 

• Provádí periodické vyhodnocení a reporting výsledků podání a ostatní 

statistiku dle definovaných a schválených ukazatelů (KPI’s)  

• Provádí interní reporting pro ostatní odborné útvary skupiny E.ON v ČR,  

• Na základě provedených vyhodnocení navrhuje a komunikuje zlepšování 

jednotlivých procesů ve skupině E.ON ČR s cílem zlepšit zákaznickou 

orientaci a omezit počet podání 

• Podle potřeb mění (aktualizuje) seznam KPI’s  

• Zajišťuje IT podporu evidence a vyřizování podání a podává návrhy na 

zlepšování fungování v IT oblasti  

• Řešení podání, zpracování přidělených podání dle schváleného katalogu, 

např. stížnosti adresované představenstvu společnosti a dozorčí radě 

 Je garantem celého procesu řešení podání ve skupině E.ON  

• Kontroluje časy (termíny) zpracování podání a aktivně upozorňuje na 

blížící se konečný termín odevzdání řešení, či aktivně zasahuje 

v případech, kdy termín vyřešení reklamace či stížnosti nebyl dodržen  

• Ve spolupráci s oddělením CPO (procesy) zodpovídá za aktuálnost 

směrnice k vyřizování podání ve skupině a za aktuálnost komunikační 

matice 

• Udržuje a provozuje databázi FAQ´s ke stížnostem 

Zavedení systému managementu stížností přinese zásadní změny do stávajících 

pracovních postupů. Tyto nové postupy musí být popsány ve firemních 

dokumentech a musí být nedílnou součástí projektu. Musí se vypracovat  

i provozní dokumentace pro informační systémy. 
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5.2 Architektura IT podpory 

 

Na základě analýzy součastného stavu dostupných prostředků IT, bylo jako IT 

podpory využito v maximální míře stávajících řešení. 

Hlavní oblasti využití systémů v IT podpoře jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Činnost Systém 

Vstup/výstup CRM, TOMS 

Evidence stížností/reklamací CRM, TOMS 

Zpracování CRM/IS-U, TOMS 

Ukládání dokumentů CRM Content Server 

Výkaznictví BW 

tabulka 1 : Hlavní oblasti využití systémů 

 

Navrhované řešení eviduje veškeré reklamace a stížnosti, jejich vstup do IT 

systémů bude oddělený pro nedistribuční podání (SAP/CRM) a distribuční 

stížnosti (TOMS). Obě možnosti využívají současný způsob zadávání. 

Architektura řešení je uvedena v následujícím schématu. 

Content Server

BW

CRMR/3

Faktury
Saldokonto

•Informace o vyrovnání
závazku

Reklamace a Stížnosti
•Evidence

•Datový extraktor

Závazky
•Evidence

Úlohy pro experta
•Evidence Dokumenty CRM

•úložiště
•sdílení

Dokumenty TOMS
•úložiště
•sdílení

Reklamace a Stižnosti
•Úložiště dat
•Reporting

TOMS

Reklamace a Stížnosti
•Evidence

•Datový extraktor

Závazky
•Evidence

Úlohy pro experta
•Evidence

 

obrázek 8 : Schéma možného řešení 
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Distribuční stížnosti se budou předávat k vyřizování do systému TOMS. 

Podrobnější tok a předávání informací mezi systémy v případě distribučních 

podání zachycuje následující obrázek. 

 

obrázek 9 : Schéma navrhované funkcionality distribučních podání 

 

Z pohledu vyřizování nedistribučních podání budou všechny plně zadávány i 

vyřizovány v SAP/CRM. Na následujícím obrázku je schematicky znázorněna 

architektura jednotlivých vazeb na okolní aplikace. 

e-mail 
notification 
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obrázek 10 : Rozhraní mezi jednotlivými systémy SAP 

 

 

5.3 Nastavení funkčnosti systémů 

 

Základem vyřizování podání jsou řešeny následující kroky:  

• příjem a evidence reklamací / stížností,  

• přidělení reklamací / stížností k řešení, 

• řešení reklamací / stížností, 

• vyjádření k reklamaci / stížnosti dalším odborným útvarem (je-li třeba), 

• závazky oprávněných reklamací / stížností a jejich vypořádání, 

• odeslání odpovědi stěžovateli, 

• archivace reklamací / stížností, 

• řešení závazků. 

