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Abstrakt

á informa ním systémem firmy DSG International SCC s.r.o. Cílem této 

tivní hodnocení informa ního systému a návrh jeho možné optimalizace. 

ro analýzu firmy a jejího systému jsou použity metody HOS 8 a SWOT, na jejichž 

als with the information system of the DSG International SCC s.r.o.. The 

m of this thesis is to review the information system and to design its possible 

alization. The methods HOS 8 and SWOT are used for the analysis of the 
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základ  jsou navrženy postupy pro optimalizaci daného systému. 

Abstract

The thesis de
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company and its system, where the optimalization procedures are designed on the basis 

of analysis´ results. 
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1 Úvod

Spole nost DSG International SCC s.r.o. je st ediskem sdílených služeb v rámci 

upiny DSG, nejv tšího evropského prodejce s elektronikou. Jejím hlavním úkolem je 

ýkon finan ních a ú etních operací souvisejících s nákupem zboží od dodavatel .

 jedná o realizace plateb za zboží dodavatel m skupiny DSG. Objem 

chto operací je obrovský a proto je nutné správné využití Informa ních technologií. 

pole

sk

v

P edevším se

t

S nost využívá vlastní informa ní systém a je tedy závislá na jeho správném chodu.  

Mým úkolem je na základ  poznatk  z teorie analyzovat sou asný systém a chod 

firmy. Výsledky této analýzy konfrontuji s pot ebami firmy a na základ  této 

konfrontace navrhnu optimální ešení.
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2 Cíl práce 

Sou asný informa ní systém spole nosti je tvo en vícero programy, které jsou 

rocesu elektronického zpracování dodavatelských faktur. Tyto 

g ady tvo i nekomplexní celek, jenž je dán p edevším jejich odlišným 

stá ím, r zným uživatelským prost edím a z toho vyplývajícím r znorodým ovládáním. 

Mým cílem bude posoudit stávající systém

sou ástí celého p

ro ramy dohromp

a odhalit jeho nedostatky. Aby byly tyto 

nedostatky odstran ny, pokusím se tento systém optimalizovat a v práci zhodnotit, zda-

li je pro firmu prosp šný p echod na komplexní systém integrující veškeré stávající 

funkce dohromady. 

9



3 Analýza sou asného stavu 

.1  Informace o spole nosti

bchodní firma: DSG International SCC s.r.o. 

á 878/2, PS  639 00 

entifika ní íslo: 279 03 486 

m 

ápisu:

st DS iskem sdílených služeb v rámci 

ternat

lektroniku. V sou asné dob  provozuje ve 28 zemích 

íce než 1300 klasických i internetových obchod  a zam stnává p es 38 000 osob. V 

eské

lsku i Praze. V Brn  se již nachází 

logistic

odi m a 

nabízí

3

O

Sídlo:   Brno, Holandsk

Id

Právní forma:  Spole nost s ru ením omezený

Datum z   23.kv tna 2007 

Spole no G International SCC s.r.o. je st ed

skupiny DSG In ional PLC. 

„DSG International PLC (DSGi) je nejv tší evropský maloobchodní prodejce 

zam ený na elektrospot ebi e a e

v

republice provozuje maloobchodní et zec a internetový obchod Electro World, 

stejn  jako internetový obchod Pixmania.cz. 

O umíst ní Finan ního centra do Brna rozhodlo vedení DSGi v íjnu 2006, 

nebo  Brno nejvíce odpovídalo stanoveným kritériím. Ve h e bylo p itom umíst ní

Finan ního centra ve Velké Británii, Špan

ké distribu ní centrum Electro Worldu, který pat í do skupiny DSGi. Bude tak 

možné využít existující zdroje v rámci skupiny. P i výb ru Brna svou roli sehrála také 

dostupnost kvalifikované pracovní síly i da ová a politická stabilita regionu. 

Všichni zam stnanci Finan ního centra DSGi, s výjimkou editele spole nosti,

jsou z eské republiky. Devadesát procent z nich má vysokoškolské vzd lání, 70 

procent tvo í ženy. DSGi se mimo jiné rozhodlo vyjít vst íc zam stnaným r

jim nap íklad flexibilní pracovní dobu. Pr m rný plat ve Finan ním centru 

p evyšuje republikový pr m r, navíc jej dopl ují stravenky a další benefity.“1

1 MODERNÍ OBCHOD. 7.9.2007. [online]. [cit. 2009-02-10]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mobchod.cz/index.php?itemid=4248>. 

10



P edm t podnikání dle obchodního rejst íku: 

zprost edkování obchodu a služeb

reklamní innost a marketing

 a služby organiza n  hospodá ské

k, správa sítí

Hla í  dob :

. Customer Support Agreements (CSA) pro Velkou Británii a Irsko 

pojišt ním produktu proti 

poškození (500 000 ro n )

rodukty (1 mil. 

2. A o

í innosti pro sít  obchod  DSG Retail a DSGi Business 

systémem B2B, platby faktur v objemu 3 miliardy liber ro n

služby v oblasti administrativní správy

povahy

zpracování dat, služby databan

innost podnikatelských, finan ních, organiza ních a ekonomických poradc

vn  služby poskytované spole ností v sou asné

1

Zpracování zákaznických smluv souvisejících s 

Platby a vy izování služeb dodavatel m, kte í opravují p

transakcí za rok) 

cc unts payable (AP) pro Velkou Británii a Irsko 

podpora obchodn

zpracování okolo 430 tisíc faktur ro n

udržování vztah  s dodavateli, ešení problém  spojených s platbami, 

zpracování bilan ních výkaz

11



3.2 SWOT Analýza spole nosti

Silné stránky 

poloha, která je dob e dostupná všemi dopravními prost edky a m že tak být 

zahrnuta potenciálními uchaze i o zam stnání jako pozitivní kritérium 

áce s renomovanými dodavateli 

špi kové logistické centrum skupiny DSG 

ci

Sla s

zníka

a firma jí nem že ovlivnit 

ný informa ní systém skládající se z r zných komponent 

stagnující trh s elektronikou 

P íleži

stic

p íležitost získat slevy od dodavatel  za v asné placení 

 jako univerzitní m sto nabízí kvalifikovaný lidský kapitál 

spolupráce se studenty VŠ 

Hro y

 kapitál, zm na strategie m že vyústit v p esunutí

centra do jiné, levn jší lokality (východní Evropa)

ohloubení finan ní krize a tím spojené potíže na trhu s elektronikou

spolupr

sou ástí velké skupiny nejv tšího prodejce elektroniky v Evrop

v období finan ní krize se skupin  DSG da í znateln  lépe než konkuren

bé tránky 

existence jediného zákazníka, cenová politika je tedy daná požadavky záka

nejednot

závislost na dostate n  kvalifikované pracovní síle

tosti

šance získat nové projekty a tím i p íliv nových inve

Brno

zb  

rostoucí náklady na lidský

pr

12



3.3 Sou asný stav Hardware, Software a  IS ve spole nosti

lektroniky v Evrop . Z toho 

vyp  i spojeno  

výkonu své práce po íta , jelikož 

veškeré zadávání dat a jejich následné zpracování probíhá ist  elektronicky. Tento fakt 

sebou nese vysoká kritéria p i výb ru hardware. Z toho d vodu firma zvolila již hotové 

generální dodavatele Hewlett – Packard. Výhoda tohoto ešení je 

 stabilita díky použití již osv d ených komponent. Tyto po íta e jsou 

echanika:  DVD+/-RW Lightscribe  

vé multifunk ní tiskárny firmy 

é PC jsou propojené 

es switche a tvo á topologii ve tvaru 

Skupina DSG je jedním z nejv tších prodejc  e

lývá, že objem nakoupeného zboží od dodavatel   je obrovský a s tím je

velké množství faktur. Ke zpracování takového množství dokument  je pro firmu 

právné využití informa ních technologií zásadní. s

3.3.1 Hardware 

Každý pracovník spole nosti pot ebuje k 

all-in-one ešení od 

kompatibilita a

navíc p ed expedicí k zákazníkovy dostate n  otestovány, což zajiš uje bezproblémový 

chod a nízkou poruchovost. B žná konfigurace je následující: 

procesor:  Intel Core2 Quad Q9300 

opera ní pam :  1 GB DDR II 800MHz(1x1GB),  

grafika:  Intel GMA3100 

pevný disk:  160 GB/7200 SATA  

m

Pro pot eby tisku jsou zam stnanc  k dispozici lasero

Lexmark a pro po ádání prezentací projektory Epson. Jednotliv

UTP kabelem p í tak LAN 100MBit sít‘, která m

hv zdy.

