
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ

ÚSTAV INFORMATIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

INSTITUTE OF INFORMATICS

KOMPARACE MODELŮ ON-DEMAND A
ON-PREMISE PRO DODÁVKU, NASAZENÍ A
PROVOZ ERP SYSTÉMŮ V MALÝCH PODNICÍCH

COMPARISON OF THE MODELS ON-DEMAND AND ON-PREMISE FOR THE DELIVERY,

DEPLOYMENT AND OPERATION OF ERP SYSTEMS IN SMALL ENTERPRISES

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE MARTIN SCHOLZ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. PETR SODOMKA, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2012



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2011/2012
Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Scholz Martin

Manažerská informatika (6209R021) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Komparace modelů on-demand a on-premise pro dodávku, nasazení a provoz ERP
systémů v malých podnicích

v anglickém jazyce:

Comparison of the Models On-demand and On-premise for the Delivery, Deployment and
Operation of ERP systems in Small Enterprises

Pokyny pro vypracování:

Na trhu podnikových informačních systémů, jsou dva modely řešení on-premise a on-demand. V
této práci budu analyzovat modely a zvažovat vhodnost implementace on-demand systému do
malého podniku.

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza problému
Vlastní návrhy řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

BASL, J. a R. BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. 2.
akt. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 288 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
GÁLA, L., POUR, J. a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha:
Grada, 2009, 496 s. Expert (Grada). ISBN 978-802-4726-151.
LINTHICUM, D. S. Cloud computing and SOA convergence in your enterprise: a step-by-step
guide. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2010, 239 s. Addison-Wesley information
technology series. ISBN 978-013-6009-221.
SODOMKA, P. a H. KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualiz. a rozš. vyd.
Brno: Computer Press, 2010, 501 s. ISBN 978-802-5128-787.
VELTE, A. T., VELTE, T. J. a R. ELSENPETER. Cloud computing: Praktický průvodce. 2011.
Brno: Computer Press, 2011, 344 s. ISBN 978-80-251-3333-0.
VOŘÍŠEK, J., PAVELKA J. a M. VÍT et al. Aplikační služby IS/ICT formou ASP: Proč a jak
pronajímat informatické služby. Praha: Grada, 2004, 216 s. ISBN 80-247-0620-2.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2011/2012.

L.S.

_______________________________ _______________________________
Ing. Jiří Kříž, Ph.D. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 27.05.2012



Tato verze bakalá�ské práce je zkrácená (dle Sm�rnice d�kanky  �. 1/2010). Neobsahuje 

identifikaci subjektu, u kterého byla bakalá�ská práce zpracována (dále jen „dot�ený 

subjekt“) a dále informace, které jsou dle rozhodnutí dot�eného subjektu jeho 

obchodním tajemstvím �i utajovanými informacemi. 

  



Abstrakt 

Tématem této práce je porovnání on-demand a on-premise �ešení v ERP systémech pro 

malé firmy. P�i vypracování této práce je použito standardní d�lení podniku na malé a 

st�edn� velké organizace podle Evropské komise a Zákona �. 47/2002Sb. tedy termínem 

malá firma je zde brána firma o velikosti od 10 do 49 zam�stnanc�. V práci se dále  

vysv�tlí základní vlastnosti t�chto model� a poté se provede porovnání silných a 

slabých stránek. V další �ásti následuje analýza poskytovatel� on-demand �ešení 

v �eské republice a zahrani�í. Jako poslední je provedena analýza p�ínos� a rizik on-

demand �ešení pro malou firmu. 

Abstract 

The theme of this work is to compare on-demand and on-premise solutions in ERP 

systems for small businesses. In developing this work is used on a standard dividing 

small sized enterprise by the European Commission and the Law No. 47/2002Sb. Thus 

the term small business is the gatewaycompany size from 10 to 49 employees. The 

paper also explains the basic features of these models and then performs an analysis of 

strengths and weaknesses. After this analysis is followed by comparison and selection 

of providers of on-demand solutions in the Czech Republic and the last is an analysis of 

benefits and risks of on-demand solution for small business. 
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Application Service Providing,  
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Úvod 

Jako téma své bakalá�ské práce jsem si zvolil po konzultaci s firmou XYZ, pro kterou 

tuto práci zpracovávám, podnikové informa�ní systémy a zam��ím se na porovnání 

model� on-premise a on-demand, protože v sou�asné dob� probíhají diskuze o 

vhodnosti nasazení ERP systém� pomocí modelu on-demand a jeho bezpe�nosti a 

cenové výhodnosti pro firmy. V této oblasti je celá �ada p�íznivc� i odp�rc� tohoto 

modelu, proto je cílem této práce zam��it se na objektivní zhodnocení obou model� a 

vhodnosti jejich implementace v malých podnicích. Dalším cílem práce je komparovat 

vlastnosti obou model� jejich výhody i rizika a seznámit �tená�e s dodavateli t�chto 

systému jak z �eské republiky, tak i ze sv�ta. V rozhovorech ukázat pohled na tyto 

systémy o�ima vedoucích manažer� dodavatelských firem. Práce si také klade za cíl 

zjistit, na modelovém p�íkladu, zda m�že být on-demand ERP systém výhodný pro 

malou firmu z finan�ního hlediska. Práce vychází z p�edpokladu, že  on-demand 

modely jsou pro malé firmy vhodné zejména pro možnost uleh�ení náklad� za IT 

odd�lení a rozložení investice do menších m�sí�ních splátek. Vypracování bakalá�ské 

práce v záv�ru umožní toto tvrzení potvrdit �i vyvrátit. 
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1 Cíle práce 

Cílem bakalá�ské práce je zjistit, zda model on-demand je vhodný pro nasazení v malé 

firm�, porovnat rizika a finan�ní náro�nost tohoto modelu. A dále analyzovat produkty 

na trhu podnikových informa�ních systému, které jsou dostupné v �ešení on-demand.  

V práci je obsaženo n�kolik díl�ích cíl�, které dopom�žou k celkovému obrazu o 

vhodnosti jednoho z �ešení pro malou firmu.  

V první teoretické �ásti se práce bude zabývat popisem nezbytných údaj�, které �tená�e 

uvedou do teoretické �ásti podnikových informa�ních systému a jejích d�lení podle 

kategorie, obchodního modelu a modelu dodání. 

V následující �ásti je cílem popsat vlastnosti modelu on-demand a on-premis a vysv�tlit 

jejich hlavní výhody a nedostatky jak pro uživatele, tak i pro celou firmu využívající 

jeden z t�chto model�. 

Po porovnání obou model�, bude cílem analyzovat dodavatelé na �eském trhu, kte�í 

mají model on-demand ve svém portfoliu služeb. Hlavním cílem této �ásti je provést 

kvantitativní metodu výzkumu zvanou dotazník s otev�enými otázkami a zjistit d�vody 

vstupu t�chto firem na trh s modelem on-demand, jací zákazníci tuto službu využívají a 

pohled na budoucí vývoj on-demand modelu. 

V poslední �ásti bude cílem této práce porovnat vhodnost obou model� pro reálnou 

malou firmu. Cílem této �ásti je shrnout veškeré poznatky z p�edchozích analýz a 

pomocí SWOT analýzy, výpo�tu TCO (Total cost of ownership) tedy celkových 

nákladu na vlastnictví zjistit, který z model� lépe splní požadavky této reálné malé 

firmy. 
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2 Teoretické východisko práce 

2.1  Enterprise Resource Planning  

Za ERP (Enterprise Resource Planning) jsou považovány jednak aplikace, které 

p�edstavují softwarová �ešení užívaná k �ízení podnikových dat a pomáhající plánovat 

celý logistický �et�zec od nákupu p�es sklady po výdej materiálu, �ízení obchodních 

zakázek od jejich p�ijetí až po expedici, v�etn� plánování vlastní výroby a s tím spojené 

finan�ní a nákladové ú�etnictví i �ízení lidských zdroj�. ERP ovliv�uje podnikové 

procesy, které podporuje a v mnoha p�ípadech také automatizuje (1). 

Docent Sodomka ve své publikaci Informa�ní systémy v podnikové praxi, rozlišuje 

ERP systém dle p�ti elementárních znak� (13, s.148): 

• Automatizace a integrace hlavních podnikových proces�

• Sdílení dat, postup� a jejich standardizace p�es celý podnik 

• Vytvá�ení a zp�ístup�ování informací v reálném �ase 

• Schopnost zpracovávat historická data 

• Celostní p�ístup k prosazování ERP koncepce 

Rozší�ením základního ERP o aplikace CRM (Customer Relationship Management), 

SCM (Supply Chain Management) a BI (Business Intelligence) dostáváme ERP II, které 

spravuje i externí procesy firmy. 

2.1.1 Klasifikace ERP systém�

ERP systémy se d�lí podle možnosti pokrytí klí�ových interních proces� firmy (výroba, 

nákup a prodej, lidské zdroje, ekonomika). ERP systém ozna�ované jako All–in-One, 

což se dá p�eložit jako „vše v jednom“ již nazna�uje jak bude takový systém vypadat. 

Systémy All-in-One pokrývají všechny klí�ové interní procesy firmy, ovšem do této 

kategorie se mohou za�adit i systémy, které neobsahují klí�ový proces, a to �ízení 

lidských zdroj�. Chyb�jící proces m�že dodavatel systému nahradit modulem od jiného 

dodavatele, ovšem zákazník dostává celý systém v rámci jednoho projektu, dopln�ní 

�ásti systému zabezpe�uje dodavatel.  

N�které informa�ní systémy nemusí obsahovat všechny klí�ové interní procesy, ale celý 

systém je specializován na ur�ité odv�tví podnikání nebo je jeho funkcionalita špi�kové 

provedena s velkým citem pro detail, takovéto informa�ní systémy se nazývají Best-of-
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Breed, tedy v doslovném p�ekladu „nejlepší z rodu“. V podnicích m�že být takovýto 

systém implementován dv�ma zp�soby bu� samostatn�, nebo tvo�í sou�ást 

podnikového informa�ního systému. 

Poslední t�etí kategorie se nazývá Lite ERP systém a je využívaná zejména v malých a 

st�edn� velkých podnicích. Takovýto odleh�ený systém neznamená, že by firma m�la 

neúplný �i nekvalitní systém, ale že je to systém s ur�itým omezením, které ovšem 

malým a st�edním podnik�m nebude ovliv�ovat jeho plnohodnotné využití. Omezení 

m�že spo�ívat nap�íklad v po�tu sou�asn� pracujících uživatel� �i možnosti 

uživatelských úprav. Díky t�mto omezením si m�žou malé a st�edn� velké podniky 

dovolit kvalitní informa�ní systém za nižší cenu, jinak by si museli po�izovat velké 

systémy kategorie All-in-One s moduly, které ani nebudou využívat (13). 

Tab. 1: Klasifikace ERP systému podle oborového a funk�ního zam��ení (Zdroj: (13, s. 150)) 

2.1.2 Obchodní modely dodávky ERP systém�

Základ tvo�í t�i pohledy na obchodní model. Prvním z nich je vícestup�ový pohled 

zam��ený na globální i lokální úrove�, využití tohoto prvního modelu je zejména p�i 

hodnocení dodávky sv�tového ERP �ešení. Tento pohled se m�že dále d�lit podle 

ERP systémy Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-in-One Schopnost pokrýt všechny 
klí�ové interní podnikové 
procesy 

Vysoká úrove�
integrace, 
dosta�ující pro 
v�tšinu 
organizací 

Nižší detailní 
funkcionalita, 
nákladná 
customizace 

Best-of-Breed Orientace na specifické 
procesy nebo obory, 
nemusí pokrývat všechny 
klí�ové procesy 

Špi�ková 
detailní 
funkcionalita, 
nebo specifická 
oborová �ešení 

Obtížn�jší 
koordinace proces�, 
nekonzistentnosti 
v informacích, 
nutnost �ešení vice 
IT projekt�

Lite ERP Odleh�ená verze 
standardního ERP 
zam��ená na trh malých a 
st�edn� velkých firem 

Nižší cena, 
orientace na 
rychlou 
implementaci 

Omezení ve 
funkcionalit�, 
možnostech 
rozší�ení atd. 
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zp�sobu jeho použití, kdy odd�luje globální úrove� od lokální nebo ob� úrovn� chápe 

jako jeden celek. 

Zjednodušený pohled zam��ený výhradn� na lokální úrove� je další z trojice pohled�. 

Použití tohoto modelu je široké dá se použít jak na sv�tové ERP �ešení tak i na 

tuzemské. Zjednodušený pohled obsahuje tyto modely (13, s.205):  

1. P�ímý obchodní model   

2. Hybridní obchodní model   

3. Nep�ímý obchodní model  

Rozdíly mezi jednotlivými pohledy jsou ve zp�sobu �ešení systémových integrátor�, 

dopl�ování funkcionality a implementaci ERP systém�, p�itom u všech je shodným 

prvkem jednotný garant. Systémová integrace poskytuje prost�edky k vytvo�ení a 

permanentní údržb� podnikového informa�ního systému, a to jak na technologické, tak i 

�ídící, projektové a strategické úrovni. Tento pon�kud zjednodušený pohled na 

podnikový informa�ní systém odráží situaci na trhu se standardními softwarovými 

aplikacemi – aplika�ními �ešeními, na jejichž základ� se nej�ast�ji buduje skute�ný 

informa�ní systém moderní organizace, jejímž cílem je obstát v sí�ové struktu�e vysoce 

konkuren�ní globální ekonomiky.  

1. P�ímý obchodní model   

• Jeden garant v �R a zárove� jediný systémový integrátor produktu. 

• Jeden garant v �R a zárove� jediný systémový integrátor produktu využívající 

sí� partner� pro dopl�ování funkcionality do ERP systému.  

2. Hybridní obchodní model  

• Jeden garant v �R a zárove� jediný systémový integrátor využívající sí�

partner� pro implementaci ERP systému.  

• Jeden garant v �R a zárove� také systémový integrátor produktu využívající sí�

partner� jak pro dopl�ování funkcionality, tak pro implementaci ERP systému.  