 

Na základě těchto činností můžeme získat schematický přehled o datovém modelu 

řešení podání v rámci systémů. Následující obrázek nám ukazuje datový model : 
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Úlohy    

CRM – R/S

Závazky

Reklamace 

Úloha 1 Úloha .. nÚloha 2

Životní cyklus reklamace

Úloha 1 druhé
úrovně

Závazek typu 1

Závazek typu 2

Závazek typu 5

…

 

obrázek 11 : Datový model řešení podání 

 

V SAP/CRM bude stávající operace CRMD_BUS2000126 - Zpracování činností 

nahrazena technickým typem operace BUS2000120 – Reklamace (se začleněním 

podřízených obchodních operací Prodej, Servis, Reklamace a Kontakt). 

Vzhledem k rozsahu tohoto dokumentu zde budou popsány pouze klíčové 

funkcionality systému pro zajištění podpory managementu stížností. 

 

5.3.1 Evidence podání 

 

Popis evidence v systému SAP/CRM - Založení reklamace bude umožněno 

dvěma způsoby: 

• založením odkazem na položku smlouvy v CRM 

• k využití v případech reklamace stávajícího zákazníka 

• dojde k vytvoření vazby na data odběrného místa (ve vázané smlouvě) 

• identifikační údaje budou automaticky převzaty do reklamace 

• produkt bude převzat do reklamace 

• založením bez odkazu 
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• k využití v případech reklamace od nezákazníka 

• předpokladem je on-line založení obchodního partnera  

pro podávajícího 

• produkt zůstane nevyplněn 

Zadání bude centralizováno do jedné obrazovky a bude tudíž rychle dostupné. 

 
obrázek 12 : Detail podání v CRM 

 
Z důvodů požadavků na evidenci a následné návaznosti na další zpracování  

a vyhodnocení, jsou definována povinná pole, bez kterých nelze podání založit. 

Těmito poli jsou datum přijetí, kategorie, způsob přijetí a řešitel podání.  

Po zvolení kategorie podání se automaticky nabídne seznam řešitelů, který je 

udržován v tabulce ZCRM_CAT_SOLUT a údržba je prováděna pomocí 

transakce ZCRM_SOLDEF. V případě, že se k uvedené smlouvě vztahuje dřívější 

podání, zobrazí se tabulka, kde jsou všechny předchozí podání zaznamenané.  

Po nastavení statusu „2 – Evidována - předána k řešení“ se provede kontrola  

na povinná pole a podání bude přiděleno evidenční číslo. Tímto krokem bude 

dokončena evidence nového podání. 

Popis evidence v systému TOMS - Zadávání distribučních podání probíhá 

výhradně pomocí web aplikace (alternativa klienta TOMS). Existují dva způsoby 

spouštění web aplikace : 
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1. voláním z klienta SAP CRM 

2. voláním z WAS aplikace v prostředí MS Internet Explorer 

V obou případech je web aplikace volána po identifikaci obchodního partnera 

(stěžovatele) v databázi obchodních partnerů SAP. 

Zadávání stížností prostřednictvím klienta TOMS se používá pouze v případech, 

kdy není možno použít web aplikaci (např. odstávka SAP) nebo v rámci testování. 

 

5.3.2 Statusové schéma 

 

K zabezpečení efektivního sledování stavu zpracování, je navrženo tzv. statusové 

schéma. Toto schéma bude implementováno v obou systémech.  

ÚPLNÝ NÁZEV 

2 – Evidována - předána k řešení 

3 – Přijata - vstupní posouzení 

4 - Předána k vyjádření 

5 – Závěrečné posouzení 

7 – Stanovisko odesláno 

8 - Řešení závazků 

9 - Závazky vypořádány 

0 – Stornována 

tabulka 2 : Statusy podání 

 

Návaznost statusů bude zabezpečena tak, aby bylo možné mezi statusy přecházet 

jen podle definovaných vazeb a přechody mezi určitými statusy mohou být 

prováděny jen určitými pracovníky.  

Proces začíná statusem 2 (evidována-předána k řešení). Ve statusu 2 je rovněž 

provedena kontrola vyplnění všech povinných polí po zadání podání. Pokud tato 

pole nebudou vyplněna, podání nebude uloženo, resp. podání nebude přiřazeno 

identifikační číslo. Zobrazí se dialogové okno s upozorněním, že povinná pole 

(názvy nezadaných polí jsou vyjmenovány v chybovém protokolu) nejsou zadána.   