13



3.3.2 Software

Na v tšin  uživatelských stanic je k dispozici opera ní systém Windows XP 

Professional, který je s p ihlédnutím k výkonnosti hardware provozován bez 

ém .  Pro zam stnaneckou poštu je k dispozici aplikace firmy IBM 

, které sv j ú el plní výborn . Velkou výhodou je, že aplikace je klient-

P ístup ke všem aplikacím informa ního systému je realizován pomocí 

vzdáleného p ístupu p es rozhraní Citrix. Serverová ást b ží v Docklands Datacenter 

Mezi hlavní výhody tohoto p

šifrovaný p enos dat 

komplexní správa nastavení bezpe nostních výjimek a práv 

sebemenších probl

Lotus Notes

server, takže aplikace a veškerá data jsou realizována na serveru,  a v p ípad  kolize 

hardware je možná bezproblémová obnova d ležitých dat. Další výhodou je, že aplikace 

nabízí sdílený adresá  a p ístup k n kterým firemním databázím. Pro p ístup k www 

stránkám je standardn  používán prohlíže  Internet Explorer ve verzi 6, který je 

pravideln  aktualizován z d vodu bezpe nosti. Sou ástí zabezpe ení p ístupu na www 

stránky a zamezení prohlížení nelegálního obsahu je nainstalován program WebWasher. 

Zam stnanci mají dále k dispozici kancelá ský balík Microsoft Office, který je ve  

velmi staré verzi 97. V b žném použití pro práci vysta í, nicmén  problémy nastávají 

p i zpracování dokument  externích firem, které bývají asto uložené ve verzi  Office 

2007 a jsou tedy se starou verzí zp tn  nekompatibilní.  

3.3.3 Informa ní systém 

v UK. 

ipojení pat í:

komprimace dat a s tím spojené menší nároky na datovou linku 

malé nároky na klientský hardware 

centralizované úložišt  dat  

14



Me

ob asné p etížení server , jakákoliv práce v klientském prost edí je tím 

zpomalená 

uživatel nemá možnost administrovat své procesy p es správce úloh 

tupem nelze ešit lokáln , ale musí být nahlášen 

h forma ního

systém

se p edevším o aplikace Lawson Insight II, Contempus, SAP/R3, Maginus a Mainframe. 

plikace pracují se dv ma hlavními databázemi, budˇ s DSG Retail (DSG) nebo PC 

Wo

tá ím a velmi nevhodným uživatelským prost edím. Hodn  funkcí je ešeno

ožit   a pro uživatele je náro né zvyknout si tento program ovládat. Jeho prvky se totiž 

cí. Nap íklad je v programu nemožné použít  funkci 

cop

ování zákaznických dat 

zi nevýhody tohoto ešení pat í:

problém se vzdáleným p ís

technické podpo e telefonicky 

B em praxe ve firm  jsem m l možnost vyzkoušet komponenty in

u, které jsou nedílnou sou ástí systému zpracování dodavatelských faktur. Jedná 

A

rld Business (PCWB), které reprezentují dv  na sob  vzájemn  nezávislé obchodní 

zna ky.

3.3.3.1 LAWSON INSIGHT II 

Platební systém od známého výrobce ERP systém . Dostupná verze se vyzna uje

velkým s

sl

velmi liší od klasický win32 aplika

y & paste a vkládat tak data do text-boxu z jiné aplikace. Celkov  jsou jednotlivé 

prvky ešeny svým zp sobem, odlišujícím se od sou asného standardu ovládání. Ze 

za átku je tedy p i práci nutná dostate ná trp livost a snaha zvyknout si provád t

n které akce složit , a  by v jiném systému mohly být triviální. P ed implementací SAP 

R/3 byl tento program platebním systémem pro ob  databáze (DSG i PCWB). 

V sou asnosti je využíván pouze pro práci s databází PCWB a pro vyhledávání starých 

dat databáze DSG, které se nemigrovaly b hem implementace SAP R/3. Mezi hlavní 

funkce pat í:

správa zákaznických dat a jejich bankovních ú t

platba zákaznických faktur 

report

15



Laicky ešeno se jedná o aplikaci mající na starost p evod pen z na jednotlivé 

zák ných faktur, které jsou procesovány systémem 

Con

3.3

systém pracující s databází DSG. Konkrétn  se jedná o modul FI – 

inan ní ú etnictví. V procesu zpracování faktur zastává stejnou funkci jako Lawson. 

dil Lawson pro databázi DSG, který již funk ním stá ím nesta il. 

oskytuje tedy stejn  jako Lawson hlavn  tyto funkce: 

rost edí, velké možnosti 

v o s ápov du. Zp sob reportování je v této aplikaci 

nes n .

3.3

puje p e Internet Explorer. Pracuje s ob ma 

atabázemi. Její poslání je verifikace dodavatelských faktur za zboží. Jinak e eno

e zbožím na sklad  a pokud je vše v po ádku tak tyto faktury 

osílá do systém  Lawson nebo SAP R/3 na platbu. Hlavní funkce jsou: 

í)

p idávání status  a informací k jednotlivým fakturám a tím popis jejich 

aznické ú ty na základ  schvále

tempus. 

.3.2 SAP R/3 

Platební

F

Jinak e eno nahra

P

správa zákaznických dat a jejich bankovních ú t

platba  zákaznických faktur 

reportování zákaznických dat 

Nicmén , oproti Lawson nabízí moderní uživatelské p

bla ti customizace a p ehlednou n

rov ateln  efektivn jší oproti Lawson

.3.3 CONTEMPUS 

Moderní aplikace, ke které se p istu

d

páruje jednotlivé faktury s

p

prohlížení a editace náležitostí ú etních dokument

správa dokument  souvisejících s fakturami (doru enky zboží) 

párování faktur se zbožím na sklad  (automatické i manuáln

stavu

propracované reportování 
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3.3.3

P s plikaci. Pracuje s databází DSG. St jn  tak jako 

tarou aplikaci se specifickým uživatelským prost edím, kde je 

rafika tvo ena textovými znaky, trochu p ipomíná p íkazový ádek. Zam stnanci je 

pou

rmace o produktech

kontrola, zda je zboží fyzicky na sklad

3.3.3.5

Ú elem zcela stejná aplikace jako Mainframe. Jediným rozdílem je, že pracuje 

z e relativn  novou aplikací, takže poskytuje p íznivé ovládání. 

abídka funkcí je stejná jak u Mainframe, tedy: 

kontrola, zda je zboží fyzicky na sklad

.4 MAINFRAME

ed tavuje typickou skladovou a

Lawson se jedná o velmi s

g

žívána p edevším pro kontrolu toho v jakém stavu doru ení je fakturované zboží. 

Hlavní funkce jsou: 

správa objednávek zboží

skladové info

MAGINUS 

s databá í PCWB a j

N

správa objednávek zboží

skladové informace o produktech
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3.4 Analýza IS metodou HOS 8 

Analýza, která podává ucelený pohled na informa ní systém jako celek se nazývá 

d hodnocení osmi oblastí informa ního systému 

vedených níže. 

meto a HOS 8. Metoda je založená jako 

u

Ozna ení oblasti metody HOS 8 Zkratka oblasti 

hardware HW

software SW

orgware OW

peopleware PW

dataware DW

customers CU

suppliers SU

management IS MA

Tabulka 1 - Tabulka oblastí IS sledovaných metodou HOS  8 

3.4.1 Výpo

Hardware 

AX 10 = 5 

ty jednotlivých oblastí IS 

M

MIN 2 = 2 

4875,35,0
8

2534uHW
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Software 

AX 9 = 4 M

MIN 7 = 1 

3375,35,0
8

1428u

Orgware 

AX 6 = 5

SW

M

MIN 1 = 1 

4875,35,0
8

1533u

Peopleware

AX 1 = 5 

OW

M

MIN 9 =  2 

425,45,0
8

2537u

Dataware 

AX 3 = 5

PW

M

MIN 2 = 3 

575,45,0
8

3541uDW
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Customers

MAX 5 = 5 

MIN 3 = 2 

4625,35,0
8

2532u

Suppliers

AX 1 = 4

CU

M

MIN 8 = 2 

4125,45,0
8

2435u

Management IS 

AX 6 = 4 

SU

M

MIN 3 = 3 

4125,45,0
8

3436uMA
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3.4.2 Výsledky jednotlivých oblastí IS 

blasti IS následovn .

ané oblasti 

Použitím metody HOS 8 dopadly jednotlivé o

Zkratka oblasti Stav zkoumané oblasti Hodnota zkoum

HW vysoká úrove  oblasti 4

SW st ední úrove  oblasti 3

OW vysoká úrove  oblasti 4

PW vysoká úrove  oblasti 4

DW velmi vysoká úrove  oblasti 5 

CU vysoká úrove  oblasti 4

SU vysoká úrove  oblasti 4

MA vysoká úrove  oblasti 4

Tabulka 2 – hodnot

0

1

2

3

4

5

SW

OW

PW

DW

CU

SU

MA

HW

Sou asný stav Souhrný stav

y zkoumaných oblast

Po hodnocení všech oblastí IS je možné sestavit podrobný model stavu zkoumaného 

systému.  