3. Nep�ímý obchodní model 

•  Jeden garant v �R využívající sí� partner� jak pro dopl�ování funkcionality, tak 

pro implementaci ERP systému, sám p�itom není systémovým integrátorem. 
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Zvláštní podobou obchodního modelu dodávky p�edstavuje outsourcing, tento model 

není moc rozší�ení pro své velké požadavky na znalé pracovníky p�i p�echodu na tento 

model. Využívá se v situacích, kdy se vy�le�uje celý provoz IT z organiza�ní struktury 

spole�nosti zejména pro své vysoké náklady. 

Další obchodní model je ASP (Application Service Providing) neboli také on-demand 

model tedy poskytování softwaru p�es internet jako služby. Zákazník k provozování 

tohoto systému pot�ebuje jen pracovní stanici, na které se p�es internet p�ipojí 

k informa�nímu systému. Tímto obchodním modelem se bude dále zabývat tato práce. 

2.2 On-demand model 

On-demand je systém, který je rovn�ž znám pod pojmy cloud computing, SaaS 

(Software as a Service) nebo ASP (Application Service Providing), je nainstalován na 

serverech dodavatelské firmy a je poskytován p�es internet, o aktualizace a úpravy se 

stará dodavatel. 

Obrázek 1: Cloud computing model (Zdroj: (2)) 

Od roku 2005 se objevuje vlna zájmu dodavatel� o zavedení progresivn�jších model�

dodávky a provozu ERP systému na �eském trhu, kterou charakterizují pojmy SaaS 

(Software as a Service) a cloud computing. 

Model on-demand poskytuje aplikace pomocí internetu formou služby. Ve srovnání 

s p�edchozími modely jej rozvíjí o možnosti grid computingu a clusterových �ešení. 
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Jelikož je on-demand model poskytován formou služby je podmínkou uzav�ení SLA 

(Service Level Agreement) smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem. I p�es uzav�ení 

smlouvy a velké množství zabezpe�ení nelze �ekat, že firmy budou touto formou 

provozovat kritické procesy firmy (13). 

On-demand aplikace resp. cloud computing, je mnohými chápan jako další vývojová 

etapa, která m�že postupn� p�evládnout po období dominantního �ešení klient-server, 

s nimiž se dnes p�evážn� setkáváme. N�kdy je tento vývojový sm�r spojován 

s p�edstaviteli úsp�šných firem, které tyto vývojové etapy reprezentují (1). 

2.3 Distribu�ní modely cloud computingu 

2.3.1 Software jako služba 

SaaS (Software as a Service) neboli software jako služba. Poskytovatel nabízí svým 

zákazník�m již vytvo�enou aplikaci k využívání této aplikace p�es internet. Jednoduše 

se dá tato služba p�edstavit na již zab�hlých e-mailových klientech, které na svých 

serverech poskytují spole�nost jako Google (Gmail) �i Seznam. Stejnou architekturu lze 

uplatnit i na jiné aplikace jako nap�íklad CRM �i ERP systémy (17). 

U placených aplikací provozovaných modelem SaaS, jsou náklady dvouse�né, uživatel 

platí m�sí�ní poplatky za využívání aplikace místo toho, aby investoval do vybavení 

jednou a naposledy. 

Vzhledem k dv�ma základním vlastnostem SaaS tj. centralizované umíst�ní a p�ístup 

p�es internet m�že uživatel p�istupovat ke svým datum odkudkoliv, kde je k dispozici 

p�ístup na web. 

Microsoft lehce pozm�nil koncept SaaS a nazval ho Software plus služba, m�žete se 

setkat se zkratkou S+S. Jde o model, kdy je rozší�ení modelu SaaS o lokáln� spušt�ný 

software tedy o desktopového klienta, který je nainstalován na po�íta�i uživatele. Tato 

metoda tak poskytuje pružnost cloud computingu a zárove� místního uložení dat. Jako 

p�íklad produktu založeného na této architektu�e m�že posloužit Microsoft Office 365 

(17). 

Využitelnost modelu SaaS je zejména v t�chto oblastech: 

• Systémy CRM a ERP 
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• Správa služeb IT 

• Ú�etnictví 

• Správa webového obsahu 

2.3.2 Platforma jako služba 

PaaS (Platform as a Service), platforma jako služba v n�kterých pramenech se také 

m�že ozna�ovat jako cloudware. Zajiš�uje zp�sob jak zajistit chod aplikace bez nutnosti 

investovat do nákupu vlastních server� pro správný b�h této aplikace p�es internet. V 

tomto p�ípad� má zákazník k dispozici kompletní vývojové, ladící a aplika�ní prost�edí, 

ve kterém je možné vytvá�et a následn� provozovat vlastní aplikace. Na rozdíl od 

konceptu SaaS zde nejsou pronajímány již vytvo�ené aplikace, ty si zákazník musí 

vyvinout sám. Sv�toví poskytovatelé této služby jsou zejména RightScale �i Google 

(17). 

Platforma jako služba obvykle usnad�uje vytvá�ení uživatelského rozhraní a zpravidla 

je vytvo�ena v jazycích HTML �i JavaScript. 

Možnosti PaaS 

• Nástroje na vývoj dopl�k� (add-on) – m�žou se p�izp�sobit stávající aplikace 

SaaS 

• Samostatná prost�edí – používá se p�i samostatném vývoji. 

• Prost�edí pouze pro poskytování aplikací – služby na úrovni hostingu. 

Neobsahují vývojové, ladící ani testovací funkce 

2.3.3 Infrastruktura jako služba 

IaaS (Infrastructure as a service) je modern�jší termín, který nahradil p�vodní HaaS 

(Hardware as a Service) nebo dalším možným ozna�ením této služby m�že být 

Everythink as a Service. V p�ípad� IaaS se jedná o poskytování výpo�etního výkonu, 

nej�ast�ji prost�ednictvím virtualizovaného serveru. Zákazník si tedy 

pronajímá výpo�etní výkon pro sv�j program, nikoliv aplika�ní software. 

Mezi nejv�tší sv�tové poskytovatelé této služby pat�í Amazon se svou službou Elastic 

Compute Cloud a dalším sv�tovým poskytovatelem je Gogrid (17). 
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3 Zhodnocení základních vlastností obou model�

3.1 Úvod do problematiky zhodnocení model� on-demand a on-

premise 

V poslední �ad� let, je problematika modelu on-demand velmi diskutovaným tématem. 

Tento trend má za n�kolik uplynulých let jako každý nový model �i technologie své 

odp�rce i zastánce. 	ada uživatel� ERP systém� hlavn� v �eské republice má ned�v�ru 

k ukládání citlivých firemních dat na vzdálených úložištích a provozování celého svého 

podnikového informa�ního systému na serverech mimo sv�j dosah, což se m�že zdát 

jako p�irozené. Jsou zde jasné d�vody, pro� m�žou být uživatelé oprávn�n� ned�v��ivý 

v nové �ešení ERP a to nap�íklad špatné zabezpe�ení centrálních serveru na kterých je 

provozovaný systém, zneužití citlivých firemních dat p�ímo poskytovatelem on-demand 

modelu, výpadky spojení se serverem pop�ípad� úplná ztráta dat. Všechny tyto i další 

rizika budou popsány v této kapitole, která se dále zabývá i výhodami modelu on-

demand a také modelem on-premis u kterého se zhodnotí také jeho silné a slabé strányk.  

Volba mezi on-demand a on-premise ERP �ešení �asto závisí na následujících 

prom�nných: 

• Pom�r náklad� a p�ínos�

• Složitost podnikání 

• Rychlost poskytování  

• Využitá kapacita 

• P�ípadné p�edpisy o nakládání s daty 

• Organiza�ní struktura firmy a jejích informa�ních technologii 

• Propracovanost interních IT dovedností a infrastruktury 

• Pot�eba ovládat své IT 

• Kapitálové investice versus b�žné provozní náklady 

V n�kterých p�ípadech p�edstavuje cloud computing optimální �ešení podnikových 

požadavk�. Jsou však firmy, pro které koncepce cloud computingu prost� není vhodná. 
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Nízká pot�eba kontroly IT, 

IT jako komodita

Nízká organiza�ní 

složitost, globální 

p�ítomnost 

Vysoká organiza�ní 

složitost, velikost, 

globální p�ítomnost 

Velká pot�eba IT kontroly, IT 

jako konkuren�ní výhoda 

Best-of-Breed On-premise 

Software as a 
Service 

Hostovaní v 
cloudu 

Obrázek 2: ERP systémy: portfolio volby (Zdroj: (6))
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3.2 Vlastnosti modelu on-demand 

V roce 2001 spole�nost ASP Industry Consortium definovala sv�j pohled na spole�nost 

poskytující on-demand �ešení t�mito slovy (19, s. 56): „Spole�nost, která dává 

k dispozici aplikaci, IT infrastrukturu a další dodate�né služby pot�ebné k poskytnutí 

kompletní aplika�ní služby zákazníkovi na bázi p�edplatného. On demand typicky 

hostují aplikaci ve vzdáleném datovém centru a p�ístup umož�ují svým klient�m pomocí 

internetu“. 

Spole�nost IDC v roce 1999 stanovila základní vlastnosti modelu on-demand. Objekty, 

které spl�ují tyto vlastnosti, se mohou považovat za poskytovatele on-demand �ešení. 

P�ed tímto základním rozd�leními se velmi �asto stávalo, že spole�n� prezentují tento 

model jak firmy poskytující aplikace typu ERP, CRM apod. tak i firmy nabízející web 

hosting nebo free-mail(19). 

Rozd�lení 5 základních vlastností modelu on-demand (19):

1. Zam��ení na aplikace 

Model zahrnuje p�ístup ke vzdáleným aplikacím p�es internet a jejich správu, za 

tento p�ístup se platí m�sí�ní poplatky, které jsou ú�továny za množství operací. 

Správné za�azení tohoto modelu pro bližší pochopení by se mohlo promítnout 

mezi již existující �ešení. Na jedné stran� procesní outsourcing (BPO – Business 

Process Outsourcing), v tomto p�ípad� je smlouvou ur�ený p�edm�t služeb, 

který pokrývá �ást podnikového procesu jako nap�. podniková doprava a na 

stran� druhé základních hostujících služeb, kde se zákazníkovi ú�tuje správa sít�

a serverových prost�edk� a ne aplika�ní prost�edí jako u modelu on-demand. 

Mezi t�mito dv�ma modely se nachází �ešení on-demand. 

2. P�edm�tem prodeje je p�ístup k aplikaci 

P�ístup k novému aplika�nímu prost�edí bez nutnosti investování do nákupu 

server�, najímání a školení IT pracovník� a po�izování dalších zdroj�. 

Poskytovatel danou aplikaci bu� vlastní, nebo ji provozuje na základ� speciální 

smlouvy s vývojá�skou firmou. 
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3. Centrální správa 

Aplikace jsou spravovány v centru u poskytovatele a nikoliv u zákazníka, jak 

tomu �asto bývá i v p�ípad� klasického outsourcingu IS/ICT. Zákazníci pak k 

aplikaci p�istupují p�es sí�ovou infrastrukturu - internet. 

4. Model 1:N (one-to-many) 

Aplikace modelu on-demand jsou navrženy pro provoz v �ešení 1:N, kdy 

zákazníci sdílejí jednu aplikaci. Tento fakt ukazuje hlavní rozdíl od 

klasického outsourcingu. 	ešení 1:N umožní sdílení aplikace a z toho vychází 

úspora z rozsahu, a tak zlevní provoz a využívání aplikace pro jednotlivé 

zákazníky. Tento systém s sebou p�ináší ovšem jistá omezení, mezi které pat�í 

zejména customizace a integrace systém� p�ímo do individuálních proces�

zákazníka. Proto se bude muset firemní procesy p�izp�sobit systému. 

5. Nutnost smlouvy

Poskytovatelská firma je v o�ích zákazníka zodpov�dná za doru�ení aplika�ních 

služeb p�esn� podle pravidel uvedených ve smlouv�. Model on-demand v�tšinou 

zahrnuje více obchodních subjekt�. Zákazník chce ovšem komunikovat pouze 

s jedním dodavatelem. 
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3.3 Výhody modelu on-demand  

3.3.1 Možnost škálovatelnosti výpo�etního výkonu 

Jestliže ve firm� nastane p�ípad, rychlého nár�stu výpo�etních požadavk�. M�že být 

model on-demand skv�lou pomocí a výhodou nad klasickým modelem on-premise. 

Místo realizování výdaj� za hardwarové prost�edí, instalaci a konfiguraci nového 

za�ízení, si m�že zákazník objednat dodate�n� procesorové cykly nebo kapacitu úložišt�

u t�etí strany. 

P�i užívání tohoto modelu závisí náklady na spot�eb�, z toho vyplývá, že s velkou 

pravd�podobností zákazník nebude platit tolik, kolik by utratil za nové za�ízení (3). Zde 

ovšem závisí na více faktorech, pokud bude využíván tento servis náhlého rozší�ení 

kapacity po delší dobu a bude pot�eba opravdu velká kapacita, m�žou se tyto náklady 

dorovnat pop�ípad� p�ekro�it náklady na koupení a provoz vlastní techniky. 

Z hlediska, že náhlé zvýšení dodate�né kapacity pomine, m�žou se tyto dodate�né 

kapacity u poskytovatele p�estat využívat a nemusíte �ešit, problém co s nepot�ebným 

vybavením (17). 

Takovýto komfort náhlé zvýšení dodate�né kapacity ocení zejména firmy, které mají 

„sezónní“ nár�st zakázek. Jak vysv�tluje obchodní �editel pro SME spole�nosti Asseco 

Solutions pan P.Hampl: „Možnost škálovatelnosti je velmi zajímavá nap�íklad pro 

ú�etní �i auditorské spole�nosti, kde zejména p�ístupy uživatel� zven�í jsou do velké 

míry ovlivn�ny ro�ní dobou a dalšími prom�nnými“(4). 

3.3.2 Jednoduchá správa systému 

Poskytovatel služby na sebe p�ebírá rozhodnutí o vývoji softwaru, výb�ru hardwaru, 

údržb�, integraci a �ízení pot�ebných zdroj� a nabízí zákazníkovy tyto služby jako 

celek. Firmy hledající IT/ICT �ešení tak nemusejí rozhodovat o každé jednotlivé v�ci 

zvláš�, ale toto rozhodnutí za n� u�iní poskytovatel (19). 