Podání je přiřazeno řešiteli, který ji může odmítnout. V případě odmítnutí  se 

řešitel automaticky změní na definovaný odpovědný útvar. V případě přijetí 
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podání řešitelem se status změní na 3. V tomto statusu již nemůže podání převzít 

řešitel z jiné organizační jednotky, než je organizační jednotka přiřazeného 

řešitele. Ve statusu 3 je možné založit úlohu(y) pro experta. Pokud se tak stane, 

podání změní automaticky status na 4. Pokud není potřeba k řešení podání 

expertní vyjádření (úloha), je možno přejít do statusu 7. V případě založené úlohy 

podání čeká na vyjádření experta ve statusu 4. Pokud jsou uzavřeny všechny 

úlohy, automaticky se posune status na 5 (závěrečné posouzení). Ve statusu 5 

může řešitel založit další úlohu. Pokud se tak stane, status se posune automaticky 

zpět na 4. Pokud žádná úloha nebyla založena nebo jsou všechny úlohy uzavřeny, 

status může být posunut na 7 (stanovisko odesláno). Pokud je založen závazek je 

po nastavení statusu 7 podání automaticky změní na status 8 (řešení závazků). 

Status 9 se automaticky nastaví po ukončení posledního závazku.  

Ze všech statusů (vyjma terminálních 7 a 9) je možné nastavit status „storno“.  

Po zadání finálního statusu není možné měnit jakákoli data podání.  

 

obrázek 13 : Grafické znázornění statusového schéma podání 
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5.3.3 Notifikace 

 

Pro zajištění řádného vyřešení podání a včasné informovanosti řešitelů budou 

použity e-mailové notifikace. Na základě analýzy kritických míst a rizik procesu 

managementu stížností byly identifikovány kroky ve kterých je nutné generovat 

potřebnou notifikaci. V následující tabulce jsou tyto notifikace přesně definovány. 

 

AKCE OD KOMU 
Založení podání Zadavatele Řešiteli 
Změna řešitele Původního řešitele Nový řešitel 
Založení úlohy Řešitele Expertovi  
Ukončení 
úlohy/vyjádření 

Experta Řešiteli 

Stornování 
úlohy/vyjádření 

Řešitele Expertovi 

Založení závazku Řešitele Likvidátorovi 
Stornování závazku Řešitele / Likvidátora Řešiteli / Likvidátorovi 
Upozorňující na blížící 
se konec lhůty 

Systémová Řešiteli 

tabulka 3 : Definované notifikace 

 

STAV 
ZPRACOVÁNÍ 

POLE 
PŘEDMĚT TEXT NOTIFIKACE 

  e-mailu   

PŘI ZALOŽENÍ 
PODÁNÍ  

Nové podání 

E.ON - Reklamace/Stížnosti  
Bylo Vám přiděleno podání k vyřešení  
Číslo:       XXXXXXXX 
Popis:      xxxxxxxxxxxx 
Termín do:  17.07.2008  
Obchodní partner : xxxxxxxx 
Místo spotřeby : xxxxxxxxx 
Neodpovídejte prosím na tento 
automaticky vygenerovaný e-mail. 
Vygenerováno:23.06.2008-15:11:44 
Systém: xy 
Klient: yz 
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STAV 
ZPRACOVÁNÍ 

POLE 
PŘEDMĚT TEXT NOTIFIKACE 

  e-mailu   

ZMĚNA ŘEŠITELE 
Delegováno 
podání 

Uživatel : jméno příjmení 
Deleguji podání 
Číslo:       XXXXXXXX 
Popis:      xxxxxxxxxxxx 
Termín do:  17.07.2008  
Obchodní partner : xxxxxxxx 
Místo spotřeby : xxxxxxxxx 
Neodpovídejte prosím na tento 
automaticky vygenerovaný e-mail. 
Vygenerováno:23.06.2008-15:11:44 
Systém: xy 
Klient: yz 

UPOZORŇUJÍCÍ 
NOTIFIKACE  

Konec interní 
lhůty 

Blíží se konec termínu vyřízení podání:  
 