Graf 1 – Analýza HOS 8 

í
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Souhrnný stav inform e pomocí následujícího vztahu, 

do kter

u u u u u u u u
u
u

Výsledek u = 3 zna í st ední souhrnnou úrove  stavu informa ního systému a je 

ozna e

Náš zkoumaný informa ní systém by byl zcela vyvážený pouze v p ípad , že by 

všechn

a ního systému stanovím

ého dosadíme p íslušné hodnoty vycházející z p edchozí analýzy. 

min( , , , , , , , , )

min(4,3, 4, 4,5, 4, 4, 4)
3

hw sw ow pw dw cu su mau

n v Grafu .1 ervenou barvou. Na základ  modelu podrobného stavu 

informa ního systému a souhrnného stavu stanovíme charakter vyváženosti 

informa ního systému.  

y jeho oblasti  m ly stejn  vykazované hodnoty oblastí.

To znamená, že pro každé iu platí iu u . Tato skute nost zjevn  neplatí, jelikož 

Za vyvážený systém je považován systém spl ující dv  pravidla. Pro všechna 

platí: (  a 3 . Jinak e eno, všechny hodnoty stav  oblastí mohou 

nabývat hodnot u V našem p ípad  toto neplatí, jelikož .

Za nevyvážené informa ní systémy jsou považovány všechny ostatní systémy, 

jiné ne

HWu u . Sledovaný systém te  není yvážený. dy zcela v

iu

) 1iu u
8

Sledovaný systém tedy není vyvážený.

1
( )i

i
u u

 nebo u + 1. 1DWu u

ž vyvážené. Vzhledem k tomu, že náš systém nesplnil p edpoklady vyváženosti, 

m žeme záv r formulovat tak, že sledovaný systém je nevyvážený. Vezmeme-li 

v úvahu vztah, že každý nevyvážený informa ní systém je zárove  i neefektivní. Pak 

platí, že sledovaný systém je neefektivní.
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Z hlediska významu informa ního systému, je zkoumaný informa ní systém pro 

chod firmy klí ov  d ležitý a jeho byt´ jen  krátkodobý výpadek ovlivní fungování 

firmy, zisk i spokojenost zákazník . Z praxe vím, že informa ní systém je pro firmu 

klí ov  d ležitý z toho d vodu, že veškeré úlohy provád né zam stnanci sm rem k 

zákazník m jsou realizovány skrze systém, proto je hodnota stanovena jako v=1.

Doporu ený souhrnný stav pro firmu je tedy u = 4. 

3.4.3 Záv re ný komentá  k hodnocení IS  metodou HOS 8 

Dle výsledku analýzy a její konfrontací s pravidly vyváženosti, byl sledovaný 

informa ní systém posouzen jako nevyvážený. Tato skute nost zárove  zna í, že je i 

neefektivním systémem. D vodem je nevyváženost jednotlivých oblastí, kde odchylka 

je vyšší než jedna. Doporu ený souhrnný stav pro firmu, pro níž je informa ní systém 

klí ov  d ležitý, je na úrovni 4. Z toho vyplývá, že by firma m la usilovat o vyvážení 

všech hodnocených oblastí na úrove  4.

Slabým místem, které analýza odhalila, se jeví oblast Software. Mezi nejv tší

problémy pat í nesourodost jednotlivých složek informa ního systému, který je tvo en

programy, mezi kterými je veliký rozdíl v jejich stá í a uživatelském prost edí. Z toho je 

patrná absence jednotného ovládání obrazovek, menu, sestav a nápov dy. Další problém 

souvisí s existencí pravidelných kontrol, které monitorují abnormality ve využívání 

systému. Jednu z komponent (aplikace Contempus), která slouží k provád ní finan ních

operací, lze simultánn  obsluhovat na více po íta ích pod jedním p ihlášením, což je 

z hlediska bezpe nosti nep ípustné.
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4 Teoretická východiska a poznatky z literatury 

4.1 Informa ní systémy 

„Informa ní systém je soubor lidí, technických prost edk  a metod (program ) , 

zabezpe ujících sb r, p enos, zpracování, uchování dat, za ú elem prezentace informací 

pro pot eby uživatel inných v systémech ízení.“

V teorii informa ních systém  rozlišujeme pojmy informace a data z hlediska 

jejich vztahu k uživateli.

Informací rozumíme data, kterým jejich uživatel p isuzuje ur itý význam a 

které jsou p íjemcem vyžádány za ú elem uspokojení konkrétní informa ní pot eby.

Informaci je na rozdíl od dat (zvuky, obrázky, texty apod.) nemožné skladovat. Na 

druhou stranu je informace jako zdroj poznání zdrojem obnovitelným a svým zp sobem 

nevy erpatelným a a  je nehmotného charakteru, bývá vždy spojena s n jakým 

fyzickým pochodem, který je jejím nositelem.  

Data (údaje) jsou vhodným zp sobem zachycené (vyjád ené) zprávy, které mají 

vypovídající hodnotu a jsou srozumitelné p íjemci, kterým m že být lov k nebo 

technický prost edek. Ke zpracování dat je vyžadováno vynaložení ur ité práce, která 

má smysl pouze tehdy, vytvo í-li se tím n jaká užitná hodnota. Z toho vyplývá, že 

informace vznikají z dat až v okamžiku, kdy jsou užita. Pak p ichází na adu 

rozhodovací proces, ve kterém uživatel rozhodne, jak se získanou informací vynaloží. 

Zda ji použije ve sv j prosp ch.

K tomu abychom mohli zpracovávat data, ze kterých posléze vzniknou 

informace pot ebujeme ur ité nástroje, metody a znalosti, které se nazývají 

informa ními technologiemi. 2

„Informa ní technologií (IT)  je každý elektronický p ístroj schopný 

zpracovávat n jaké informace (neboli provád t algoritmus), tedy p ijmout n jaká 

vstupní data, samostatn  s nimi provést n jaké operace a vydat p íslušná data výstupní 

(pop ípad ást této technologie). Obor informa ní technologie hledá nejefektivn jší

ešení, jak tyto technologie vytvo it, sestavit, propojit, zdokonalit. Vynalézají se nové a 

2 MOLNÁR, Z. Efektivnost informa ních systém . 2000. ISBN 80-7169-410-x. 
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vytvá ejí programy, které zajistí komunikaci s dalšími programy, které bude používat 

uživatel p ístroje (aplikacemi nebo softwarem).“3

Pro  jsou v dnešní dob  informa ní technologie masov   využívány? „Již dlouho 

je jasné, že hospodá ství r zných zemí netáhnou jen hmotné výrobky, ale také 

informace, znalosti a nové technologie. To si uv domují i podniky a instituce, což 

napomáhá k rozvoji IS.“ 4

4.2 Projektování IS 

4.2.1 Projektování 

„Existuje spousta studií a metodik používaných p i tvorb  IS, nap íklad: 

procesn  orientované p ístupy (DeMarco, Gane/Sarson - velký d raz na DFD) 

datov  orientované p ístupy (Warnier/Orr - rozší ení o stavové diagramy) 

kombinace obou metod (tzv. Yourdonova metoda) 

strukturované metody (STC, JSP, JSD) 

Organizace ízení tvorby a návrhu systému má dnes tyto fáze: 

úvodní studie, 

rozbor zadání, 

analytické modelování, 

systémový design, 

objektový design, 

implementace, 

zkušební provoz, 

nasazení. 

3 Informa ní technologie - Wikipedie, otev ená encyklopedie. 1.8.2009. [online]. [cit. 2009-03-15]. 
Dostupný z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_technologie >. 
4 Informa ní systém - Wikipedie, otev ená encyklopedie. 20.2.2009. [online]. [cit. 2009-03-16]. Dostupný 
z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m >. 
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4.2.2 Návrh

Hlavním artefaktem jsou p ípady užití (nebo také modely jednání - use cases).

Základními prvky jsou: aktér, scéná  a impuls-reakce (zpráva). P ípady užití je možno, 

podobn  jako v softwarovém inženýrství, rozši ovat i generalizovat. 

Model spolupráce je dalším artefaktem, který vzniká na základ  p ípad  užití. 

Hledáme zde první náznaky t íd, odpov dností a vztah . To pak ústí v objektový model,

který již p esn  zachycuje celý systém, vztahy mezi objekty i hierarchii d d ní.

Funk ní model poskytuje kontrolní pohled na vytvá ený systém. De facto 

standardem je zde DFD (Data Flow Diagram), jež poskytuje snadné grafické vyjád ení 

propojitelné s datovým modelem. DFD diagramy obsahují aktéry (obdélník - nap íklad

osoba, instituce, jiný systém a podobn ), datové sklady (obdélník se zaoblenými rohy 

bez pravé strany - uchovává data), procesy (obdélníky se zaoblenými rohy - manipulují 

s daty, jsou algoritmy) a kone n  datové toky (šipky - p edávání datových záznam ).