Z výzkumu Forest Research bylo zjišt�no, že hlavním d�vodem pro po�izování systému 

on-demand je nedostatek odborník� ve firm�, kte�í by byli schopni zajistit provoz 

systému (19). 
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V kone�ném d�sledku vyplývá, že uživatel t�chto služeb se m�že lépe soust�edit na 

hlavní cíl podnikání a nemusí se zaobírat personálními inovacemi (z�izování IT 

odd�lení) ani výb�rem vhodného hardwaru a jeho další konfigurací a instalací. 

3.3.3 Menší nároky na interní zdroje 

Po p�esunutí kritických �inností IT firmy na t�etí stranu, m�že firma získat více prostoru 

i prost�edk� k práci na d�ležitých úkolech firmy.  

P�i p�esunutí t�chto kritických míst firma získává podle Vo�íška (19) tyto interní 

prost�edky: 

Technologické úspory: Spo�ívají v úspo�e náklad� na hardware, komunika�ní 

infrastrukturu a k za�ízení nutných k jejich provozu a obsluze. 

Zvýšení produktivity: Zlepšení produktivity firmy, zam�stnanci mohou pracovat 

efektivn�ji, dochází k p�esunu lidí na jiné místo nebo ke snížení jejich po�tu, což m�že 

p�inést také snížení nákladu na mzdy pro firmu. 

Zlepšení proces� firmy: Realizováno v p�ípad�, kdy zákazník je díky modelu on-

demand schopen zm�nit a zlepšit své procesy. Vyšší pozornost je možno v�novat vlastní 

�innosti firmy. 

3.3.4 Dostupnost vzdálených server�

Hlavním cílem této systémové vlastnosti je ur�ování odolnosti systému proti poruchám 

a výpadk�m. P�i hodnocení tohoto faktoru je nutné pozorovat opat�ení, které vedou k co 

nejrychlejšímu odstran�ní chyby. Hodnotou vyjad�ující dostupnost se udává v �ísle, 

které se skládá z procentuálního pom�ru doby, b�hem které je systém v provozu v��i 

celkovému �asu (19). 

Zdvojení je hlavní ochranný prvek pro zabezpe�ení vysokého stupn� dostupnosti. 

Veškeré za�ízení v systému je redundantní, i pro prvky kabeláže je z�ízeno více p�ímých 

spojení. Dokonce samotná sí� poskytovatele je p�ipojena k externí síti p�es více 

sm�rova�� a n�kolik linek. Sí�ové prvky jsou vybaveny technologii pro p�ekonání 

výpadku (fail-over), která umožní p�evést provoz v síti na jiný prvek a automaticky 

provést rekonfiguraci sít�.   
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3.3.5 Rychlost implementace 

	adí se mezi benefity, protože �as pot�ebný k implementaci on-demand systému je 

omnoho kratší, než p�i klasickém on-premise �ešení. Doba implementace se m�že 

pohybovat v �ádech desítek dn� v n�kterých jednoduchých p�ípadech i v �ádu hodin. 

K implementaci systému není pot�eba žádného hardwaru �i nutnost instalace opera�ního 

systému (9). 

3.3.6 P�edvídatelnost náklad�

Služby popisovaného modelu jsou pravideln� ú�továny a� už týdn�, m�sí�n� �i ro�n�. 

Tato vlastnost je zejména výhodná pro malé podniky, kdy podnik nedosahuje investi�ní 

špi�ky. Z toho vyplívá možnost pro malé firmy, dosud nepoznaná a to využívat drahý 

d�íve „balíkový“ software, který m�žou využívat bez nárazového zatížení firemního 

rozpo�tu.  

Celková investice do systému ERP pro podnik se tedy rozloží na delší období a peníze, 

které by byly vloženy jednorázov� do po�ízení klasického modelu on-premise se u 

modelu on-demand rozloží na jednotlivé splátky a podnik tak m�že využít své 

prost�edky k investicím do hlavního cíle podnikání a v ideálním p�ípad� se firm� tyto 

prost�edky ješt� zhodnotí. 

3.3.7 Zabezpe�ení 

S využíváním služeb dodavatele je spojeno mnoho bezpe�nostních rizik, ale 

renomované firmy se snaží zajistit maximální ochranu. 

Dodavatelé mají p�ísné zásady na ochranu soukromí a nasazují striktní bezpe�nostní 

opat�ení, jako jsou osv�d�ené šifrovací metody pro autentizaci uživatel� (17). 

Jako již klasický argument se stává porovnání výdaj� na zabezpe�ení model� on-

premise a modelu on-demand, kdy velké organizace zabývající se poskytováním on-

demand služeb investují nepom�rn� v�tší sumy pen�z do vývoje a zabezpe�ení svých 

služeb a technologii, protože takovéto investice jsou základem jejich podnikání, kdyby 

firmy poskytující tyto služby nem�ly dostate�né zabezpe�ení, ztrácely by tak své 

zákazníky.  
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Pokud nastane p�ípad, že jsou firemní data narušena, je zde možnost okamžité vým�ny, 

tedy p�esunutí veškerých data na jiný server. Systém tak m�že fungovat, i když byl 

zaznamenán bezpe�nostní incident. V�tšina uživatel� si této události nemusí ani 

všimnout (17). 

3.4 Výhody pro dodavatele 

3.4.1 Zkvalitn�ní a úspora operativních služeb 

Tato výhoda by se dala p�i�adit i k výhodám pro zákazníky ovšem hlavn� pro 

dodavatele je tato úspora finan�n� uspokojivá. V p�ípad� kdy si zákazník neví rady, �i 

pot�ebuje  opravit chybu v systému, zavolá technika dodavatelské firmy, který m�že 

okamžit� nahlédnout do systému zákazníka ze svého pracovišt� a poradit mu nebo ješt�

lépe požadovaný úkon �i problém vy�ešit. Z toho vyplívá, že zákazník je spokojený 

z d�vodu opravení problému a dodavatel ušet�il cestovní náklady a hlavn� �as svého 

technika, který by jinak musel k zákazníkovi cestovat (15). 

3.4.2 Úspory z rozsahu 

Poskytovatel m�že svou vytvo�enou aplikaci, poskytnou velkému množství zákazník�. 

Nabízí pro zákazníka optimalizovanou a normalizovanou aplikaci, která je v lepším 

p�ípad� pro zákazníka alespo� oborov� zam��ena. Dalším p�ínosem tohoto modelu jak 

pro zákazníka i pro dodavatele je krátká doba p�ípravy a implementace až do úplného 

spušt�ní do provozu (8).  

3.4.3 P�edvídatelné výnosy 

Pravidelné platby zákazník� za poskytované služby p�inášejí poskytovateli jistotu 

stálých a p�edvídatelných p�íjm�. Jak uvádí Vo�íšek ve své publikaci Aplika�ní služby 

IS/ICT formou ASP (19): “U jednoho z nejv�tších ASP Usinternetworking bylo v roce 

2002 celých 45% ze 100 milionu USD plánovaných ro�ních p�íjm� zajišt�no kontrakty 

se stávajícími zákazníky.” 

P�edvídatelnost p�íjm� m�že dodavatelským firmám velmi pomoct p�i plánování 

investic a dalšího r�stu podniku. 
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3.4.4 Vysoká míra návratnosti investic 

Nebo-li klasický ekonomický ukazatel ROI (Return on Investment), který znázor�uje 

pom�r vyd�laných pen�z k pen�z�m investovaným. Tedy udává výnos v procentech 

z investované �ástky. 

Tato vysoká míra návratnosti investic je zp�sobená efektem rozložení investic na více 

zákazník� a také vzhledem k vyšší efektivit� využitých zdroj� m�že poskytovatel 

dosáhnout rychlejší návratnosti investic (19). 

3.4.5 Rozší�ení ERP na trh malých a st�edních firem 

I velké spole�nosti jako je SAP se za�ínají v poslední dob� prost�ednictvím modelu on-

demand zam��ovat na malé a st�ední firmy. Na výstav� CeBIT 2012 p�edstavili sv�j 

nový produkt �ady SAP Bussines One s dopl�ujícím názvem OnDemand se kterým 

cht�jí oslovit malé a st�ední podniky.  

Rozší�ení na tento trh je možný zejména nižšími po�izovacími náklady a rozložení 

náklad� do m�sí�ních splátek. Pro malé a st�ední podniky tak implementace nezatíží 

jejich finan�ní rozpo�et ani jejich interní prost�edky.  

3.5 Rizika a nevýhody modelu on-demand 

Provoz modelu ERP on-demand není v reálné praxi ješt� moc „zabydlený“, z toho plyne 

�ada nevýhod a rizik spojených s tímto modelem. Všichni lidé mají strach z n��eho 

neznámého a n��eho, co není �adou odvážlivc� prov��ené, zejména to platí v oblasti 

IS/IT. V p�ípad� zavedení modelu on-demand ERP v podniku a p�edstav�, že firma 

využívá nové �ešení ERP, kdy se veškeré d�ležité operace a data ukládají mimo dosah 

firmy, to se v�tšin� majitel� podniku v�bec nelíbí.  

V této kapitole je nastín�no n�kolik hlavních rizik a nevýhod on-demand �ešení ERP 

pro firmy.  

3.5.1 Nevýhoda distribu�ního modelu 1:N  

Tento model m�že být nevýhodou pro n�které podniky, které cht�jí specializované a 

customizované aplikace pro své podniky. V tomto modelu by se musel podnik 
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p�izp�sobit standardizaci systému, pro maximální efektivnost aplikace. Což m�že být 

pro n�které firmy zna�n� obtížné �i nemožn, proto tento model není vhodný pro výrobní 

firmy, které mají svou výrobu a know-how výroby odlišné a pro poskytovatele on-

demand �ešení není tato možnost lákavá, protože aplikace, které musí dodavatel dále 

upravovat a tvo�it tak upravený systém, který již není ší�en modelem one-to-many je 

pro dodavatele této aplikace ztrátová. 

3.5.2 Riziko ztráty dat �i jejich zneužití 

Toto riziko je založené zejména na vztahu zákazníka k poskytovateli. Pokud je 

poskytovatel d�v�ryhodný, s kvalitními referencemi od ostatních svých zákazníku a má 

silné zázemí, zákazník má o mnoho menší obavy o svá data.  

Riziko tohoto charakteru tu ur�it� je ovšem velikost rizika zneužití �i ztráty dat závisí 

zejména na soudnosti firmy vybírající si poskytovatele a dobrém výb�ru poskytovatele. 

Pokud si zákazník vybere vhodného poskytovatele, a má správn� nastavenou SLA 

smlouvu, riziko t�chto hrozeb se velmi sníží. 

3.5.3 Nevhodnost pro aplikace zajiš�ující hlavní p�edm�t podnikání 

To je unikátní aplikace, na které je založen hlavní p�edm�t podnikání firmy. Tyto 

aplikace ASP poskytovatelé obvykle nenabízejí a jejich charakter diktuje domácí 

provoz (20). 

P�i výpadku t�chto aplikací by ve firm� mohl nastat kolaps z d�vodu nedostupnosti 

hlavních firemních dat. Již jsou na trhu služby, které pokrývají všechny klí�ové procesy 

podniku, ovšem u poskytování t�chto služeb musí dodavatel dbát na zabezpe�ení 

dostupnosti služby. 

3.5.4 Legislativní omezení 

On-demand �ešení by m�lo být ze své podstaty široce dostupné a vyplívá z ní možnost 

využívat servery a aplikace z kteréhokoliv koutu sv�ta, to ovšem není možné 

v prost�edí, kde má každý stát jiné legislativní omezení a jinou vysp�lost technologii. 
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Ve svém pr�zkumu ukázala organizace BSA (Business Software Alliance), že problém 

m�že nastat ve sm�sici na�ízení a sm�rnic, které jsou protich�dné a m�žou tak zabránit 

rozši�ování on-demand modelu. 

Studie BSA v prvním pr�zkumu svého druhu nazvaným 

„Hodnocení globálního cloud computingu“ stanovuje po�adí 

zemí podle jejich p�ipravenosti podporovat další r�st globáln�

integrovaného režimu cloud computingu. Studie hodnotí 

legislativu a regulace v sedmi oblastech: zabezpe�ení dat, 

kybernetická bezpe�nost, kybernetický zlo�in, duševní 

vlastnictví, kompatibilita technologií a harmonizace 

legislativy, volný obchod a IT infrastruktura (11).

V tabulce jde vid�t, že nejlepší legislativu pro podporu cloud 

computingu dosáhli zem� Japonsko, Austrálie a N�mecko. 

Dále jde vid�t, jak velké jsou rozdíly mezi jednotlivými 

zem�mi na prvních a posledních p�í�kách. Nap�íklad Indie, 

která je již dnes velmi využívaná k outsourcingu call center a 

také cloud computingu se v tomto hodnocení umístila ve 

spodní �ásti tabulky. 

3.5.5 Výpadek sít� internet na stran� zákazníka 

P�i výpadku sít� na stran� odb�ratele tedy u zákazníka se m�že stát, že firma nebude mít 

p�ístup ke svým vzdáleným dat�m i když poskytovatel aplika�ní služby bude spl�ovat 

všechny podmínky stanovené v SLA smlouv� a data budou p�ístupná, uživatel 

s výpadkem se k nim nebude moct dostat. Z pohledu zákazníka je tato situace velmi 

nep�íjemná, zastaví se chod celého podniku a to jen z d�vodu výpadku internetového 

p�ipojení.  

Obrázek 3: Hodnocení 
globálního cloud computingu 
(Zdroj: (11))
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3.6 Nevýhody pro dodavatele 

3.6.1 Vysoké náklady do infrastruktury 

Nejv�tší položkou v oblasti náklad� je u oboru IS/IT odborný personál, který podle 

Vo�íška (19) tvo�í až 60 % celkových náklad�. 

Další velkou položkou u poskytovatel� on-demand služeb jsou náklady na software a 

technologickou infrastrukturu. Velkou váhu v nákladech poskytovatele hrají také 

možnosti, zda danou infrastrukturu vlastní �i pronajímají. 