Obchodní partner : xxxxxxxx 
Místo spotřeby : xxxxxxxxx 
 
Číslo reklamace/stížnosti:      xxxxxxxx 
 
Popis:      xxxxxxxxxxxx 
Kategorie/podkategorie: 
Řešitel: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Datum odeslání stanoviska:  
17.07.2008  
 
Neodpovídejte prosím na tento 
automaticky vygenerovaný e-mail.    
Vygenerováno:23.06.2008-15:11:44 
Systém: xy 
Klient: yz 

tabulka 4 : Příklady textů některých notifikací 

 

V TOMS budou notifikace řešeny pomocí triggeru pro emailové notifikace, která 

bude reflektovat požadovanou funkcionalitu včetně upozornění na nebezpečí 

z prodlení. Tato notifikace se bude odesílat v čase zákonná lhůta pro řešení,  

snížená o 10%“ na řešitele a správce.  

V SAP/CRM - podmínkou pro správnou funkci notifikací je nastavení a udržování 

správné emailové adresy v rámci standardní adresy business partnera. 

Upozorňující notifikace budou odesílány ve lhůtě vztažené k interní lhůtě  

(u podání) nebo podle vyplněného data (u závazku). Notifikační emaily před 
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vypršením lhůty reklamace jsou generovány jobem na pozadí. Program se bude 

jmenovat Z_CRM_NOTIFICATION_COMPL. Tento program bude možno 

spustit jednorázově přes transakci SA38. Nastavení umožní spustit několik 

paralelních jobů; například jeden 2 dny před vypršením lhůt reklamací, další 5 dní 

atd. Plánování může být různé pro objekt reklamace i objekt závazku. 

 

 

5.4 Datový sklad 

 

Celkový přehled a možné analýzy pro management stížností budou vždy 

zpracovávány v datovém skladu BW, kde se budou pravidelně každý týden 

nahrávat data ze systému SAP/CRM i ze systému TOMS. 

Pro potřeby periodického vyhodnocení a reporting výsledků podání byly 

definovány reporty, které zabezpečí sledování důležitých KPI’s. Seznam reportů 

je v následující tabulce. 

 

 

# Název reportu Popis / Poznámky 

1 Počet stížností Absolutní určení počtu podání za sledované období  

2 Zákaznický segment Celkový počet podání podle jednotlivých zákaznických 

segmentů společnosti 

3 Počet stížností dle 

kategorie 

 Absolutní určení počtu stížností a reklamací za sledované 

období dle jednotlivých kategorií 

4 Počet stížností dle 

segmentu a 

kategorie 

Celkový počet reklamací, stížností dle jednotlivých 

zákaznických segmentu společnosti v jednotlivých 

kategoriích 

5 Index stížností Index vývoje počtu podání v jednotlivých kategoriích 

6 Vstupní forma Počet podání v jednotlivých formách při vstupu do 

společnosti (dopis, e-mail, fax, telefon, osobní, ...)  

7 Časový limit Zprostředkovává přehled o době vyřízení jednotlivých 

kategorií podání 
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8 Poměrové - Počet podání na celkový počet vydaných dokumentů 

(faktury, ohlášení o bezproudí) 

- Počet standardních podání (1.eskalace) na 1.000 

zákazníku 

Počet standardních podání (2. eskalace) na 1.000 

zákazníku 

9 Regiony Zprostředkovává přehled o podáních podle regionu 

odběrného místa zákazníka. 

10 Sazby a tržby  Zprostředkovává přehled o podáních podle tržeb a 

jednotlivých produktů. 

11 Zrušené smlouvy  Zprostředkovává přehled o zákaznících, kteří ukončili 

smluvní vztah se společností a počet jejich podání za 

uživatelsky definované období před ukončením smlouvy. 

tabulka 5 : Seznam definovaných reportů 

 

Je nutno definovat základní požadavky na datové zdroje pro připojení externí 

databáze. 

Technické názvy a jejich omezení 

V technických názvech tabulek, view a polí lze použít pouze velké znaky, čísla  

a znak _ (podtrženo). Délka technického názvu zdrojové tabulky nebo view je 

maximálně 26 znaků. Délka technického názvu pole je maximálně 16 znaků.  

Pro název pole nelze použít rezervované názvy jako je COUNT. 