DFD model je hierarchický, to znamená, že procesy se dají postupn

zjem ovat. Každý proces tedy obsahuje „vno ený“ diagram, a tak dále až po takzvané 

listové procesy, které jsou atomické (ned litelné). Každý proces v DFD obsahuje 

textový popis (nap íklad pseudokód, p irozený jazyk, r zné podmínky a podobn ), 

popis omezení (constraints) a také dodate né informace (možnosti optimalizace atd). 

Dynamický model p ispívá k pochopení zm n v systému. Možné popisy jsou 

nap íklad slovní scéná e, grafické scéná e (nap . sekven ní diagramy), mapy událostí 

(jeden diagram na celý systém) nebo stavové diagramy a tabulky. Samostatnou 

kapitolou jsou pak ER-diagramy, které zachycují datový model.

4.2.3 Architektura

Velmi d ležitým hlediskem je volba architektury. Tém  výhradn  se používá 3-vrstvá 

architektura: 

presenta ní (interakce s uživatelem), 

funk ní (vlastní aplikace, bezpe nost, propojení se sv tem, kontrola…), 

datová (vlastní data). 
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D ležitá je i bezproblémová integrace IS, která má dv  hlediska: vnit ní, kde jde o 

proškolení pracovník , nastavení prost edí a podobn , a vn jší, kde se jedná zejména o 

zákazníky a dodavatele. Je nutné si uv domit, že zadavatel implementace IS bude hled t

na:

základní údaje (nejen samotného IS, ale také dodavatele, cenu) 

architekturu (zda-li mu bude vyhovovat) 

reference (po R i ve sv t )

provozní prost edí (databázová platforma) 

vývojové prost edí (CASE nástroje) 

dokumentace, jazyková podpora 

dopl ující služby (podpora, školení) 

standardy, specifikace, certifikace (audity, ISO-9000) 

flexibilita (možnost p izp sobení)“ 5

4.2.4 Implementace

Implementací rozumíme záv re nou ást nasazení vybraného ešení IS, b hem 

které dochází k postupnému zavád ní jednotlivých komponent do provozu podniku. 

B hem této innosti je nutné, aby si uživatelé osvojili obsluhu nových 

implementovaných komponent. Implementace se obvykle provádí  po jednotlivých 

komponentách IS nebo je sou asn  zavád no n kolik komponent. Implementaci celého 

IS m žeme uskute nit opakováním postupu implementování n které komponenty na 

další skupiny komponent. V závislosti na druhu komponenty m že být pr b h

implementace nové komponenty pon kud odlišný. Takové odlišnosti ovšem nemají 

zásadní vliv na postup zavád ní.6

Implementa ní plán se d lí/ lení na následující kroky (v tomto po adí):

1. „Plán zajišt ní zkušebního prost edí a databáze testovacích dat (zahrnuje i 

napln ní) pro  všechny typy test

5 Informa ní systém - Wikipedie, otev ená encyklopedie. 20.2.2009. [online]. [cit. 2009-03-16]. Dostupný 
z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m >. 
6 VRANA, J. RICHTA, K. Zásady a postupy zavád ní podnikových informa ních 
systém . 2005. 188 s. ISBN 80-247-1103-6. 
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2. Plán vývoje software, testování samostatných modul , výb r a p íprava 

odpov dných pracovník .

3. Plán integra ního testování, výb r  a p íprava odpov dných pracovník .

4. Plán schvalovacího testování a kompletní vytvo ení dokumentace. (Veškeré 

testování musí mít definován asový pr b h a požadované výsledky). 

5. Plán pln ní datové základny, p ípadn  následná konverze dat. 

6. asový plán doby trvání jednotlivých prací. 

7. Specifikace náklad  a stanovení finan ních zdroj  podstatných pro 

implementaci systému. (Finan ní prost edky musí být vykazovány na konkrétní 

innosti).“ 7

4.3 Strategie zavád ní IS 

„Pokud pot ebujeme nahradit stávající IS nebo jeho ást novým IS, musíme 

k tomu zvolit vhodnou strategii zám ny obou systém . Každá z možných strategií má 

své výhody, nevýhody a rizika. 

4.3.1 Soub žná strategie 

Podstatou soub žné strategie je sou asné provozování obou systém  po ur itou

dobu. B hem ní dojde k ov ení plné funk nosti nového systému, p eškolení pracovník

a po získání jistoty, že nový systém je funk ní k naší plné spokojenosti je provoz 

starého systému ukon en. 

Vysoce bezpe ná, ale vysoce pracná strategie 

7 VLASÁK, R., BULÍ KOVÁ, S. Základy projektování informa ních systém . 2003. ISBN 80-246-
0727-1. 
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4.3.2 Pilotní strategie 

V rámci pilotní strategie zavedeme nový IS nejprve v jedné pobo ce (odd lení)

firmy, zbylá ást firmy používá systém starý. Po odzkoušení systému p echází nový IS 

do celé firmy. 

Strategie náro ná na vzájemnou kompatibilitu dat a úloh obou systém ,

relativn  bezpe ná

4.3.3 Postupná strategie 

Podstatou postupné strategie a odebírání ástí starého systému a jejich 

nahrazování ástmi systému nového. Tato strategie se používá p edevším pro inovaci 

rozsáhlých systém .

Strategie bezpe ná, velmi pomalá 

4.3.4 Nárazová strategie 

V rámci této strategie se starý systém ukon í „ze dne na den“ a nahradí novým. 

Vysoce rychlá a ú inná, vysoce riskantní strategie“ 8

4.4 Metoda HOS 8 

Poskytuje ucelený pohled na informa ní systém podniku , který je v metod

HOS 8 realizován jako hodnocení na základ  osmi oblastí. Názvy jednotlivých oblastí 

jsou zvoleny tak, aby co nejvíce odrážely p edm t zkoumání metody. 

4.4.1 Oblasti hodnocení IS metodou HOS 8 a jejich pojetí 

„HW – hardware – v této oblasti je zkoumáno fyzické vybavení ve vztahu 

k jeho spolehlivosti, bezpe nosti, použitelnosti se softwarem. 

SW – software – tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho 

 funkcí, snadnosti používání a ovládání. 

8 KOCH, M. DOVRT L, J. HR ZA, T. NENI KOVÁ, H.: Management informa ních systém . VUT 
FP Brno, 2008, 193 stran. ISBN 80-214-3735-7. 
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OW – orgware – oblast orgwaru zahrnuje pravidla pro provoz informa ních

systém , doporu ené pracovní postupy. 

PW – peopleware – oblast zahrnuje zkoumaní uživatel  informa ních systém

ve vztahu k rozvoji jejich schopností, k jejich podpo e p i užívání informa ních

systém  a vnímání jejich d ležitosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit 

odborné kvality uživatel i míru jejich schopností. 

DW – dataware – oblast zkoumá data uložena a používána v informa ním

systému ve vztahu ke jejich dostupnosti, správ  a bezpe nosti. Metoda HOS 

8 si neklade za cíl hodnotit množství dat uložených v informa ním systému i

jejich p esnost, ale to, jakým zp sobem mohou být uživateli využívána a jakým 

zp sobem jsou spravována. 

CU – customers – (v p ekladu zákazníci), p edm tem zkoumání této oblasti je, 

co má informa ní systém zákazník m poskytovat a jak je tato oblast ízena.

Vymezení zákazník : závisí na vymezení zkoumaného informa ního systému. 

Mohou to být zákazníci v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví zákazníci 

používající výstupy ze zkoumaného informa ního systému.  

 Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost zákazník  se stavem IS, ale 

zp sob ízení této oblasti v podniku (tím prohlášením však není zpochybn n

význam zkoumání spokojenosti zákazník ).

SU – suppliers – (v p ekladu dodavatelé), p edm tem zkoumání této oblasti je, 

co informa ní systém vyžaduje od dodavatel  a jak je tato oblast ízena. 

Vymezení dodavatel : závisí na vymezení zkoumaného informa ního systému. 

Dodavateli mohou být dodavatelé v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví 

dodavatelé služeb, výrobk  a informací, které s t mito výkony souvisí. Tato 

oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost zkoumaného podniku s existujícími 

dodavateli, ale zp sob ízení informa ního systému vzhledem k dodavatel m. 

MA – management IS: tato oblast zkoumá ízení informa ních systém  ve 

vztahu k informa ní strategii, d slednosti uplat ování stanovených pravidel a 

vnímání koncových uživatel  informa ního systému. Metoda HOS 8 si neklade 

za cíl zkoumat v této oblasti znalosti managementu IS.“ 9

9 KOCH, M. DOVRT L, J. HR ZA, T. NENI KOVÁ, H.: Management informa ních systém . VUT 
FP Brno, 2008, 193 stran. ISBN 80-214-3735-7. 
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Hodnocení výše uvedených oblastí probíhá pomocí sad kontrolních otázek, které 

významn  identifikují stav dané oblasti. 