Obrázek 5: �len�ní náklad� ASP poskytovatele (Zdroj: ( 19, s. 125))
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3.6.2 Zodpov�dnost za data 

V dob� kdy se každý zákazník u poskytování služeb ERP zejména bojí o svá data a 

p�ístup k nim má každý poskytovatel velkou zodpov�dnost za daná data a 

zprost�edkování p�ístupu k nim. V p�ípad� ztráty dat �i delšího ne�ekaného výpadku 

m�žou zákaznici ztratit d�v�ru a poskytovatel bude tuto d�v�ru velmi složit� a nákladn�

vracet na p�vodní hodnotu.  

3.7 Základní vlastnosti modelu on-premise 

Model s názvem on-premise ERP je charakteristický prodejem licencí na softwarovou 

aplikaci. Spole�nost vyvíjející tento model se zam��uje na vývoj softwaru, který pak 

sám výrobce �i jiná specializovaná firma instaluje u zákazníka, tento model se dá 

upravovat a tím m�že lépe spl�ovat p�ání zákazníka. Další d�ležitá charakteristika 

tohoto modelu je fakt, že zodpov�dnost za infrastrukturu a chod ICT, je zodpov�dné 

interní odd�lení zákazníka. Tyto dv� základní charakteristiky zlehka p�ibližují model 

ERP systému nazvaný on-premise. Další vlastnosti jsou popsány níže: 

1. Licence 

P�i implementaci modelu on-premise si zákazník nepronajímá službu, jak tomu bylo 

v modelu on-demand, nýbrž si systém kupuje prost�ednictvím licence. Poskytovatele 

tohoto v dnešní dob� nejrozší�en�jšího modelu mají r�zné licen�ní modely, podle 

kterých ú�tují licence za své aplikace, jako p�íklad je uveden model, kdy zákazník platí 

za po�et uživatel�, kte�í budou se systém ERP pracovat.  

2. Implementace 

Instalace systému probíhá v �ádech až n�kolika m�síc�, kdy firma musí projít jak 

nákupem a instalací správného hardwarového za�ízením na které bude zakoupený 

systém instalován, tak i nastavením a instalací samotného softwaru. Pro správné 

nastavení celého systému, je nutno v podniku zpracovat tzv. implementa�ní studii jak 

popisuj  docent Sodomka v knize Informa�ní systémy v podnikové praxi (13, s.92):“V 

rámci implementa�ní studie jsou s odpov�dnými pracovníky detailn� prodiskutovány 

všechny požadavky na �ízení podnikových proces� a podp�rných agend, které by m�l IS 

pokrývat.“  
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3. Customizace 

Každá firma je svým zp�sobem jiná a každá firma má rozdílné požadavky na sv�j chod 

a �ízení. Proto se využívá customizace již hotových softwarových aplikací, které se tak 

více p�iblíží uživateli a hlavn� celému chodu organizace. Tato customizase se také m�že 

nazývat model 1:1 (One-to-One) což zna�í, že každá firma implementující ERP systém 

má své požadavky, které ji dodavatel tohoto ERP systému m�že splnit a tím vytvo�it 

jedine�ný systém. Customizace se doporu�uje minimáln�, kv�li vyšším náklad�m a 

�asové náro�nosti, ovšem stále se velmi využívá zejména v �R pro lepší integraci 

systému do podnikových proces�. 

4. Interní správa 

Veškerá infrastruktura a� již hardwarová �i softwarová je obsluhována zákazníkem, 

který ji vlastní. Tento aspekt on-premise �ešení vyžaduje od firmy disponující tímto 

modelem nutnost vymezení interních prost�edk� pro správu tohoto za�ízení. Což 

znamená mít ICT zázemí, které bude obsluhovat, pop�ípad� opravovat a �ešit problémy 

spojené s firemním IS/IT.  

3.8 Výhody modelu on-premise 

3.8.1 Lepší integrace ERP systému do proces� firmy 

Firmy mající specifické již zab�hlé firemní procesy, v�tšinou jsou tyto specifické 

procesy ve výrob�, mohou p�i implementaci systém customizovat, tedy upravit podle 

svých požadavk�. Tento proces je sice dražší a u v�tšiny projektu je customizace jednou 

z hlavních položek, díky níž se p�ekra�uje rozpo�et projektu, ale tato možnost tu je a 

velké množství firem zejména v �eské republice tuto možnost úpravy využívá.  

3.8.2 Systém ve „vlastních rukách“ 

P�i zakoupení požadovaného hardwaru a zaplacení za licence je vše již ve vlastnictví 

firmy, která si tento systém po�izovala, veškeré rozhodování o nakládání 

s infrastrukturou a softwarem je na rozhodnutí majitele. Tato výhoda má i velký 

psychologický efekt, z d�vod� maximální kontroly nad systémem a celou 

infrastrukturou. 
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3.9 Nevýhody modelu on-premise 

3.9.1 Náklady ICT projektu  

V knize Aplika�ní služby IS/ICT formou ASP popisuje Vo�íšek problém nesnadnosti 

dosáhnout plánovaný rozpo�et Vo�íšek jako problém, který se vyskytuje i po 

mnohaletých zkušenostech s implementací. Jak Vo�íšek  uvádí (4, s. 19): “Podle

pr�zkumu ERP projekt�, bylo v 117 amerických firmách 20% projekt� zastaveno p�ed 

ukon�ením, 25% projekt� p�ekro�ilo rozpo�et a 40% dokon�ených projekt� po roce 

provozu nep�inesla plánované p�ínosy.“ 

3.9.2 Náklady na modernizaci a aktualizace 

Vývoj v IT jde velkými kroky kup�edu a tento posun si vyžaduje pravidelné investice 

do inovace jak hardwarových komponent, tak i softwaru. Mimo vysokých náklad� toto 

negativum zp�sobuje i nemalé problémy s udržením integrity aplikací. Organizace jsou 

nuceny investovat své finan�ní i pracovní zdroje do zm�n, které nezvyšují jejich 

konkurenceschopnost (17). 

3.9.3 Nevhodná struktura investic a provozních náklad� na ICT 

V pr�zkumu L. Karpeckého, který uvádí Vo�íšek ve své knize Aplika�ní služby IS/ICT 

formou ASP (19, s. 20) jde vid�t rozložení celkových ro�ních investic, které �inili 

48,6% (120,0 mld. CZK/rok) a celkových ro�ních náklad�, které �inili 51,6% (12,7 mld. 

CZK/rok) v celkem 520 zkoumaných podnicích. Struktura t�chto investic a náklad� je 

vid�t na obrázku  �.6. 
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Obrázek 6: Struktura investic a náklad� (Zdroj: (19))

Nasazením �ešení on-demand odpadají investice do aplika�ního softwarového balíku, 

které se odepisuje n�kolik let. Softwarovou funkcionalitu jednoduše využíváte jako 

službu. Platíte náklady na jednoho pojmenovaného uživatele, které lze jednoduše p�ímo 

odepsat jako provozní náklady.  

3.9.4 Vysoká pot�eba ICT specialistu 

Udržení celé IT infrastruktury si klade zapot�ebí vysoké nároky na po�ty ICT 

specialist�. Vysoká poptávka po t�chto specialistech je celosv�tová, Vo�íšek (19, s.20) 
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nedostatky se podepisují na cen� za jejich práce a proto si zejména malé a st�ední firmy 
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4 Analýza �eských a zahrani�ních dodavatel� modelu on-

demand 

4.1 Dotazník metoda kvantitativního výzkumu 

Dotazování vedené písemnou formou s formalizovanou podobou se nazývá dotazník. 

Dotazník je vlastn� zp�sob psaného �ízeného rozhovoru. Podstata dotazníku spo�ívá v 

položení souboru otázek v písemné form�. Podobn� jako rozhovor se snaží získat 

informace o postojích, motivech, hodnotách a názorech ur�itých sociálních skupin. P�i 

sestavování dotazníku je pot�eba v�novat velkou pozornost sestavování otázek, protože 

dopl�ující otázky, které je možno u klasického rozhovoru položit se p�i vypl�ování 

dotazník� položit nedají (10).  

Výsledek výzkumu závisí na správné formulaci otázek a konstrukci dotazníku. Tímto 

tématem se zabývá Pavlica v knize Sociální výzkum, podnik a management (10). 

a) formulace položek 

Jak již bylo �e�eno dotazník je písemný a jeho sestavení probíhá p�ed samotným 

dotazováním, proto p�i nesprávném položení otázek se m�že stát, že dotazovaný 

nevhodn� odpoví a výzkum se tímto m�že znehodnotit. Formulace jednotlivých otázek i 

celého dotazníku je velmi d�ležitá a m�la by spl�ovat ur�ité zásady. 

• Položky dotazníku musejí být jasné – otázka by nem�la být dvojsmyslná a m�la 

by pro dotazovaného být srozumitelná. 

• Položky se mají vztahovat ke zkoumanému problému 

• Vyhýbat se sugestivním formulacím otázek – to znamená, že položená otázka by 

nem�la p�edkládat již ur�itý sm�r odpov�di. 

•  Vyhýbat se intimním otázkám pop�ípad� jejich formulaci volíme nep�ímo 

• P�i dotazování se nepoužívají otázky, které by mohli vyvolat dojem zleh�ování 

�i vtipkování. 

M�žou se vyskytovat t�i typy položek v dotazníku a to uzav�ené, otev�ené a škálové. 

Názvy typu položek již nazna�ují, jak budou tyto položky vypadat. 
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Uzav�ený typ – p�i této form� má položka již p�edem p�ipravené odpov�di, ze kterých si 

dotazovaný vybírá nejbližší možnou variantu.  

Otev�ený typ – tento typ je opakem p�edchozího, zde není na výb�r žádna varianta 

odpov�dí, proto je zapot�ebí vysoká míra spolupráce respondenta. Pro zjišt�ní názor� �i 

pocit� dotazovaného, je tento typ nejvhodn�jší, ovšem je také obtížn�jší tyto odpov�di 

vyhodnocovat p�esné kvantitativní vyhodnocení je prakticky nemožné. 

Škálový typ - posuzovací škálu (hodnotící stupnici, rating scale) m�žeme definovat jako 

druh dotazníku sloužící k záznamu jednotlivých vlastností posuzované osoby nebo 

posuzovaného p�edm�tu (nap�. dopis�, projek�ních testových materiál� atp.) 

posuzovatelem, a to zp�sobem, který zajiš�uje ur�itou objektivnost a zárove� umož�uje 

kvantitativní zachycení jevu. 

b)Konstrukce dotazníku 

Další d�ležitou položkou p�i sestavování dotazníku je jeho celková konstrukce, jak 

budou otázky pokládány, jakou formou bude dotazovaný odpovídat, zda otázky budou 

otev�ené, zav�ené �i škálové. Veškeré tyto faktory hrají d�ležitou roli p�i sestavování 

úsp�šného dotazníku. Délka dotazníku m�že být pro dotazovaného odrazující, proto se 

p�i sestavování dlouhých dotazník� snažíme používat zav�ené typy otázek. U dotazníku 

jejichž vypln�ní bude respondentovi trvat déle než 45 min., m�žeme �ekat stereotypní 

odpov�di �i neochotu spolupracovat a tak se m�že stát, že se výzkum znehodnotí. U 

tvorby dotazníku je vhodné vytvo�it více položek, než kolik jich chceme použit 

v analýze. V�tšinou se n�které otázky mohou pozd�ji projevit jako nevhodné.  

4.2 Analýza dodavatel� v �eské republice 

4.2.1 Postup a cíle analýze �eských dodavatel�

V této kapitole bude provedena analýza �eských dodavatel�. Pro analýzu bude použita 

kvantitativní metoda výzkumu zvaná dotazník s otev�enými otázkami. Tento dotazník 

vyplní vedoucí pracovníci firem, které dodávají on-demand �ešení na �eský trh. 

V úvodní �ásti bude popis služby, kterou jednotliví dodavatele nabízí, dále se provede 

rozbor dostupnosti a zabezpe�ení poskytované služby. V záv�re�né �ásti analýzy je 

proveden již zmi�ovaný dotazníkový výzkum, který byl pro tuto analýzu zvolen 
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zejména pro porovnání odpov�dí dotazovaných ú�astník� a zjišt�ní požadovaných 

skute�ností p�ímo od dodavatel�.  

Cílem provád�ní analýzy je zmapovat �eský trh s dodavateli této služby a porovnat je na 

základ� nabízené služby, její dostupnosti a zabezpe�ení. V dotazníkové �ásti je hlavním 

cílem zjišt�ní druhu zákazník� podle velikosti, kte�í tuto službu využívají u jednotlivých 

dodavatel�, d�vody firem p�ijít na trh s touto službou, jak vnímají dodavatelé výhody 

služby pro zákazníka a porovnání názoru na budoucí vývoj on-demand modelu. 

4.2.2 Vema V4 Cloud 

Jméno výrobce: Vema, a.s. 

Reference:  

• Veletrhy Brno 

• �SOB Pojiš�ovna 

• St�edomoravská nemocni�ní 

• Trelleborg Automotive Czech Republic 

• ESB Rozvad��e   

Popis služby 

P�ístup p�es internet službou Vema V4 cloud je možný pro všechny aplikace spole�nosti 

Vema. Klient p�istupuje ke služb� vzdálen� p�es internet pomocí tenkého klienta a 

uživatel nemusí vlastnit licenci aplikace. Služba je ozna�ována jako multitenancy tedy 

na serveru b�ží jediná instance softwaru, která obsluhuje mnoho zákazník�. 

Na poskytování informa�ních systém� jako službu získala spole�nost Vema certifikáty 

IQNet a CQS (18).

Dostupnost služby 

Dostupnost služby je garantována smluvn� a pokrývá b�žnou pracovní dobu. 

Garantovaná dostupnost služby je v pracovních dnech od 7.00 do 19.00 hod. mimo tuto 

dobu je však služba také v p�evážné v�tšin� �asu normáln� dostupná s výjimkou údržby 

systému. Pravidelné servisní �innosti jsou plánovány až na pozdní no�ní hodiny, kdy by 
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nem�ly uživatele tém�� v�bec omezovat.  