Konverze polí datum a čas na kompatibilní formát se SAP 

Umožnit čitelnost pole data ve formátu YYYYMMDD a času HHMMSS lze 

použitím funkce TO_CHAR ve VIEW. Například : 

SQL > select to_char(LAST_ANALYZED,'YYYYMMDD') as dat  

from dba_tables where table_name like 'RS%' and rownum < 10 ; 

SQL > select to_char(LAST_ANALYZED,'HH24MISS') as tim  

from dba_tables where table_name like 'RS%' and rownum < 10 ; 

Speciální znaky 



 

 

 

43

Texty obsahující české diakritické znaky lze správně nahrát do datového skladu, 

pokud jsou stejné kódové stránky nebo nahrávat texty jen složené z prvních 127 

znaků kódové stránky. 

Další zjištěná omezení 

• Datový typ VARCHAR2 s délkou 256 znaků nelze použít jako vstupní pole. 

• Hodnoty číselníku jako „-1“, „*“ ve významu prázdné, neuvedeno apod. 

posílat prázdné pole, pokud není nutné rozlišit tyto stavy. 

• Délka pole v BW je maximálně 60 znaků a to platí i pro popisy, texty (delší 

rozdělit do polí po 60). 

• Pokud název pole začíná číslem nula nahradit znakem O. 

• Texty nesmí obsahovat speciální znaky jako je zalomení řádky (CR_LF) nebo 

jejich variace. 

 

Proces extrakce ze zdrojových systémů CRM (PC1) a TOMS (HTISP), 

transformace a nahrání dat pro reporting managementu stížností do datového 

skladu bude realizován v  následující podobě. 
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obrázek 14 : Extrakce ze zdrojových systémů CRM a TOMS 

 

Na základě extrahovaných a očištěných dat byly definovány jednotlivé query a 

workbooky podle požadavků. Příklad reportu o počtech podání je uveden 

na.následujícím obrázku. 
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obrázek 15 : Report počtu podání za období 
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6. Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem v jednotlivých kapitolách dosáhl stanoveného cíle,  

návrhu realizace efektivního řízení řešení managementu stížností za využití 

podpory informačních technologií. 

 

Procesy managementu stížností 

Společnost závisí na svých zákaznících, a proto musí porozumět jejich současným 

i budoucím potřebám, splňovat jejich požadavky a snažit se překonat jejich 

očekávání. Efektivního řízení řešení managementu stížností bylo dosaženo tím,  

že činnosti a příslušné zdroje byly vedeny a řízeny jako proces. Díky tomu 

identifikace, pochopení, vedení a řízení procesů, které jsou vzájemně propojeny 

jako systém, přispělo k účinnosti a efektivitě organizace při dosahování tohoto 

cíle.  

Nové pracovní postupy jednoznačně definují odpovědnosti jednotlivých rolí v 

procesu managementu stížností. Jako finální výstup je vypracována aktualizace 

organizační struktury popisující nové vazby mezi útvary a nově nastavené 

odpovědnosti. 

 

Zavedení IT podpory zabezpečilo definované klíčové ukazatele procesu. 

Key Performance Indicators je označení pro systémy, které sledují výkonnost 

společnosti pomocí takzvaných klíčových ukazatelů. Návrh nastavení nového 

systému práce přesně definuje, jak je tyto ukazatele třeba měřit.  

S použitím navržené architektury a vyžitím stávajících systémů byly náklady na 

IT podporu minimalizovány. Přesto byly zabezpečeny klíčové požadavky, kladené 

na funkcionalitu IT podpory s ohledem na potřeby reportingu a možnosti 

provádění dalších analýz podání zákazníků. 

Ukazatele managementu stížností byly nastaveny tak, aby pokryly riziková místa 

celého procesu. Mezi klíčové KPI’s patří zejména dodržení legislativních lhůt, 

počet stížností na 1 000 zákazníků za časové období, poměrové ukazatele jako 
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například počet reklamací na počet vystavených fakturačních dokladů. Dalším 

ukazatelem je počet podání u ztracených zákazníků. 

Na základě indikátorů zvýšeného počtu podání v jedné kategorii,  

popř. podkategoriích indikuje problém v dílčí činnosti organizace. Podrobnou 

analýzou jednotlivých podání, můžeme identifikovat problém v dané činnosti  

a v případě nutnosti se zahájit proces nápravných opatření. 

Pro optimální funkci managementu stížností doporučuji provádět pravidelnou 

revizi navržených postupů tak, aby byly vždy aktuální a bylo možno reagovat  

na prováděné změny ve společnosti. 