4.4.2 Zp sob odpov di na kontrolní otázky 

 „Na stanovené kontrolní otázky z dotazník  se odpovídá výb rem jedné 

možnosti z nominální škály odpov dí. Po et stup  škály je zvolen 5, jejich slovní 

interpretace je pro v tšinu otázek následující: 

Ano  |  Spíše ano  |  áste n   |  Spíše ne  |  Ne 

Zvolené nominální hodnocení bylo vybráno tak, aby jejich text vystihoval 

významné stupn  možné odpov di na danou otázku. Pro pot eby dalšího zpracování 

je tato nominální stupnice pro jednotlivé otázky transformována do íselné

ordinální stupnice nap íklad následujícím zp sobem: 

    Ano  |  Spíše ano  |  áste n   |  Spíše ne  |  Ne 

Ordinální hodnota:  5         4      3  2  1 

V p ípad  negativních otázek, tj. kdy odpov  „Ne“ napovídá o vysokém stupni stavu 

dané oblasti, je transformována následujícím zp sobem: 

Ano  |  Spíše ano  |  áste n   |  Spíše ne  |  Ne 

Ordinální hodnota: 1        2        3   4   5

Pro metodu HOS 8 platí, že transformace nominálních hodnot zvolených odpov dí na 

ordinální je provád na až po zodpov zení otázek pro všechny oblasti (osoba 

odpovídající na otázku nezná bodovou dotaci odpov di).“ 10

10 KOCH, M. DOVRT L, J. HR ZA, T. NENI KOVÁ, H.: Management informa ních systém . VUT 
FP Brno, 2008, 193 stran. ISBN 80-214-3735-7. 
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4.4.3 Ur ení stavu i-té oblasti 

„Hodnota stavu i-té oblasti se získá po vylou ení otázky s maximálním bodovým 

ohodnocením odpov dí a minimálním bodovým ohodnocením odpov di pro i-tou 

oblast. Vypo ítá se po tomto vylou ení jako aritmetický pr m r hodnot zbývajících 

otázek. Hodnota stavu oblasti je získána po zaokrouhlení na celé íslo (matematickým 

zaokrouhlováním).“ 

Definice výpo tu hodnoty pro stav oblasti: 

1 10

1 10

10

1

max( ,..., )
min( ,..., )

0,5
8

i i i

i i i

ij i i
j

i

MAX u u
MIN u u

u MAX MIN
u

           Rovnice 1- Výpo et hodnoty pro stav oblasti 

 Stav zkoumané oblasti ui je poté vyjád en hodnotou, která má následující 

nominální význam. 

ui = 5 znamená vysokou úrove  oblasti i 

ui = 4 znamená vysokou úrove  oblasti i 

ui = 3 znamená vysokou úrove  oblasti i 

ui = 2 znamená vysokou úrove  oblasti i 

ui = 1 znamená vysokou úrove  oblasti i11

                                                
11 KOCH, M. DOVRT L, J. HR ZA, T. NENI KOVÁ, H.: Management informa ních systém . VUT 
FP Brno, 2008, 193 stran. ISBN 80-214-3735-7. 
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4.5 SWOT Analýza 

„SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (ang: 

Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, p íležitosti (ang: Opportunities) a hrozby 

(ang: Threats), spojené s ur itým projektem, typem podnikání, opat ením, politikou 

apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou p edevším v marketingu, ale také nap . p i

analýze a tvorb  politik (policy analysis). 

S jeji pomocí je možné komplexn  vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy 

nebo nové možnosti r stu. Je sou ástí strategického (dlouhodobého) plánování 

spole nosti.

Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 

výzkumný projekt na Stanfordov  univerzit , p i n mž byla využita data od 500 

nejvýznamn jších amerických spole ností.

Základ metody spo ívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktor , které 

jsou rozd leny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktor

silných a slabých stránek na jedné stran  v i p íležitostem a nebezpe ím na stran

druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úrove  jejich 

vzájemného st etu.“ 12

                                                
12 SWOT - Wikipedie, otev ená encyklopedie. 24.2.2009. [online]. [cit. 2009-03-20]. Dostupný z WWW: 
< http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT >. 
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SWOT analýzu je dále možno lenit pomocí m ížky:

Obrázek 1 - SWOT analýza13

                                                
13 SWOT - Wikipedie, otev ená encyklopedie. 24.2.2009. [online]. [cit. 2009-03-20]. Dostupný z WWW: 
< http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT >. 
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5 Vlastní návrhy ešení 

V této kapitole bych se cht l zam it na cílenou identifikaci jednotlivých 

nedostatk , které tvo í systém neefektivním a nevyváženým. Z popisu dále navrhnout 

optimalizaci, která stávající nedostatky odstraní.

5.1 Nedostatky IS 

Analýzou IS metodou HOS 8 byla zjišt na nevyváženost a tím pádem i 

neefektivnost informa ního systému, která je dána p edevším nižším stavem oblasti 

software. Tato oblast zkoumá informa ní systém dle následujících kritérií: 

jsou poskytnuty veškeré funkce nezbytné pro práci uživatel

je grafické len ní plochy pro zadávání, editaci vstupních údaj  p ehledné a 

p ispívá tak ke snadnosti práce se systémem 

jsou chybová hlášení dostate n  srozumitelná 

je dostate ná rychlost zpracování úkol  jako tisky, dotazy, vyhledávání 

mají koncoví uživatelé dostate nou možnost  poskytovat podn ty pro p ípadné

úpravy, nastavení nebo po ízení nových verzí software 

je nápov da k softwaru srozumitelná a p ehledná

má IS jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a nápov dy

jsou p i po ízení nových verzí software využívány jejich nové vlastnosti 

snadnost používání softwaru uživateli hraje roli p i jeho po ízení nebo vývoji 

existují pravidelné nebo nahodilé kontroly sloužící ke zjišt ní abnormalit ve 

využívání systému, jeho nesprávném užívání i zneužívání 

35



V provedené analýze vyšla kriticky p edevším tato oblast: 

má IS jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a nápov dy

Dle mého názoru je p í inou nedostatku skute nost, že informa ní systém 

spole nosti se skládá z n kolika r zných vzájemn  odlišných komponent. Tyto 

komponenty si jsou odlišné jak stá ím, tak i uživatelským prost edím a správou. To 

p ináší problémy pro složky inné v informa ním systému: 

Uživatelé – jinak e eno koncoví zákazníci informa ního systému. V tšina

zam stnanc  firmy musí pro vykonání jednoho procesu (nap íklad zaplacení faktury) 

použít n kolik komponent systému sou asn . Každá komponenta má jiný zp sob 

p ihlašování  a uživatel z toho d vodu musí znát n kolik hesel a p ihlašovacích jmen. 

Vlivem stá í jsou si odlišné i jednotlivé uživatelské prost edí, ímž je snížena 

produktivita zam stnanc  zp sobená neustálým p echodem mezi aplikacemi a navíc je 

nutné dlouhé  školení nových zam stnanc  pro každou komponentu zvláš . Mnoho 

procedur vyskytujících se p edevším u starších komponent by šlo automatizovat a 

mohly by tak být provád ny bez nutnosti zásahu uživatele a tím by dále p isp ly k vyšší 

produktivit .

Technická podpora – nejednotnost systému p ináší systémové podpo e složit jší

identifikaci problému a následn  i jeho vy ešení. Velmi asto se  vyskytují problémy se 

špatným nastavením a zadáváním p ihlašovacích údaj  uživateli, které zp sobuje 

p edevším odlišnost p ihlášení u každé z komponent. Uživatelé, z d vodu velkého po tu 

hesel, asto špatn  heslo zadají a ú et je pak zablokován. Technická podpora následn

musí ešit odblokování t chto ú t . Ve v tšin  p ípad  je na každou aplikaci speciální 

postup, který musí podpora podstoupit pro resetování proces , hesel a tak dochází 

k astým eskalacím problému a situace tak není vy ešena okamžit . Navíc nejsou zcela 

jasn  stanoveny postupy týkající se nahlášení problému. Uživatelé nemají k dispozici 

sm rnice, které ur ují zda je u ešení problému nutná participace nad ízeného i nikoliv. 
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Aplikace – n které z používaných aplikací systému jsou již zastaralé a dále se 

neaktualizují z d vodu absence nových aktualizací. Aktualizace nejsou dostupné, 

jelikož vývoj jejich aplikací již skon il a nelze je dál inovovat. Tím, že se dále 

neinovuje, nacházíme v systému procedury, které by šlo provád t automaticky a bez 

nutnosti zásahu uživatele nebo procedury, které žádají v tší úsilí uživatele než by bylo 

zapot ebí. Jako p íklad lze uvést zp sob reportování v programu Lawson, kde se report 

nejd ív musí nastavit, následn  odeslat na FTP server a pak teprve stáhnout p es jinou 

aplikaci do po íta e.