Poskytovatel uvádí dobu tolerovaného výpadku v garantované dostupnosti 1 hodinu 

m�sí�n� (nap�. operativní instalace kritické opravy aplikace) a nejvíce 6 hod. 

maximáln� dvakrát ro�n� (nap�. technický problém). Informace o významn�jších 

plánovaných odstávkách jsou pravideln� zve�ej�ovány na Zákaznickém webu a ve 

zprávách Vema (18). 

Bezpe�nost 

Zabezpe�ení dat proti poškození, ztrát� �i zneužití je chrán�no jak na fyzické úrovni, tak 

i na datové a legislativní úrovni. Pod pojmem fyzické zajišt�ní systému, je na mysli 

zajišt�ní proti r�zným fyzikálním jev�m, proti požáru je systém chrán�n dusíkovým 

hasícím systémem a p�i výpadku elektrické energie se spustí motorgenerátorový záložní 

zdroj.  Zálohování probíhá i na fyzické médium a to �ty�ikrát ro�n�, kdy zákazník 

obdrží CD se zálohou svých dat. Další �ást zabezpe�ení probíhá na úrovni datové, která 

zálohuje data na serverech a chrání p�ed zneužití dat. Servery jsou vybaveny moderními 

archiva�ními za�ízeními, která poskytují takovou úrove� ochrany dat p�ed ztrátou, jakou 

v�tšina našich uživatel� není sama schopna zajistit. Komunikace mezi serverem a 

klientem je robustn� šifrována a používá bezpe�né protokoly, díky kterým je možné 

komunikovat i po volném internetu. Autorizace uživatele probíhá pomocí 

elektronického certifikátu uloženého v USB nosi�i iKey (viz. Obrázek 8) a chrán�ného 

PINem. Firewally p�ed�azené server�m zajiš�ují jejich ochranu p�ed útoky z internetu. 

Obrázek 7: Vema iKey (Zdroj: (18)) 

Legislativní ochrana dat zákazník� se skládá zejména z metodiky provozu, která je 

budována podle normy ISO 9000, dále smluvními garancemi, samotná smlouva o 

poskytování služby obsahuje závazek ml�enlivosti ze strany dodavatele (18). 



Obrázek 8: Schéma ASP Vema 

4.2.3 Otázky formou dotazníku pro spole

Na otázky odpovídal Ing.

Divize obchodn� provozní spole
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zákazníky. Takové �ešení je ozna
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p�íklad ekonomického termínu úspory z rozsahu. 
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Schéma ASP Vema (Zdroj: (18))

Otázky formou dotazníku pro spole�nost Vema  

Ing. Bc. Jaroslav Šmarda, místop�edseda p�edstavenstva

 provozní spole�nosti Vema a.s.

hody pro dodavatele on-demand �ešení ERP opro

di se budu zabývat výhodami on-demand �ešení spole�nosti Vema, které má 

Základní vlastností, která odlišuje skute�ná on-demand �ešení od ostatních, je 

softwarová architektura založená na jediné instalaci podnikových aplikací pro všechny 

�ešení je ozna�ováno v angli�tin� jako architektura multi

esky tento termín znamená mnoho nájemník�.

Jedna instalace podnikových aplikací pro všechny neuv��iteln

systémovou správu aplikací. V p�ípad� �ešení spole�nosti Vema je zpracování více než 

350 organizací provozováno na jediném serveru a zajiš�ují je dva pracovníci IT 

lení. Když si místo toho p�edstavíme instalace podnikových aplikací na 350 

serverech, kolik asi pracovník� IT odd�lení by se o n� muselo starat? Toto je klasický 

íklad ekonomického termínu úspory z rozsahu. 

�edstavenstva a �editel 

ešení ERP oproti klasickému 

�nosti Vema, které má 

ešení od ostatních, je efektivní 

i podnikových aplikací pro všechny 

 jako architektura multi-tenant, 

��iteln� zjednodušuje 

nosti Vema je zpracování více než 

ují je dva pracovníci IT 

e podnikových aplikací na 350 

 muselo starat? Toto je klasický 
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V4 Cloud znamená pro zákazníky výraznou úsporu náklad� oproti klasickému on-

premise �ešení. V p�ípad� instalace aplikací na serveru uvnit� organizace totiž nesmíme 

zapomenout na náklady spojené s provozováním serveru. K výhodám V4 Cloud ur�it�

pat�í i to, že nevyužívá licencovaný databázový systém. Pokud by totiž on-demand 

�ešení bylo založeno na takovém databázovém systému, bylo by výrazn� cenov�

znevýhodn�no licen�ními poplatky za databázi. 

Podnikový systém on-demand je nainstalován na serveru spole�nosti Vema, takže 

organizaci odpadají veškeré starosti spojené s provozováním serveru. Organizace 

nepot�ebuje vlastní hardwarový server pro podnikový systém a pracovníky IT, kte�í by 

se o n�j starali. Databáze pro podnikové aplikace je vytvo�ena a provozována také na 

serveru naší spole�nosti. Proto se organizace nemusí starat o mechanismus archivací a 

zálohování a zabezpe�ení proti vir�m. 

Nedílnou sou�ástí V4 Cloud je internetový portálový p�ístup k pot�ebným údaj�m a 

funkcím aplikací.  Pod pojmem portál je t�eba chápat personalizovaný p�ístup do 

podnikového systému p�es jedinou vstupní obrazovku internetového prohlíže�e. 

Portálový p�ístup ur�it� využijí manaže�i organizace a také všichni její zam�stnanci, 

kte�í se tak dostanou p�edevším ke svým personálním údaj�m. 

Spole�né zpracování v jednom centru a internetový p�ístup ke všem pot�ebným údaj�m 

a funkcím aplikací klade velké nároky na zabezpe�ení zpracování. 

Vysoký stupe� zabezpe�ení zpracování ve V4 Cloud je zajišt�n autentizací (ov��ením 

identit) uživatel� s využitím certifikát� uložených na hardwarových klí�ích s USB 

rozhraním. 

Výhodou V4 Cloud je také to, že automatickou sou�ástí všech aplikací je univerzální 

bezpe�nostní model, který slouží pro autorizaci p�ístup� podle zpracovatelských rolí. 

Do tohoto modelu jsou zahrnuty veškeré údaje, objekty a funkce podnikových aplikací. 

2. Co vedlo Vaší spole�nost Vema k rozhodnutí poskytnout zákazník�m on-

demand �ešení? 
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Koncepce našich podnikových aplikací byla vždy taková, že jsme m�li jediné �ešení pro 

všechny typy organizací v �R i SR. 

Dalším koncep�ním prvkem našich aplikací je to, že jsou založeny na našem vlastním 

systémovém jádru, ve které se dob�e daly odd�lit funkce jádra, které pat�í do 

aplika�ního serveru a které pat�í na stranu tenkého klienta. 

A odtud byl už jen krok k tomu, aby vzniklo naše �ešení aplika�ní server-tenký klient. 

Od roku 2005 jsme za�ali toto �ešení provozovat formou služby on-demand, v našem 

p�ípad� toto �ešení neslo ozna�ení ASP. 

Od za�átku má naše �ešení ten základní rys architektury aplikací pro on-demand, na 

serveru je jen jediná instalace softwaru, která obsluhuje všechny zákazníky. 

3. V mnoha �láncích a diskuzích se �asto �lov�k do�te o strachu a neochot�

firem investovat do modelu on-demand. Jak se projevuje tento aspekt v praxi? 

Maji firmy zájem o toto �ešení? 

Podle mne ty d�vody neochoty jsou dva. 

Jedním z nich je to, že na trhu je velmi málo skute�ných on-demand �ešení, do kterých 

by mohl zákazník investovat. Jen velmi málo dodavatel� má podnikové aplikace �ešeny 

tak, že jediná instalace aplika�ního serveru je schopna obsloužit všechny zákazníky. 

Druhým d�vodem je rezistence IT odd�lení ve velkých organizacích. IT odd�lení, které 

má �asto významný poradní hlas p�i výb�ru nového softwaru, nechce on-demand �ešení 

z obavy ze ztráty práce, protože o podnikové aplikace by se za�al starat dodavatel t�chto 

aplikací. 

P�itom d�vod o nedostate�ném zabezpe�ení on-demand aplikací nepovažuji za 

relevantní. Data jsou vždy nejh��e zabezpe�ena proti pracovník�m IT odd�lení. Data 

umíst�ná na serveru, ke kterému má plný p�ístup n�který z pracovník� IT odd�lení, jsou 

vždy nejmén� zabezpe�ena a to jsou data v p�ípad� on-premise �ešení.  

4. Jaké firmy s ohledem na jejich velikost se objevují nej�ast�ji v portfoliu 

Vaší služby Vema V4 Cloud? 
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V našem portfoliu je široká škála zákazník�.  

Jsou tam jednak malé organizace jako jsou školy, které nemají vlastní IT odd�lení, 

jednak organizace, které nemají dostatek prost�edk� pro budování vlastní infrastruktury 

IT, tedy p�edevším hardwarové servery, p�íkladem takové organizace je jedna 

z krajských charit. Mezi zákazníky je i velká pojiš�ovna, které využitím on-demand 

�ešení ušet�ila spoustu prost�edk� a podstatn� urychlila proces implementace 

personálního informa�ního systému. 

V poslední dob� jsme získali také n�kolik velkých zákazník�, nap�íklad nemocnic. Tito 

zákazníci necht�jí budovat �ást IT odd�lení pro podporu našich podnikových aplikací, 

�ešení on-demand je pro n� nejen levn�jší, ale také organiza�n� mnohem jednodušší. 

5. Jak si myslíte, že se bude vyvíjet situace na poli on-demand �ešení ERP v 

budoucnosti? 

M�j názor je ten, že v trochu delší budoucnosti prakticky vymizí �ešení on-premise a 

budou využívány podnikové aplikace jen formou on-demand. 

Kone�n� se za�ínají hýbat stojaté vody i u velkých dodavatel� ERP �ešení. Myslím tím 

konkrétn� firmy SAP a Oracle. SAP nedávno koupil spole�nost SuccessFactors a Oracle 

spole�nost Taleo, ob� tyto firmy jsou dodavateli on-demand �ešení v oblasti �ízení 

talentu pat�ící do informa�ních systém� pro personální management. Hlavním d�vodem 

nákupu nebyly ani tak ty aplikace pro �ízení talentu, ale �ešení on-demand. 
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4.2.4 ESO9 

Název spole�nosti: ESO9 intranet a.s. 

Reference:  

• AGEL a.s. 

• Solné Mlýny a.s. 

• Pietro filipi, s.r.o. 

• Vítkovice Tours s.r.o. 

• HOME CREDIT a.s. 

• NATLAND Consulting Group B.V. 

• Air Bank a.s.

O spole�nosti ESO 9  intranet  

Firma byla založena již roku 2006, od této doby se zabývá prodejem vlastního 

informa�ního systému ESO9 a poskytováním komplexních služeb k tomuto 

informa�nímu systému. ESO9 intranet také nabízí jako jedna z mála firem k prodeji 

samotnou ESO9 intranet technologii pro vývoj vlastních aplikací. Spole�nost má široké 

portfolio zákazníku z �eské republiky, Slovenska, Ma�arska a Polska.  

Popis služby 

Jak je psáno na internetových stránkách spole�nosti (3) vývoj informa�ního systému 

ESO9 zapo�al již v roce 1997, s cílem p�inést na trh novou platformu pro IS. 

V sou�asné dob� spole�nost nabízené t�i informa�ní systémy.  

• ESO9 Lite – pro za�ínající firmy 

• ESO9 Start – pro firmy s jednoduchými procesy 

• ESO9 Profi – pro firmy s individuálními pot�ebami 

Firma ESO 9 intranet, a.s. poskytuje svým zákazník�m tyto produkty také formou 

pronájmu. Z�ízení IS formou pronájmu je deklarováno v �ádu hodin od zaslání 

objednávky a uzav�ení smlouvy o poskytování aplika�ních služeb. Poté je zákazníkovy 
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p�id�len jeden virtuální WWW server, ke kterému bude p�istupovat prost�ednictvím 

klientské �ásti programu . 

Dostupnost služby 

Firma uvádí, na své internetové prezentaci (3) dostupnost serverové �ásti programu 

v pracovní dny od 6:00 hodin do 23:00 hodin, v ostatní dny jako jsou dny pracovního 

volna a svátky je program p�ístupný v �ase od 6:00 do 18:00 v t�chto �asech je 

zákazník�m deklarovaná dostupnost aplikace. Ovšem již není uvedena, jak vysoká míra 

dostupnosti je deklarovaná, zda v t�chto �asech je dostupnost 100% tedy bez možnosti 

jakéhokoliv výpadku. 

V p�ípadech, kdy je naplánované p�erušení provozu serveru je zákazník informován 2 

dny p�ed touto plánovanou výlukou provozu ve form� elektronické pošty �i faxové 

zprávy. Tyto odstávky firma provádí jen v p�ípadech, kdy nelze z technických p�í�in 

provést opravu v �ádných p�estávkách provozu. Veškerá rutinní údržba a oprava je 

provád�na mimo garantovaný �as dostupnosti služby uvedený výše.  

Bezpe�nost 

Zákazník obdrží pro všechny uživatele osobní certifikát, pomocí kterého budou 

p�istupovat k aplikaci, tyto certifikáty poskytuje spole�nost ESO9. Pravideln� jednou 

m�sí�n� obdrží každý uživatel CD/DVD se zálohou svých dat. Spole�nost také data 

pravideln� zálohuje a ukládá do bankovních trezor� (3). 

Technické �ešení 

Technologie provozu informa�ního systému ESO9 se skládá ze t�í základních prvk�

databázový server, aplika�ní server a tenký klient. Veškerý software na t�chto 

základních prvcích je od spole�nosti Microsoft. 

Databázový server – MS SQL Server s podporou práce se strukturovanými i 

nestrukturovanými daty (obrazy, texty, audio, video). Pro definici a manipulaci s daty je 

použit standardní jazyk T-SQL.   



45 

Aplika�ní server - Jedná se o st�ední aplika�ní vrstvu (middleware), se kterou (resp. 

pouze se kterou) komunikují klienti. Tato vrstva je produktem firmy a obsahuje vlastní 

programové prost�edí (COM+ nebo .NET) pro b�h aplikací ESO9. 