 

Výsledkem této práce bylo zajištění IT podpory, která zabezpečuje relevantní 

vyhodnocení kritických míst společnosti tak, aby využila kritiku zákazníků  

ve svůj prospěch. 
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10. Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

IT  – Informační technologie 

ICT  - informační a komunikační technologie 

ERP - Enterprise Resource Planning. Společný interface využívající relační 

databáze, obsahuje aplikace, které integrují zákazníky, výrobky, zaměstnance, 

finanční, výrobní a distribuční informace. ERP je odlišný díky grafickému 

rozhraní a relačními databázemi. 

TOMS - Informační systém, modul Podání. Jedná se o integrovaný provozně-

technický informační systém primárně určený pro distribuční společnosti. 

Zabezpečuje pro ně informační podporu pro plnění strategického úkolu, kterým je 

distribuce a prodej příslušného média – elektrické energie, vody, plynu, tepla 

apod. Na základě podrobných analýz a zkušeností s vývojem IS v několika 

elektroenergetických, plynárenských, vodárenských a teplárenských  rozvodných 

společnostech byl vyvinut IS TOMS (Technical Operational and Maintenance 

System). Systém je cíleně zaměřen na podporu plnění  hlavního předmětu činnosti 

rozvodné společnosti, kterým je distribuce medií (např. elektřina, voda, plyn, 

teplo). Systém TOMS poskytuje nástroje a informační zdroje, které podporují 

naplňování strategických cílů společnosti. 

TOMS zabezpečuje informační potřeby distribuční společnosti v oblasti řízení 

distribuce a současně zajišťuje návaznosti na ostatní systémy řízení společnosti, a 

vytváří tak předpoklady pro integraci do podnikového systému řízení jako jeho 

nedílná a nepostradatelná součást. Integrace je realizována pomocí rozhraní na 

základní moduly standardních produktů ERP, CRM, EAM (od firem SAP, 

ORACLE apod.). TOMS patří do třídy systémů nazývaných Network Information 

Systems (NIS) zajišťujících potřeby distributorů energie (elektřina, plyn, teplo) 

nebo správců veřejných sítí (voda, kanalizace, doprava, telekomunikace apod.). 

CRM  – (Customer Relationship Management) obecně používaná pro systémy 

podporující řízení vztahů se zákazníky. 

KPI’s  - (Key Performance Indicatros) je označení pro systémy, které sledují 

výkonnost firmy pomocí takzvaných klíčových ukazatelů 
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11. Seznam použitých pojmů 

Komunikační matice managementu stížností – Seznam kategorií a podkategorií 

reklamací / stížností a k nim přiřazené jednotlivé odborné útvary s konkrétními 

jmény pracovníků zodpovědných za vyřešení reklamace / stížnosti (včetně jejich 

zástupců). 

Řešitel – Odborný útvar, resp. odpovědná osoba pověřená za řešení (prošetření) 

reklamace / stížnosti v jednotlivých organizačních jednotkách. Tyto osoby mohou 

být pouze z dané organizační jednotky, které byla reklamace / stížnost přidělena k 

řešení. 

Expert – Osoba z odborného útvaru, která na základě požadavku řešitele 

zpracovává stanovisko (vyjádření) k reklamaci / stížnosti nebo provádí konkrétní 

činnosti z důvodu prošetření a vyřešení reklamace / stížnosti, žádosti o náhradu 

nebo vypořádání škody či finančního. 

Vstupní kanál – Oddělení (osoba) udržující kontakt se zákazníkem, a která 

podání přijímá. 

Reklamace / stížnost (podání) 

- jednostranný právní úkon, kterým zákazník, smluvní partner společnosti 

uvědomuje o tom, že uplatňuje právo z odpovědnosti za vady dodávky služeb, 

výkonů resp. věcí poskytovaných naší společností; 

- sdělení zákazníka, smluvních partnerů nebo ostatních třetích osob (verbální, 

písemné), že není spokojen se způsobem provedení služby, vyřízení reklamace 

nebo ostatních činností prováděných skupinou E.ON Czech; 

- opakovaná reklamace k téže službě, výkonu resp. věci nebo projev 

nespokojenosti zákazníka s jednáním pracovníka resp. útvarů společnosti. 

 

  