Interface – odlišnost komponent sebou p ináší problémy p i p enosu dat mezi nimi. 

Všechny p enosy dat mezi komponenty probíhají v noci. N kdy se stává, že u jedné 

z ástí selže interface a data se nep enesou a je tak neproveden celý proces. Tato 

skute nost p ivodila spole nosti problémy s pozdním placením.    

5.2 Návrh optimalizace stávajícího IS a eliminace sou asných
nedostatk

ešením výše uvedených nedostatk  je z mého pohledu p echod na jednotný 

informa ní systém, který bude firm  poskytovat jak stávající funkce, tak i funkce nové, 

které optimalizují celý proces. Pop ípad  k tomu navrhuji zachovat n kterou

z komponent u které nebude nová implementace realizovatelná, tu jež nep jde novým 

systémem nahradit. Cílem by m la být redukce co nejvyššího možného po tu všech 

sou asných komponent do jednoho univerzálního systému. Inovovat sou asný systém 

nedoporu uji, jelikož n které z komponent se již dále nevyvíjí a není je tedy možné 

dostate n  aktualizovat, nýbrž pouze nahradit n jakou novou alternativou. Správná 

implementace p inese výhody jako: 

zefektivn ní a zrychlení ekonomických proces

centralizaci dat a snížení chyb 

dlouhodobé úspory v investicích do informa ních systém  a hardware 

zvýšení bezpe nosti
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rychlejší výstupy pro vedení firmy (zam stnanci nemusí p ipravovat podklady) 

podpora pro vedení ú etnictví podle mezinárodních standard

Implementace by m la dále odstranit výše uvedené nedostatky z pohledu složek inných

v systému: 

Uživatelé – existence jednotného systému odstraní stávající problémy s p ihlašováním

do r zných komponent stávajícího systému. Uživatel bude znát jedno heslo, pod kterým 

bude moci vykonávat veškeré operace související s jeho prací. Práce pouze s jedním 

systémem p inese uživateli lepší p ehled o jeho funkcích a možnostech. Uživatel si 

snadn ji zvykne na jednotné prost edí a bude tak moci práci vykonávat efektivn ji,

jinak e eno nebude muset p ed každou akcí p emýšlet, kde danou funkci hledat a 

kterak uvažovanou proceduru vykonat. Tato skute nost p inese firm  i vyšší 

produktivitu a odpadnou jí náklady na dlouhá školení nových zam stnanc . Dalším 

p ínosem by ur it  byla i automatizace n kterých proces .

Technická podpora – mnou navrhovaná implementace by m la teoreticky zmenšit i 

náklady na technickou podporu, která by se specializovala na správu pouze jednoho 

systému. Nemusela by složit  p edávat problémy tým m  specializovaným na jednotlivé 

aplikace a dokázala by rychleji identifikovat problém. Tím by se snížil i po et eskalací a 

zrychlil proces od zaznamenání problému do jeho vy ešení. Navíc by byl odstran n

jeden z astých problém , které musí podpora ešit a to jsou zablokované ú ty uživatel

z d vodu špatného p ihlášení.

Aplikace – nasazení nového systému p inese nejenom aktualizovaný systém, ale otevírá 

i cestu pro možnosti pozd jších plnohodnotných aktualizací a inovací systému. Navíc 

pro firmu bude jednodušší zabývat se inovacemi jednoho produktu a zam it se na jeho 

další vývoj. Samoz ejmostí je zjednodušení ovládání a automatizace n kterých 

procedur.
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Interface – pokud implementujeme jeden systém, zmizí nám tak nutnost ešit p enos 

dat mezi jednotlivými aplikacemi a nutnost nastavit tak správn  jejich vzájemný 

interface.

Produkty nabízející ešení v podob  systému, který dokáže pokrýt veškeré 

stávající funkce a p idat nové, existuje na sou asném trhu dostatek. Níže popíši ty i

z nich, které jsou vyhovující a zmíním jejich hlavní funkce, které pat í mezi mnou 

navrhované.

5.2.1 Oracle E-Business Suite 

Oracle E-Business Suite je pln  integrovaný podnikový informa ní systém. Mezi 

jeho výhody pat í modularita a vzájemná provázanost nejen v rámci aplikací, ale i v i

okolnímu sv tu. Aplikace Oracle jsou snadno rozši itelné (škálovatelné); znamená to, že 

rostou spole n  s požadavky spole ností na funkcionalitu, výkon a bezpe nost.

Aplikace Oracle integrují podp rné funkce spole nosti (nap . Finance, Lidské zdroje 

atp.) s funkcemi, které podporují klí ové procesy (nap . ízení projekt , Plánování a 

ízení diskrétní nebo procesní výroby, Logistika, Údržba, ízení kvality, atp.). Díky 

modularit  a otev enosti ešení lze Oracle E-Busines Suite implementovat po 

jednotlivých modulech, celou sadu najednou i jako výb r specifických modul  pro 

ur ité odv tvové ešení.  

Mezi hlavní funkce Oracle E-Business Suite pat í:

definice práci s daty a informacemi ze zdrojových provozních i jiných ERP 

informa ních systém

popisuje procesy a dává návody pro vrcholový management spole ností, jakým 

zp sobem definovat celkovou strategii i díl í strategické cíle spole nosti a jak 

nastavit vrcholové klí ové ukazatele pro její sledování a adu dalších 

umož uje pln  zabezpe it marketingové a prodejní aktivity, stejn  jako innosti 

spojené s poskytováním služeb a pé í o zákazníky 
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umožní spole nosti aktivn  vystupovat a utvá et pevné vazby s obchodními 

partnery a efektivn  komunikovat s vlastními zam stnanci

poskytuje nástroje b žné operativy ízení lidských zdroj , manažerského ízení a 

rozhodování

aplikace zam ená na snižování náklad  souvisejících s po izováním materiál ,

surovin nebo služeb 

ešení pro zvýšení kvality ízení vnit ních a vn jších dodavatelských et zc ,

které v sob  skrývá obrovský potenciál pro dlouhodobé zvyšování efektivity 

podniku

schopnost plánovat p edpov di, optimalizovat využití zdroj , výši skladových 

zásob, dopravu, údržbu atd. v sou tu p ináší konkuren ní výhodu a schopnost 

dalších investic z ušet ených prost edk 14

5.2.2 SAP Business Suite 

SAP je celosv tov  rozší ené integrované ERP ešení, které spl uje všechny 

d ležité obchodní požadavky kladené na informa ní systém pro st edn  velké až velké 

organizace a to ve všech odv tvích. SAP nabízí zákazníkovi znalosti a zkušenosti z 

oblasti poradenství, vývoje, podpory, prodeje a marketingu ve 26+ odv tvích.15

Aplikace v sob  sdružuje tyto moduly: 

FI (Financial Accounting) Finan ní ú etnictví

CO (Controlling) Kontroling 

AM (Asset Management) Evidence majetku 

PS (Project systém) Plánování dlouhodobých projekt

WF (Workflow) ízení ob hu dokument

IS (Industry Solutions) Specifická ešení r zných odv tví

                                                
14 Aplikace Oracle [online]. [cit. 2009-04-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.oracle.com/global/cz/applications/index.html>. 
15 S&T [online]. [cit. 2009-04-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sntcz.cz/Content.Node/solutions_services/21143.cz.php>. 
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HR (Human Resources) ízení lidských zdroj

PM (Plant Maintenance) Údržba 

MM (Materials Management) Skladové hospodá ství a logistika 

QM (Quality Management) Management kvality 

PP (Production Planning) Plánování výroby 

SD (Sales and Distribution) Podpora prodeje 

Mezi hlavní p ednosti pat í:

ešení v oblasti podnikového softwaru pro kritické finan ní funkce jako je 

ú etnictví, finan ní a manažerský reporting, správa kapitálu, ízení výkonnost 

automatizace a modernizace podnikových proces , které se budou lépe 

p izp sobovat novým podmínkám 

zjednodušení a zautomatizování náro ných manuálních transakcí a funkcí pro 

reporting

funkce pro rozsáhlé konsolidace, ú etnictví, reporting, analýzy a ízení 

finan ních tok

automatizuje rozvoj lidských zdroj , ízení procesu pracovních sil a jejich 

nasazení 

zvyšuje produktivitu díky centralizaci informací a p ístupu do ešení

zorganizovaným po rolích 

podporuje preventivní a plánovanou údržbu, ízení náklad , vykonávání údržby 

ídit procesy distribuce, dopravy a logistiky, které jsou integrovány s aktuálním 

plánovacím procesem 

umož uje monitorovat a analyzovat váš dodavatelský et zec16

5.2.3 Microsoft Dynamics NAV 

Microsoft Dynamics NAV je ešení pro správu podnikových zdroj , které 

pomáhá automatizovat, integrovat a lépe ídit jednotlivé firemní procesy v oblastech 
                                                
16 SAP eská republika [online]. [cit. 2009-04-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sap.com/cz/solutions/business-suite/erp/index.epx >. 
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financí, výroby a ízení projekt , distribuce, správy zákaznických vztah  a e-commerce. 