Tenký klient – pro správný provoz aplikace pot�ebuje mít uživatel nainstalovaný 

internetový prohlíže� nejlépe MS Explore. Uživatel tak vidí aplikaci jako klasickou 

webovou stránku. 

Základní schéma technické infrastruktury ESO9 technologie vyjad�uje následující 

obrázek:  

Obrázek 9: Schéma ESO9 (Zdroj: (3))

4.2.5 Otázky formou dotazníku pro spole�nost ESO9 intranet  

Na otázky odpovídal Ji�í Ptá�ek, místop�edseda p�edstavenstva a generální �editel 

spole�nosti ESO9 intranet. 

1. Jaké jsou výhody pro dodavatele on-demand �ešení ERP oproti klasickému 

�ešení on-premise? 

a)Zkrácení doby pot�ebné pro implementaci ERP 

U malých spole�ností probíhá „implementace“ v rozmezí 20 minut -  1 hodiny,  u 

st�edních i v�tších firem odpadá doba „lad�ní“ a nákupu hardwaru – zkrácení o 2 -3 

m�síce 
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b)Snížení provozních náklad�, kv�li posuzování vhodnosti prost�edí 

Odpadá posuzování „využitelnosti“ stávajících hardwarových prost�edk� zákazníka, 

tvorba konfigurací a komunikace s HW partnerem 

c)Snížení náklad� na instalaci systému 

Instalace ERP systému na hardware a systémový software dodaný zákazníkem naráží 

�asto na r�znorodost konfigurací, p�i provozu na našich hardwarových prost�edcích 

tento problém odpadá. 

d)Maximální dohled nad procesy zákazníka 

Okamžité reporty nejen o využívání licencí, HW prost�edcích, „�istot�“ a zp�sobu práce 

jednotlivých uživatel� s ERP, možnost optimalizovat jednotlivé procesy v ERP 

e)Lepší platební morálka spole�ností 

Vazba na provozované aplikace  

2. Co vedlo Vaší spole�nost ESO 9 k rozhodnutí poskytnout zákazník�m on-

demand �ešení? 

ESO9 v r�zných edicích bylo poskytováno formou on-demand od roku 2001 (rok 2001 

projekt: www.jupi.cz, tedy Jednoduché Ú�etnictví P�es Internet, od roku 2003 první 

smlouva na ESO9 ASP). Máme tedy více než 10 let zkušenosti s touto formou provozu. 

K masivnímu nár�stu prodejnosti, však bylo zapot�ebí: 

a) V�tší dostupnost kvalitních, rychlých a cenov� dostupných linek 

b) Nové technologie (Virtualizace) 

c) Všeobecná informovanost trhu až do úrovn� koncových uživatel� (akceptace 

webového prost�edí jako GUI pro ERP) 

3. V mnoha �láncích a diskuzích se �asto �lov�k do�te o strachu a neochot�

firem investovat do modelu on-demand. Jak se projevuje tento aspekt v 

praxi? Maji firmy zájem o toto �ešení? 
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O zájmu firem hovo�í p�edevším �ísla (viz. p�ehled po�tu aplikací za období 

p�edchozích 2 let).  Jsme firma, mající vlastní ERP systém postavený na ojedin�lé 

technologii. Nejsme omezeni regionem �R (legislativy �R, SR, H, PL) ani obavou, 

pozd�jší využitelnosti vybudovaného zázemí. Nepovažujeme tento model provozu jako 

investici, ale jednu z alternativ možného provozu IS ESO9 pro naše zákazníky. Každý 

zákazník má primárn� zájem o náš ERP systém, p�i�emž zp�sob jeho provozu je jen 

jeden z aspekt�. 

Obrázek 10: P�ehled po�tu ASP aplikací za období p�edchozích 2 let ESO 9 

4. Jaké firmy s ohledem na jejich velikost se objevují nej�ast�ji  v portfoliu 

Vaší služby ESO9? 

Evidujeme firmy podle zam��ení a podle po�tu sou�asn� pracujících uživatel�: 

Podle zam��ení: 

80%     Obchodní 

16%     Firmy poskytující služby 

2 %      Výrobní organizace 

2 %      Ostatní (aplikace postavené na ESO9 intranet technologii) 

Podle po�tu sou�asn� pracujících uživatel�: 

5%       v rozmezí 50 a více uživatel�

10%     v rozmezí 20 až 49 uživatel�

25%     v rozmezí 10 až 19 uživatel�



48 

60%     do  10 uživatel�

5. Jak si myslíte, že se bude vyvíjet situace na poli on-demand �ešení ERP v 

budoucnu?  

Rok od roku se nám potvrzuje naše (správné) rozhodnutí z roku 1996 jít cestou ERP 

systému provozovaného vzdálen� p�es internet. 

V následujících letech o�ekáváme zm�ny v % zastoupení našich zákazník� z pohledu 

zam��ení. 

4.2.6  Abra - Software jako služba 

Název spole�nosti: Abra Software, a.s. 

Reference:  

• eNovation s.r.o.  

• TUBULAR s.r.o.  

Popis služby: 

Služba spole�nosti Abra Software se nazývá stejn� jako samotný model a to Software 

jako služba, jedná se o dv� služby, které se dají využít zvláš� nebo dohromady a tak 

tvo�í model SaaS. První ze služeb je pronájem licence, kdy si m�že zákazník na 

internetových stránkách Abra alespo� zhruba ur�it pot�ebné moduly z produkt� G3 a 

G4 a cenu za kterou jsou tyto moduly pronajímány. V cen� za pronájem licence jsou 

zahrnuty i další služby jako nárok na získání všech nových verzí software, telefonická 

i mailová hotline v�etn� limitovaných servisních zásah� p�es internet a všechna vypsaná 

hromadná školení i s možností opakování.  

Druhá služba s názvem PaaS je klasický model Platform as a Service, za m�sí�ní 

poplatek se m�že zákazník p�ipojovat ke svému systému p�es internet.  

Dostupnost 

U služby PaaS spole�nosti Abra software je v produktovém list� tohoto produktu na 

stránkách výrobce garantovaná dostupnost 99,9%. Výrobce nikde ve svých prezentacích 
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tohoto produktu neuvádí dostupnost služby jako p�edchozí dv� spole�nosti. A tedy p�i 

výpo�tu možné nedostupnosti služby se dostáváme na 8 hodin 38 minut za rok. Další 

podrobnosti o dostupnosti výrobce neuvádí, tudíž se zákazník z prvního pohledu nedoví, 

zda m�že nastat takovýto dlouhý výpadek i p�i jednom p�erušení. 

Bezpe�nost 

Zabezpe�ení služby je popsáno na webových prezentacích této firmy velmi stru�n�. 

Z dostupných informací jsou známi jen �ist� obecné charakteristiky, které zákazníkovi 

konstatují, že datové centrum má vysokou úrove� zabezpe�ení. Datové centrum 

spole�nosti Abra Software je p�ipojeno na páte�ní datové linky, tudíž se m�že uživatel 

p�ipojit do svého systému i bez použití internetu (12). 

4.2.7 Otázky formou dotazníku pro spole�nost ABRA Software 

Na otázky odpovídal Ing. Martin Jirmann, generální �editel a p�edseda p�edstavenstva

ABRA Software. 

Otázky: 

1. Jaké jsou výhody pro dodavatelé on-demand �ešení ERP oproti klasickému 

�ešení on-premise? 

Asi nejv�tší výhodou je mnohem t�sn�jší obchodní vztah se zákazníkem a získání 

pravidelného, by� nižšího, p�ítoku pen�z. Zákazníkovi m�žeme nabídnout širší škálu 

služeb a produkt�.

2. Co vedlo Vaší spole�nost Abra Software k rozhodnutí poskytnout 

zákazník�m on-demand (PaaS) �ešení? 

P�edevším vzr�stající poptávka zákazník� a snaha rozší�it portfolio poskytovaných 

služeb.

3. V mnoha �láncích a diskuzích se �asto �lov�k do�te o strachu a neochot�

firem investovat do modelu on-demand. Jak se projevuje tento aspekt v 

praxi? Maji firmy zájem o toto �ešení? 

Poptávka mírn� roste, i když ne tak dramaticky, jako je tomu nap�íklad v USA.
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4. Jaké firmy s ohledem na jejich velikost (po�et uživatel�) se objevují 

nej�ast�ji v portfoliu Vaší služby Abra (PaaS, pronájem licence)? 

Jedná se spíše o menší firmy v rozsahu do cca 20 uživatel�, �asto jsou to start-upy. 

5. Jak si myslíte, že se bude vyvíjet situace na poli on-demand �ešení ERP v 

budoucnosti? 

Viz odpov�� výše, v��íme, že je to trend.  

4.2.8 Zhodnocení analýzy �eských dodavatel�

P�i hodnocení provád�né analýzy bylo díky kvantitativní metod� výzkumu dotazníku 

s otev�enými otázkami zjišt�no, že po�et zákazníku ze segmentu malých firem p�evládá 

u všech t�í dodavatel�, zejména se jedná o firmy bez IT zajišt�ní. P�i porovnání v po�tu 

uživatel� je nejv�tší kategorie do 10 uživatel�. Z dotazníku byly také zjišt�ny d�vody 

firem vstupu na trh s touto službou hlavním d�vodem je rozší�ení portfolia služeb a 

dostupnost služeb pro malé a st�ední podniky. U spole�ností Vema a ESO9 intranet je 

tím d�vodem i dlouhodobé zaobírání se tímto �ešením a díky dnešním technickým 

možnostem se mohly tyto �ešení dostat na trh a konkurovat tak nabídkám jiného �ešení. 
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4.3 Analýza sv�tových dodavatel�

4.3.1 SAP ByDesign a SAP Bussines One OnDemand 

Název spole�nosti: SAP  

Reference: 

• Sambazon 

• OneVision solutions 

• Keytree 

• IntelePeer 

• Research Point 

Popis služby SAP ByDesign:  

Spole�nost SAP uvedla tento sv�j model na trh již 19. zá�í roku 2007. Produkt 

ByDesign se primárn� zam��uje na firmy o velikosti 100 – 500 zam�stnanc�. 

V rozhovoru pro ITpoint (12) uvádí Ji�í Syná�ek z produktového odd�lení SAP: 

„Funkcionalita se blíží rozsahu dnes prodávanému SAP ERP, to znamená, že �ešení je 

použitelné pro všechna odv�tví jako SAP ERP. Zásadním rozdílem je použitá 

technologie Enterprise Services (technologicky webové služby, SOA architektura), která 

umož�uje zásadní zm�nu implementa�ního postupu a výrazné zjednodušení a zlevn�ní 

implementace (inicální prototyp je vygenerován po vypln�ní dotazníkového formulá�e 

b�hem n�kolika hodin).“ 

Toto �ešení spole�nosti SAP je v �eské republice poskytováno prost�ednictvím 

partnerské spole�nosti Versino CZ. Cenový model tohoto �ešení je u t�chto služeb již 

klasický, kdy zákazník platí m�sí�n� za uživatele systému u tohoto modelu uvádí 

poskytovatel cenu 149 $ (7). 

Popis služby SAP Bussines One OnDemand: 

V b�eznu roku 2012 spole�nost SAP p�edstavila na veletrhu CeBIT v Hannoveru své 

nové cloudové �ešení, které vychází z klasického on premise modelu SAP Bussines One 

a k tomuto modelu p�ibylo cloudové �ešení SaaS a PaaS. Zákazník si tedy m�že systém 

kompletn� pronajmout v�etn� licencí, nakoupit nebo použít stávající licenci v trvalém 
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vlastnictví a pronajmout si kompletní infrastrukturu s instalací nebo t�etí zp�sob což je 

klasické zakoupení licence a provozování produktu SAP Bussines One na vlastní 

infrastruktu�e. 

Jako p�edchozí �ešení i toto dodává v �eské republice a na Slovensku Gold partner 

spole�nosti SAP spole�nost Versino CZ. P�i p�edstavení tohoto produktu na výstav�

CeBIT 2012, byla cena SaaS �ešení stanovena na 99 $ m�sí�n� za uživatele. 

V sou�asné dob�, je SAP Business One OnDemand dostupné v 18 zemích: Austrálie, 

Rakousko, Brazílie, Kanada, �ína, �eská republika, Francie, N�mecko, Ma�arsko, 

Itálie, Mexiko, Nizozemsko, Singapur, Jižní Afrika, Špan�lsko, Švýcarsko, Velká 

Británie a Spojené státy. 

Technické �ešení: 

Služby SAP Business One OnDemand (SaaS) a Platforma SAP Business One (PaaS) 

poskytuje ve svých datových centrech spole�nost Versino CZ spole�n� se slovenskou 

spole�ností ZUTOM s.r.o., která vystupuje jako p�ední dodavatel Cloud computingu na 

provoz informa�ních systému. Jedná se o spole�ný projekt spole�ností Versino CZ, 

s.r.o. a SAP, jehož cílem je poskytování služeb a know-how v oblasti Cloud computingu 

zákazník�m SAP Business One ve státech  N�mecko, Rakousko, Švýcarsko, Italie, 

�eská republika a Slovensku.  

Hlavní vlastnosti infrastruktury Cloudu 

• Cloud s využitím více datacenter pro zajišt�ní vysoké dostupnosti 

• Enterprise vybavení od dodavatel� Fujitsu, Microsoft, VMWare, Citrix, Cisco 

Systems 
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4.3.2 NetSuite ERP 

Název spole�nosti: NetSuit 

Reference: 

• ESET LLC (USA) 
• Rococo Chocolates (UK) 
• RedBuilt (USA) 
• Jollibee Foods(USA) 

Popis služby: 

NetSuite umožní spravovat všechny klí�ové back-office operace a finan�ní podnikové 

procesy, v�etn� ú�etnictví, správy zásob a dodavatelského �et�zce, �ízení objednávek a 

„business inteligence“ - v jediné komplexní SaaS aplikaci. Zákazník m�že 

automatizovat organizaci v podob� modulu ERP, který budete dále rozši�ovat o 

možnosti CRM a Ecommerce. 

Je SaaS (Software-as-a-Service) podnikový software, který podporuje celou spole�nost 

– od ú�etnictví a plánování podnikových zdroj� (ERP) p�es �ízení vztah� se zákazníky 

až po webové funkce – v jediném integrovaném a výkonném softwarovém �ešení pro 

�ízení podniku. 

NetSuite je odlišný p�edevším v tom, že pro každého zákazníka existuje pouze jeden 

záznam, takže v oblasti prodeje, podpory, ú�etnictví, dopravy a fakturace se používají 

stejné informace. Protože NetSuite poskytuje d�ležité datové analýzy v reálném �ase, 

m�žete tak rychleji p�ijímat kvalitn�jší rozhodnutí. 

Technické �ešení: 

NetSuite splnila �adu auditu a bezpe�nostních norem v�etn� SSAE 16 odst. SOC 1), 

PCI-DSS a USA-EU Safe Harbor. Krom� toho, NetSuite je modelován své bezpe�nosti 

a �ízení rizik proces� podle Národního institutu pro standardy a technologie (NIST) a 

ISO 27000 �ady norem. 

Zabezpe�ení dat a dosažení provozuschopnosti m�že vysávat zdroje a vystavit riziku 

podnikání. NetSuite Poskytuje komplexní obnovu po haváriích, bezpe�nost 

a provozuschopnost schopnosti podnikové Sídlo pro nejvzdálen�jší dce�iné 
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spole�nosti. S certifikací, jako SAS 70 typu II, PCI DSS a US-EU Safe 

Harbor, NetSuite poskytuje maximální kompatibilitu a zabezpe�ení d�v�ry. NetSuite 

poskytuje ERP dostupnost s pr�m�rnou dobu provozu na 99,96% spolu s kompletní 

výkon transparentnost, na http://status.netsuite.com. Systém je zrcadlen ve 

více datových centrech pro zajišt�ní  nejp�ísn�jší správy dat a dostupnosti. 
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5 Analýza p�ínos� a rizik aplikace on-demand ERP �ešení v 

malých firmách 

5.1 Kategorie pro zjišt�ní efektu z investic do informa�ního systému 

Pro zjiš�ování efektu z investic existuje �ada metrik, kterými se dá tato skute�nost 

vyjád�it. Každá firma je jiná proto si ur�uje i použití metrik, které ve své analýze bude 

používat. Proto se metriky d�lí do t�í kategorií, které poskytnou celkový náhled na 

posuzovaný efekt z investice do informa�ního systému (16). 

Základem je tedy najít metriky, které se týkají p�evážné systému a jeho implementace a 

pomocí nich je možno srovnat a zhodnotit p�ínosy nového systému v podniku. Tyto 

metriky musí reflektovat základní kritéria, podle kterých podniky projekty zavád�ní 

ERP systém� hodnotí. Zvolené metriky se rozd�lí do skupin, které popisuje U�e�

v knize Metriky v informatice (16): 

• manažerská kritéria – zda projekt podporuje strategické zám�ry firmy, zda je 

významný pro zajišt�ní konkuren�ní výhody, zda spl�uje legislativní požadavky 

apod. 

• technicko-organiza�ní kritéria – funk�nost, spolehlivost, cena, kompatibilita 

se stávajícími systémy, pravd�podobnost úsp�šného dokon�ení projektu apod. 

• finan�ní kritéria – rozlišujeme kritéria nákladová, zisková a kritéria 

efektivnosti 

5.2 Vymezení metriky pro zjišt�ní efektu z investic do informa�ního 

systému 

Metriky pro finan�ní kategorii 

Hodnocení pomocí náklad� se využívá ve srovnání dvou a více projekt� stejného 

zam��ení. Tato metoda je velmi vhodná nap�íklad p�i fázi výb�ru ERP systému, kdy se 

dají pom�rn� p�esn� ur�it provozní náklady sou�asného systému a odhadované náklady 

na implementaci a provoz nabízených produkt�. V analýze využijeme tento nástroj: 
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TCO (Total Cost of Ownership) 

Prost�ednictvím TCO se vyjad�ují náklady na implementaci a provoz IS/IT, 

zohled�ující nejen po�izovací cenu, ale také výdaje vznikající vlastnictvím 

hodnocených IS/IT. Abychom mohli spo�ítat náklady na ICT projekt, musíme 

získat všechny nákladové vstupy, ne jenom okamžit� ovliv�ující projekt, ale i 

ty, které vstupují do náklad� pozd�ji. Jsou to nap�íklad p�ímé náklady na 

hardware/software (cena), poplatky spojené s provozem/údržbou (nap�.: ro�ní 

poplatky za update), náklady spojené s administrací systému. 

• pr�m�rné ro�ní náklady 

Metriky pro manažerskou kategorii 

Podle tohoto kriteria se management rozhoduje o projektu IS/IT. Používá se zde 

p�evážn� m�kkých metrik, slovního hodnocení a hrubých odhad�. D�vodem je dlouhý 

horizont projevování se vlivu ERP systému na sledované cíle. Ze všech t�í kategorií je 

pro hodnocení dle manažerských kritérií tvrdých metrik užíváno nejmén� – je zde málo 

kvantifikovatelných dopad�. Nástrojem pro m��ení bude SWOT analýza 

Metriky pro technicko-organiza�ní kategorii 

Velmi široké spektrum metrik lze ur�it v oblasti technicko-organiza�ní. Je zde velké 

množství dat, se kterými se dá pracovat a která mají zna�nou vypovídací hodnotu 

k problém�m, se kterými se podnik m�že potýkat. V tomto p�ípad� budou posuzovat 

oblasti, které jsou pro firmu st�žejní: 

• p�im��enost systému – tedy schopnost poskytovat funkce pro zajišt�ní 

specifikovaných úloh a pot�eb uživatele. P�íklady metrik: adekvátnost funkcí, 

kompletnost implementovaných funkcí 

• p�esnost – schopnost poskytnout správné a požadované výsledky s pot�ebnou 

úrovní p�esnosti. P�íklady metrik: výpo�etní p�esnost, p�esnost ve srovnání s 

o�ekáváním 
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5.3 Charakteristika malé firmy 

V této kapitole se zkoumá, který z model� je v reálném prost�edí na �eském trhu 

vhodný pro implementaci v malé firm�. Pro up�esn�ní malá firma je podle zákona �. 

47/2002 Sb. firma, která má do 50 zam�stnanc� a jeho aktiva nebo �istý obrat za 

poslední uzav�ené ú�etní období nep�esahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.  

Malé firmy mají své charakteristické požadavky a styl vedení, tyto firmy mají malý 

po�et zam�stnanc� a úzké vedení, ve kterém v�tšinou jednotlivci zastupují více funkcí, 

z toho vyplývá, že nároky na vedení jsou velmi vysoké zejména z �asového hlediska. 

Dalším znakem je malý investi�ní potenciál a to zejména do oblasti, která je mimo 

jejich hlavní obor podnikání. Malé firmy se p�edevším snaží rozvíjet a investovat do 

hlavního oboru podnikání, velké investice mimo tento hlavní obor m�že být pro firmu 

likvida�ní. V malých firmách také obvykle p�evládá operativní �ízení nad strategickým, 

p�i�emž p�evažuje ústní komunikace nad psanou. Práce se mezi zam�stnance rozd�luje 

za chodu a spíše spontánn�. To všechno s sebou p�ináší �adu nárok�, problém� i výzev, 

s kterými se musí majitel a manažer (�asto jedna a tatáž osoba) takové firmy vypo�ádat.  

5.4 Popis firmy 

Obchodní firma: X 

Právní forma: 112 - Spole�nost s ru�ením omezeným 

Stav subjektu: aktivní subjekt 

Datum zápisu: 5.9.1991 

Firma X byla založena roku 1991. Firma se zabývá zejména maloobchodním prodejem 

kule�níkového p�íslušenství, spole�enských her a hlavolam�. Prost�ednictvím svých 

kamenných prodejen a také e-shopu zastupuje zna�ky jako je Buffalo, Eureka �i 

Gigamic. Firma provozuje dva e-shopy první je edugames.cz, který je zam��ený 

zejména na spole�enské hry a hlavolamy, druhý e-shopu s názvem ekulecnik.eu nabízí 

veškeré p�íslušenství ke kule�níkovým hrám a další p�íslušenství k sportovním 

aktivitám jako jsou šipky �i šachy. Veškerý tento sortiment firma také nabízí ve svých 
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kamenných prodejnách, které sídlí v Praze. Veškerou instalaci hardwaru a podp�rného 

softwaru si firma d�lá ve vlastní režii. 

Stru�ný výpis hlavních požadavk� na informa�ní systém: 

• Pokrytí hlavních podnikových proces�

• Funk�nost systému 

• Cena 

5.5 Návrh on-premise modelu Helios Easy 

ERP systém Helios Easy od spole�nosti Asseco solutions je ur�en zejména 

podnikatel�m a malým firmám, byl navržen jako p�echod mezi Helios Red a Helios 

Orange. Malým firmám dop�eje rozsáhlejší funkcionalitu než ekonomické softwary a 

s r�stem firmy je p�echod na vyšší verzi jednodušší bez nutnosti nového zaškolování 

uživatel�. Systém Helios Easy má p�i dodání již p�ednastavené �íselníky a obsahuje tzv. 

start data, které urychlují zavedení systému v podniku. 

5.5.1 Finan�ní kriteria 

 Pro maximální využití IS ve firm� byl u�in�n návrh systému pro tuto spole�nost, který 

obsahuje Balí�ek Helios Easy 10 uživatel� a k tomuto základnímu balí�ku bylo 

zákazníkovi doporu�eno po�ízení modulu Pokladní prodej.  

Tabulka 1: Cena Helios Easy licence 

Název Cena 

Balí�ek Helios Easy 88 888 K�

Pokladní prodej 11 200 K�

CELKEM 100 088 K�
Tabulka 2: Helios Easy ro�ní polatky 

Název Cena 
Balí�ek Helios Easy 16 000 K�/rok

Pokladní prodej 2 500 K�/rok

CELKEM 18 500 K�/rok
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Jelikož se jedná o informa�ní systém typu on-premis, je nutné po�ítat i s investicí do 

hardwarové �ásti IS (server) a také podp�rné softwarové �ásti jako je opera�ní systém 

pro server a systém pro správu dat a databází.  

V kalkulaci níže je vypsaný software a cena za jeho po�ízení. U softwaru jako je 

Windows Server 2008 a Microsoft SQL Standard 2008 je nutné po�ídit licenci pro 

server a zárove� licence pro uživatelé programu.  

 Tabulka 3: Rozpo�et software (zdroj: (5))

* ceny jsou uvedené bez DPH  

Hardwarové požadavky pro provoz systému jsou také uvedené v technické dokumentaci 

a to hodnotami pro procesor 2GHz a opera�ní pam�� by m�la mít velikost alespo� 4GB. 

Podle t�chto základních požadavku byl vybrán server, který tyto základní požadavky 

pro provoz informa�ního systému spl�uje. 

Podle parametr� byl vybrán server zna�ky HP ze série ProLiant, který je v provedení 

tower, tedy m�že být uložen p�ímo v kancelá�i firmy bez nutnosti koupi další 

dopl�ujících komponent jako je serverová sk�í� atd. Parametry serveru byly vybírány 

s ohledem na optimální provoz, proto jsou hodnoty parametr� serveru lehce navýšeny, 

než jsou požadovány v technické dokumentaci. 

Tabulka 4: Hardware rozpo�et (Zdroj: (14)) 

Hardware Cena* 

Server HP ProLiant ML350 G6 34 500 K�

CELKEM 34 500 K�

*ceny jsou uvedené bez DPH  

Software Cena/ks* Množství Cena* 

SQL Server 2008 Standard License 33 000 K� 1 33 000 K�

SQL 2008 CAL Singl License 7 600 K� 10 76 000 K�

Windows Server 2008 Standard R2 OLP 17000 K� 1 17 000 K�

Windows Server CAL 2008 740 K� 10 7 400 K�

CELKEM  133 400 K�
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Tyto prvky jsou zapo�teny do celkové �ástky pot�ebné k zajišt�ní on-premise modelu 

Helios Easy od spole�nosti Asseco Solutions. V celkovém sou�tu, kde jsou položky: 

informa�ní systém Helios Easy pro 10 uživatel� s dopl�ujícím modulem Pokladní 

prodej, software nutný pro provoz databází a serveru a hardwarová �ást samotný server. 

Do celkové �ástky se v tomto p�ípad� nepo�ítají p�ípadné náklady na po�ízení 

pracovních stanic, dopl�ujícího softwaru na pracovních stanicích (nap�. MS Office), 

dopl�ující software na serveru a kabeláž nutnou k propojení stanic se serverem, 

vytvo�ení po�íta�ové sít� a z d�vodu instalace systému vlastními silami se v kalkulaci 

nezapo�ítává ani náklady na externí personální zjišt�ní instalace systému. 

V tomto p�ípad� tedy vyjdou celkové náklady na po�ízení on-premise modelu Helios 

Easy na 267 988 K� bez DPH. 

5.5.2 Manažerské kriteria  

SWOT analýza on-premise �ešení Helios Easy 

Silné stránky 

- Informa�ní systém je p�izp�soben na míru podniku 

- Silný dodavatel 

- Možnost nastavení výkonnosti hardwarové �ásti systému 

- Zákazník má systém ve svém vlastnictví 

- Zákazník m�že upravovat systém dle své uživatelské volby 

- Pokrytí požadovaných proces�

- Rychlá implementace díky start datum a p�edp�ipraveným �íselník�m 

Slabé stránky 

- Vysoká po�áte�ní investice 

- Slabé zabezpe�ení serveru 

- �as pot�ebný k hardwarové instalaci 

- Vysoké nároky na personální zdroje 

- Zodpov�dnost za hardwarovou �ást na stran� zákazníka 

- Náklady na upgrade hardwarové �ásti na stran� zákazníka 
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P�íležitosti  

- Budoucí lehký p�echod na vyšší verzi systému bez nutnosti školení zam�stnanc�

- Rozvíjení podnikové sít�

Hrozby 

- Hrozba útoku na informa�ní systém 

5.5.3 Technicko - organiza�ní kriteria 

Systém pokrývá všechny klí�ové interní procesy již v základní nabídce, ovšem 

modelová firma podniká v maloobchodní sfé�e proto je sou�ástí systému i pokladní 

prodej, který uleh�í kontrolu prodaného zboží a ur�it� povede i k lepšímu obratu zásob 

díky propojení pokladního prodeje se skladovým hospodá�stvím. 