Microsoft Dynamics NAV, vzhledem ke své komplexnosti a p izp sobitelnosti, je 

ideální ešením pro rostoucí spole nosti s jedine nými procesy a specializovanými 

pot ebami. Umož uje rychlou reakci na nové tržní p íležitosti, r st

konkurenceschopnosti a zvýšení produktivity zam stnanc .

Dovoluje nahradit stávající systém jedním, pln  integrovaným ešením, jež 

spole nost propojuje se  zákazníky, dodavateli a partnery prost ednictvím internetu a to 

kdykoli a kdekoli. 

Aplikace nabízí k dispozici následující moduly a jejich funkce: 

Finance - úst ední aplikace podnikového ešení Microsoft Dynamic NAV, ve 

které se ú tují, sumarizují, zpracovávají a vykazují veškeré finan ní informace. 

Nákup a závazky - pln  integrovaná aplikace podnikového ešení Microsoft 

Dynamics NAV, která zajiš uje úplnou správu nákup  a závazk  v 

mezinárodním prost edí 

Prodej a pohledávky - použití pro registraci zákazník , ízení proces  nabídek, 

objednávek, faktur, vratek a dobropis

Správce hotovosti - poskytuje ú inné prost edky pro sledování pen žních ú t

u finan ních institucí 

Sklad - základní kámen všech obchodních operací 

Lidské zdroje - pomáhá zefektiv ovat správu lidských zdroj  pomocí 

optimálního využívání údaj  o zam stnancích

CRM Marketing & prodej -  integrovanou aplikace systému,  která pomáhá 

efektivn  využívat cenné informace o kontaktech a podporuje efektivní vztah jak 

s potencionálními tak se stávajícími zákazníky 

CRM servis - podporuje poskytovaní servisních služeb na vysoké úrovni tak, 

aby vyhovovaly vzr stajícím pot ebám zákazník

Zdroje - umož uje optimální správu lidských zdroj  a vybavení. Zdrojem m že

být osoba nebo stroj 

Projekty - aplikace pro evidenci, vytvá ení a sledování projekt
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Dlouhodobý majetek - p edstavuje komplexní nástroj pro organizaci, správu a 

ú tování dlouhodobého majetku spole nosti. 17

5.2.4 Lawson M3 

Lawson M3 Enterprise Management Systém je navržen speciáln  pro podporu 

organizací, které tvo í, m ní a udržují procesy. Procesy t chto spole ností jsou asto

velmi komplexní, oborov  specifické a asto mezinárodní ve svém rozsahu. ERP systém 

Lawson M3 obsahuje nástroje pro mapování a konfiguraci podnikových proces .

Všechny ásti, v etn  komplexního ešení pro e-business, jsou pln  integrovány do 

jednoho systému. Lawson M3 je kompletn  propojená sada podnikových nástroj ,

nezávislá na použité platform . M3 je vyvíjen tak, aby nevytvá el závislost na r zných 

dodavatelích platforem informa ních technologií a maximalizoval návratnost celkových 

investic do informa ních technologií. Je vytvo en pro spole nosti, které si nemohou 

dovolit tolerovat nestrukturované, obtížn  upravovatelné a nákladné prost edí 

nesourodých aplikací r zných dodavatel .

Aplikace nabízí k dispozici následující moduly a jejich funkce: 

ízení vztah  se zákazníky (CRM) 

podpora finan ních proces

skladové hospodá ství 

ízení firmy (Enterprise management – ENM) 

ízení dodavatelského et zce (SCM) 

m ení výkonnosti podniku (BPM) 

e-Business a spolupráce dodavatelského et zce (VCC) 

                                                
17 Axiomsw.cz [online]. [cit. 2009-04-20]. Dostupný z WWW: <http://www.axiomsw.cz/microsoft-
dynamics-nav.html >. 
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6 Optimalizace ešení a ekonomické zhodnocení 

6.1 Srovnání a hodnocení navrhovaných ešení

K souhrnnému srovnání veškerých funkcí byla použita databáze katalogu informa ních 

systému na webu SystemOnLine. Níže jsou zmín ny ty nejd ležit jší, to znamená ty 

které od nové implementace požadujeme a k tomu navíc i hlediska, které mohou hrát 

roli p i výb ru.

Lawson M3  
SAP Business 

Suite
Oracle E-

Business Suite 

Microsoft 
Dynamics

NAV

Funk nost
systému - finance 

+ + + +

Funk nost
systému - sklad 

+ + + +

APS/SCM + + + +
EAM, ízení 

údržby + + + +

ízení projekt + + + +
CRM + + + +

Datový sklad a 
MIS + + + +

Ú tování v cizích 
m nách a 

kurzové rozdíly 
+ + + +

Mobilní
technologie WAP, PDA ANO ANO

WAP,
RFID

Single sign-on ANO ANO ANO ANO

Podporované
komunika ní
protokoly a 

standardy (p .
HTTP, J2EE) 

HTTP,TCP/TP,
J2EE (JAVA) 

XML, SOAP, 
WSDL, HTTP, ..., 

protokoly SAP 
HTTPS, J2EE a 

ada dalších 

BizTalk,
XML,
HTTP
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Možné platformy
systému - 

opera ní systém 

OS 400, 
WINDOWS, Sun 

Solaris

UNIX, Linux, MS 
Windows, 
OS/400, … 

Linux, Unix, 
Windows, Solaris, 

atd.
MS

Windows 

Možné platformy
systému - 
databáze 

DB2, MS SQL, 
Oracle

Oracle, MS SQL 
Server, MAX DB, 

DB/400, Oracle

Nativní,
MS SQL 
Server

Po et instalací 
produktu (po et

zákazník ) 34 824 více než 100 
R 680, SR 

270

Pr m rná doba 
implementace u 
podniku st ední

velikosti 8-14 m síc 6 m síc 6 m síc 4 m síce

Jaká je velikost 
nejmenší a 

nejv tší instalace 
(v po tu

uživatel ) 12 / 200 

do 10 uživatel  / 
nad 6000 
uživatel 5 / 1200 1 / 500 

Tabulka 3 – Hodnocení variant 

Výsledná tabulka nám p ehledn  porovnává jednotlivé systémy. Je z ní patrné, že 

všechny z navrhovaných systém  nabízejí plnou podporu modul  finance a logistiky, 

tedy t ch, které chceme novou implementací nahradit. Stejn  tomu tak je i u podpory 

mobilního p ístupu a hlavn  funkce Single sign-on, která nám umož uje zadat jméno a 

heslo pouze jednou, p i p ihlášení do systému a pak již m žeme p istupovat ke všem 

službám v síti bez nutnosti p ihlašovací údaje zadávat znova. Tato technologie tedy 

vy eší sou asný problém se zadáváním a resety hesel. D ležitým údajem pro naše 

rozhodování jsou možnosti platforem pro opera ní systémy a databáze, kde se jeví jako 

nejvíce univerzální SAP. Microsoft logicky podporuje pouze svoje produkty, takže je 

z testovaných nejmén  univerzální. Kolonka po et instalací nám ukazuje, který 

z produkt  je na trhu ten z nejrozší en jších a svým zp sobem potvrzuje, že systém 

SAP je sv tovým lídrem v segmentu ERP systém . Za nevýhodu lze považovat dlouhou 

dobu implementace. Neú astní se jí totiž pouze externí tým lidí, ale i p ímo lidé z firmy, 

kte í musí pomoci konzultant m zmapovat procesy a podílet se na implementaci. Mají 
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tak práci navíc a nemohou svojí funkci zastávat plnohodnotn . Nejh e v našem 

hodnocení dopadl systém Lawson s pr m rnou dobou implementace 8-14 m síc .

 Nakonec bych rád zmínil, že systémy Lawson a Microsoft mají dle databáze pouze 

áste nou podporu technologií PLM (Lawson) a ízení jakosti (Microsoft). Tyto údaje 

byly z tabulky nakonec exkludovány, jelikož naše firma nespadá do výrobní kategorie a 

tyto technologie jsou pro ní tedy nepot ebné.

Další srovnání, které bych rád uvedl, je srovnání nákladové. Z praxe existuje ada 

srovnání a pr zkum  ERP systém  ukazujících jakým zp sobem jsou jednotlivé zna ky

pro podnik rentabilní. Jeden z takových pr zkum  uve ejnila analytická spole nost

Aberdeen Group v ervenci 2007.

Výzkumná zpráva hodnotí TCO (Celkové náklady na vlastnictví) a nejr zn jší 

odvozené ukazatele u šesti sv tových dodavatel  (a ostatních), jejichž ERP systém 

sledované podniky vlastní.