Tabulka 5: Moduly Helios Easy 

Balí�ek Helios Easy 

���� Sklad ���� Ú�etnictví 

���� Nákup a prodej ���� Banka 

���� Mzdy ���� Faktury p�ijaté a vydané 

���� Kniha jízd ���� Pokladna 

���� Majetek + Pokladní prodej 

Pro zavedení systému v modelové firm� je pot�eba zakoupení infrastruktury, jako jsou 

hardwarové �ásti (server, sí�ová infrastruktura atd.) z toho vyplývá, že implementace 

�ešení on-premise je �asov� náro�ná a z pohledu na charakteristiku malé firmy vyplývá, 

že v malých firmách jsou pracovní funkce velmi �asov� vytížené a vy�lenit osobu, která 

se zabývat implementací systému m�že být velmi obtížné, proto z tohoto d�vodu m�že 

být tento model pro malou firmu nevhodný  

Dodavatel systému Helios Easy spole�nost Asseco Solutions je nejv�tší dodavatel 

t�chto systém� v �R, proto i jeho služby a zkušenosti jsou na vysoké úrovní. Tento 

systém je široce používaný a firma má zkušenosti implementace od malých po velké 

firmy tedy p�i problémech p�i implementaci jsou zkušenosti spole�nosti velmi p�ínosné.  
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5.6 Návrh on-demand modelu Vema V4 Cloud 

Spole�nost Vema, která je jedním z nejvýznamn�jších �eských dodavatel� on-demand 

�ešení poskytla ceny svého produktu Vema V4 Cloud. Technické informace a specifika 

této služby jsou popsány v kapitole 3.1.1. Zde bude probrán samotný návrh on-demand 

IS pro modelovou firmu X. 

5.6.1 Finan�ní kriteria 

Cena služby se skládá z jednorázového z�izovacího poplatku, který je nastaven ve 

standardu pro 2 certifikáty na cenu 3900 K� bez DPH a dále se skládá z m�sí�ních 

poplatk� za využívání této služby.  

Tabulka 6: Poplatky Vema V4 Cloud 

Název Po�et certifikát� Celková cena  

Z�izovací poplatek 10  14 880 K�

M�sí�ní poplatek  9 870 K�

Ro�n� tedy zákazník zaplatí 118 440 K� jen v nakumulovaných m�sí�ních poplatcích. 
V prvním roce k této �ástce p�ipo�teme 14 880 K� za z�ízení služby pro 10 uživatel�. 
Tyto náklady se v ú�etnictví zákazníka projeví jako provozní náklady bez možnosti 
jejich da�ových odpis�. 

Rozložení �ástky na m�sí�ní platby m�že být pro podnik výhodné z d�vodu možnosti 
investovat volný kapitál do hlavního cíle podnikání firmy.   

5.6.2 Manažerské kriteria  

SWOT analýza on-demand modelu Vema V4 Cloud 

Silné stránky 

- Projekt bez starostí o infrastrukturu 

- Silný dodavatel 

- Rozhraní b�žného internetového prohlíže�e 

- Zabezpe�ení a zálohování na stran� poskytovatele 

- Náklady rozložené v m�sí�ních splátkách 

- Bez nutnosti po�áte�ní investice 
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Slabé stránky 

- Vysoké kumulované náklady 

- Bez možnosti upravení modulu na míru 

- Omezení pro maloobchodní prodej  

- Nedostate�né pokrytí modulu pro modelovou firmu  

P�íležitosti 

- Z d�vodu leh�ího zatížení cashflow díky m�sí�ním splátkám je možnost 

investovat finance do dalšího projektu pro lepší zhodnocení financí 

- Pro menší zatížení interních zdroj� za ú�elem správy informa�ního systému je 

možno tyto interní zdroje p�esunout na projekty hlavního cíle podnikáni 

Hrozby 

- Výpadky internetové sít� a z toho vyplívající nedostupnost pot�ebných dat 

5.6.3 Technicko - organiza�ní kriteria 

Moduly, které firma požadovala, byly u spole�nosti Vema ve v�tšin� dostupné 

v modelu on-demand až na moduly Kniha jízd a Pokladní prodej, které spole�nost 

Vema nemá ve své nabídce.  

Tabulka 7: Moduly Vema V4 Cloud 

Moduly Vema V4 a jejich obsazenost 

���� Sklad – 4 uživatelé ���� Ú�etnictví – 2 uživatelé 

���� Nákup a prodej – 4 uživatelé ���� Banka – 2 uživatelé 

���� Mzdy – 2 uživatelé ���� Faktury p�ijaté a vydané – 4 uživatelé 

×××× Kniha jízd ���� Pokladna – 3 uživatelé 

���� Majetek – 1 uživatel ×××× Pokladní prodej 

M�sí�ních poplatk� se neodvíjí od celkového po�tu uživatel�, ale od po�tu uživatel�, 

kte�í mohou pracovat s ur�eným modulem najednou. Rozhodující je tedy správné 

rozvržení obsazenosti modulu uživateli, p�i poddimenzovaném rozložení se m�že stát, 

že se práce s IS zpomalí. 
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5.7 Zhodnocení vhodného modelu pro modelovou firmu 

Porovnání cenových návrh� provádíme za ú�elem zjišt�ní investi�ní vhodnosti 

jednotlivých nabídek pro malou firmu. V tabulce níže jsou uvedené kumulované ceny 

obou model� v rozmezí jeden rok až p�t let od po�ízení systému. I když je v nabídce 

Helios Easy patrný vysoký nárok na prvotní investici do infrastruktury, z grafu jde lehce 

vy�íst, že nabídka spole�nosti Vema ji dorovná po druhém roce provozu. 

Tabulka 8: Kumulované ceny 

Graf 1: Kumulované ceny obou model�

P�i porovnání technicko - organiza�ního kriteria obou model� je patrné, že nabídka od 

spole�nosti Vema nepokrývá veškeré pot�ebné procesy firmy X. Chyb�jící moduly 

zejména pokladní prodej m�že narušit provázanost systému, kdy pokladní prodej je 

v maloobchodní firm� d�ležitá položka. Zejména pro lepší provázanost prodeje se 

skladovým hospodá�stvím a dále m�že být tento modul d�ležitý i pro komunikaci se 

zákazníky pro reklamace, objednávky atp. 
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Hodnocením návrh� z manažerského kriteria byl využit nástroj zvaný SWOT analýza, 

díky kterému se dá projekt hodnotit ze 4 pohled� silné stránky, slabé stránky, hrozby a 

p�íležitosti díky této analýza bylo zjišt�no, že obecn� pro malou firmu je vhodný model 

on-demand ovšem u modelové firmy je doporu�en model on-premise zejména kv�li 

požadavk�m firmy na funk�nost a pokrytí všech pot�ebných firemních proces�. Tyto 

požadavky nebyly u dodavatele on-demand modelu spole�nosti Vema zcela spln�ny. 

Proto je i p�es vyšší po�áte�ní náklady firm� doporu�en on-premis model Helios Easy, 

který spl�uje veškeré požadavky firmy a s nízkými ro�ními náklady za licence a 

nepot�ebnosti externího IT pracovníka �i pot�eby zam�stnávat na stálý úvazek interního 

IT pracovníka vyjde v horizontu 5-ti let model on-premis Helios Easy lépe než 

navrhovaný on-demand model spole�nosti Vema. 
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6 Záv�r 

Analýza on-premise a on-demand model� je velmi složité a rozsáhlé téma, které není 

zdaleka vy�erpané. Tato bakalá�ská práce poskytla základní komparaci model� a 

doporu�ení pro implementaci v malé firm�.  

Práce je rozd�lena do díl�ích cíl�, které mají utvo�it ucelený pohled na analýzu model�. 

První z cíl� bylo porovnat výhody a nevýhody obou model�, tento cíl byl napln�n 

hlavn� z teoretické �ásti, kdy byl �tená�i poskytnut vý�et výhod a nevýhod jednotlivých 

model�. V této �ásti byly informace �erpány zejména z odborné literatury a také 

z konzultací u firmy Asseco Solutions.  

Následující analýza dodavatel� modelu on-demand na �eském a zahrani�ním trhu 

zjistila rozsah dodávaných model�, jejich bezpe�nostní zajišt�ní a dostupnost. U 

�eských dodavatel� byla provedena kvantitativní metoda výzkumu dotazníkem 

s otev�enými otázkami, pro lepší pochopení vstupu na trh firem s t�mito službami, 

zjišt�ní druhu zákazník�, kte�í tuto službu využívají a také pro porovnání názoru na 

budoucnost on-demand modelu. Na dotazník odpovídal pan Ing. Bc. Jaroslav Šmarda, 

místop�edseda p�edstavenstva spole�nosti Vema, za spole�nost ESO9 intranet odpovídal 

generální �editel Ji�í Ptá�ek a v neposlední �ad� se k dotazníku vyjád�il i generální 

�editel spole�nosti ABRA Software pan Ing. Martin Jirmann. Díky tomuto dotazníku 

bylo zjišt�no základní d�vody pro vstup na tento trh, zejména zde hraje roli rozší�ení 

portfolia zákazník� o malé a za�ínající firmy a také u spole�ností Vema a ESO9 intranet 

vykrystalizoval z dlouhodobého zájmu o poskytování této služby a díky dnešním 

technickým možnostem se mohly tyto služby dostat na trh a konkurovat tak nabídkám 

jiného �ešení. P�i zjiš�ování druhu zákazníku, bylo zjišt�no že nejv�tší �ást tvo�í 

segment malých firem, který p�evládá u všech t�í dodavatel�, zejména se jedná o firmy 

bez IT zajišt�ní. P�i porovnání v po�tu uživatel� je nejv�tší kategorie do 10 uživatel�. 

Budoucnost modelu on-demand vidí všichni t�i pozitivn� s dalším nár�stem v �ádu 

jednotek procent.  V této �ásti bylo provedeno i porovnání dvou zahrani�ních 

dodavatel� on-demand modelu ERP systém�, kte�í tento model poskytují celosv�tov�, 

z této analýzy bylo zjišt�no, že i firmy ovládající celosv�tový trh ERP systému 

p�icházejí na trh s on-demand modelem zejména pro rozší�ení portfolia o malé a st�ední 

firmy.  
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Poslední �ást bakalá�ské práce se zabývá analýzou modelu on-premise Helios Easy a 

on-demand Vema V4 Cloud a jejich vhodnosti pro reálnou malou firmu. V této �ásti 

jsou oba modely porovnávány podle finan�ních, technicko-organiza�ních a 

manažerských kriterii. V této analýze bylo provedeno z velké �ásti slovní hodnocení, 

ovšem v manažerském hodnocení byla využita SWOT analýza a z finan�ního hlediska 

byl využit výpo�et celkových náklad� na vlastnictví zna�eného TCO. Z analýzy bylo 

zjišt�no, že pro modelovou malou firmu vyjde z hlediska po�áte�ních investic lépe 

model on-demand, ovšem systém Vema V4 Cloud nespl�oval hlavní požadavky firmy a 

z tohoto d�vodu byl doporu�en model on-premise Helios Easy, který dokázal svou 

nabídkou pokrýt veškeré firemní procesy a díky nízkým ro�ním platbám vznikl pr�se�ík 

kumulovaných nákladu obou model� za 2 a p�l roku provozu.  

Z práce bylo zjišt�no, že model on-demand je pro malé firmy vhodný a p�i výb�ru ERP 

by se m�l také brát v potaz bez velmi �astých p�ehnaných obav. Tento model ovšem 

nemusí vyhovovat všem malým firmám, jak již bylo zjišt�no v p�edchozí kapitole. Proto 

je toto zjišt�ní pot�eba brát jako doporu�ení pro malé firmy zahrnout on-demand model 

do rozhodování o volb� ERP systému. 
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Seznam zkratek   

Zkratka / pojem Rozepsaná zkratka Vysv�tlení 

ASP Application Service Providing 
Pronájem softwarovou aplikací p�es 
internet jako službu 

BI Business Intelligence 
Soubor analytických nástroj� pro 
podporu konkurenceschopnosti 

BPO Business Process Outsourcing 
Zajišt�ní podnikových proces� externí 
organizací 

BSA Business Software Alliance 
Sdružení firem, prosazující zájmy 
softwarového pr�myslu. 

CRM 
Customer Relationship 
Managemant 	ízení vztahu se zákazníky 

ERP Enterprise Resource Planning 

Podnikový informa�ní systém 
schopný pokrýt klí�ové podnikové 
procesy 

ERP II Enterprise Resource Planning II 
Rozší�ené ERP pokrývající interní i 
externí procesy. 

HTML HyperText Markup Language 

Zna�kovací jazyk umož�ující 
vytvá�ení stránek, které umož�ují 
publikaci dokument� na internetu. 

IaaS Infrastructure as a Service 
Infrastruktura jako služba, poskytuje 
výpo�etní výkon p�es internet. 

IS/ICT 
Information Systems/Information 
and Communication Technologies 

Informa�ní systém a informa�ní a 
komunika�ní technologie. 

Lite ERP 
Odleh�ená forma ERP systému 
zejména pro malé a st�ední podniky. 

PaaS Platform as a Service  Platforma jako služba, poskytuje  

S+S Software-Plus-Services Software plus služba 

SaaS Software as a Service 
Software jako služba, koncept 
pronájmu podnikových aplikací 

SCM Supply Chain Management 

	ízení spolupráce mezi podniky 
dodavatelského  
�et�zce 

SLA Service Level Agreement 
Smlouva definující rozsah, intenzitu a 
úrovn� extern� poskytované služby 

SME 
Small and Medium-sized 
Enterprises 

Ozna�ení malých a st�edn� velkých 
podnik�

SOA Service Oriented Architecture Architektura orientovaná na služby 
TCO Total Cost of Ownership Celkové náklady na vlastnictví 
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