K nejzajímav jším výsledk m studie pat í:

Nejnižší pr m rné ceny ERP softwaru na jednoho uživatele poskytují 

spole nosti Infor, Lawson, QAD, Epicor, SAP a Oracle (v po adí od 

nejlevn jšího po nejdražšího - Infor je tedy nejlevn jší).

Nejnižší náklady na servisní služby vztažené na jeden dolar investovaný 

do ERP softwaru poskytují spole nosti Infor, Epicor, QAD, SAP, Oracle a 

Lawson (Infor tedy op t nejlevn jší). 

Nejnižší pr m rnou cenu ERP softwaru, z níž je odvozován p edchozí

údaj, ovšem vykazují spole nosti Epicor, Lawson, QAD, Infor, SAP a 

Oracle (op t od nejlevn jšího po nejdražšího). 

Nejnižší pr m rné celkové náklady na jednoho uživatele pak poskytují 

Epicor, Lawson, QAD, Infor, SAP a Oracle (Epicor tedy vykazuje nejnižší 

náklady).

Nejefektivn jší využití náklad  vynaložených na ERP ešení, resp. jejich 

p em na na m itelné p ínosy v oblasti snižování náklad  na zásoby, p i

operativním ízení výroby, na administrativu, dodržování asového
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harmonogramu výroby a zlepšení v oblasti distribuce poskytují ešení 

spole ností Lawson, Epicor, Infor, QAD, SAP a Oracle. Lawson vykazuje 

nejnižší náklady vynaložené na každý procentní bod zlepšení v 

hodnocených procesech.18

Z našich variant se tedy jeví jako ekonomicky nejvhodn jší technologie firmy 

Lawson, která se zna í hlavn  nejefektivn jším využitím náklad  vynaložených na ERP 

ešení a cenou po ízeného software. 

6.2 Doporu ení kone ného ešení 

Výb r kone ného ešení bude veden v souladu s požadavky spole nosti. Mezi 

tyto požadavky pat í šest hlavních kritérií, které jsou kvantifikovány vzhledem k celku. 

Pro spole nost je zásadní, aby byla zajišt na dostate ná funk nost celého systému a 

v tšina proces  šla p idat do nového systému dob e zvolenou customizací. Dalším 

d ležitým kritériem je náro nost implementace, které je dle požadavk  spole nosti 

vyšší než kritérium ceny, z d vodu nutnosti zapojení vlastních zam stnanc  do 

implementace. P ihlédnuto je dále i ke kompatibilit  a k referencím na trhu. 

Funkce skladu  25 % 

- hodnotí v jakém rozsahu je systém schopný pokrýt sou asné procesy a funkce 

související s ú továním zboží na sklad  a jeho evidence 

Funkce ú etní  25 % 

- hodnotí v jakém rozsahu je systém schopný pokrýt sou asné procesy a funkce 

související s procesováním p ijatých faktur, jejich placením a následnou archivací

                                                
18 SODOMKA, P. CVIS. 19.8.2007.  [online]. [cit. 2009-04-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cvis.cz/hlavni.php?id=623&stranka=novinky/clanek.php >. 
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Kompatibilita    5 % 

- toto kritérium p edevším zohled uje podporovaná komunika ní protokoly, funkci 

Single Sing-On, mobilní technologie a možné platformy pro opera ní systémy a 

databáze

Cena    15 %

- kritérium ceny bere v úvahu p edevším pr m rné náklady na licenci a servisní služby 

spojené s implementací, chodem a údržbou nového ERP. 

Rozsah implementace 20 % 

- jedná se p edevším o náro nost a asový rozsah celé implementace 

Reference   10 % 

- kritérium zohled uje zkušenosti jiných firem s jednotlivými produkty na trhu 

V následující tabulce jsou jednotlivé kritéria bodovány stupnicí od 1 do 10. ím 

vyšší, tím lepší je úrove  stavu dané oblasti. Bodová hodnocení jsou ud lována na 

základ  výše uvedených vlastností a analýz jednotlivých produkt . N které z bodových 

hodnocení, m že ovlivnit i sou asný stav firmy. Nap íklad cena u varianty SAP. 

Lawson 
M3

SAP Business 
Suite

Oracle E-
Business Suite 

Microsoft 
Dynamics NAV 

Funkce skladu 10 10 10 10

Funkce ú etní 10 10 10 10

Kompatibilita 8 8 6 4

Cena 6 8 3 5

Rozsah 

implementace 
4 9 6 7

Reference 4 10 6 8

Tabulka 4 – Bodové hodnocení 

Následn  provedeme p epo et bodového hodnocení vzhledem k váhám 

jednotlivých kritérií. Koeficienty jednotlivých variant jsou následující 

48



Produkt Koeficient 

Lawson M3 7,5
SAP Business Suite 9,4
Oracle E-Business Suite 7,6
Microsoft Dynamics NAV 8,2

Tabulka 5 - Koeficienty variant 

Z funk ního hlediska pokrývají všechny systémy oblasti navrhované 

implementace, proto byly hodnocené plným po tem bod . Co se tý e kompatibility, tak 

v této oblasti zaostává p edevším Oracle E-Busines Suite vzhledem k podporovaným 

databázím a Microsoft Dynamics NAV vzhledem k podporovaným opera ním 

systém m. Bodové hodnocení systému SAP u kritéria ceny, jak bylo uvedeno výše, je 

dáno p edevším sou asným stavem firmy. V sou asnosti je jednou z komponent 

informa ního systému firmy aplikace SAP R/3, konkrétn  modul zajiš ující finan ní

operace. V praxi to znamená, že pokud p istoupíme na implementaci práv  SAP, 

ušet íme tím náklady, jelikož n které z funkcí a proces  jsou již v SAP integrovány. 

Další z náklad , které se tím ušet í je pot eba tréninku zam stnanc  na uživatelské 

prost edí a hlavní funkce. Sou asná existence SAP nám navíc zkracuje dobu 

implementace a p ináší p ímé reference. Z praxe mohu potvrdit, že ve sledované firm

byl SAP vnímán pozitivn  a jako nový systém se velmi dob e osv d il.

S p ihlédnutím k výslednému hodnocení a sou asnému stavu firmy, doporu uji

spole nosti p echod na SAP Business Suite.

Zárove  doporu uji soub žnou strategii jako strategii zavedení nového IS. Tato 

strategie byla využita b hem první implementace SAP R/3. Jedná se totiž o  velmi 

bezpe nou strategii, která je vhodná p edevším pro spole nosti, pro než je chod jejich 

informa ního systému klí ov  d ležitý.
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6.3 Ekonomické zhodnocení 

Kalkulace náklad  námi vybraného ešení vychází z ceníku firmy Consulting 

Company Novasoft a.s..  

P i implementaci systému SAP se využívá metodologie ASAP (Accelerated 

SAP), která zahrnuje p t fází : 

1. P íprava projektu 

2. Zpracování konceptu implementace systému SAP 

3. Realizace 

4. P íprava produktivního provozu 

5. Produktivní provoz 

Implementace zahrnuje všechny pot ebné innosti od p ípravy projektu p es

realizaci, v etn  školení implementa ního týmu a koncových uživatel  a podporu 

provozu obvykle 2 m síce po zahájení produktivního provozu. Další podpora provozu 

je již v ádu dn  m sí n  se snižující se tendencí. 

Pro naše pot eby bude pot eba implementace finan ního ú etnictví (FI) a 

materiálového hospodá ství (MM). Kalkulace ceny implementace vychází z odhadu 

pracnosti (takzvaný po et lov k/den) a sazby za lov k/den práce, v tšinou se ale 

nabízí pevná cena vycházející z kalkulace a pak následuje obchodní jednání, kde se 

hledá pr nik p edstav zákazníka a dodavatele. Pracnost implementace modulu FI v etn

bankingu m že být v rozmezí 60 až 80 lov k/den a pracnost implementace modulu 

MM pro sklad 30 až 40 lov k/den, k tomu je t eba ješt  p ipo ítat cca 20 lov k/den

bázisty (modul BC SAP). V našem p ípad  bude pracnost modulu FI a BC zkrácena na 

polovinu. Pouze práce na modulu MM budou v plném rozsahu. Standardní výše sazby 

lov k/den je 15000 K . K tomu je t eba ješt  p ipo íst nákup nových licencí. 

Konkrétn  je pot eba deset s právem vkládání a tení dat (80 000 K ) a dvacet s právem 

tení dat a reportování (20 000 K ).
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Druh práce Sazba lov k/den Pracnost Suma

Customizace modulu FI   15000 K 35 525 000 K
Customizace modulu MM 15000 K 40 600 000 K
Práce bázisty, modul BC 15000 K 10 150 000 K

Druh licence Cena/uživatel Po et

Vkládání a tení dat 80000 K 10 800 000 K
tení a reportování dat 20000 K 20 400 000 K

CELKOVÉ PO IZOVACÍ NÁKLADY 2 475 000 K

Tabulka 6 – Celkové náklady 

Co se tý e údržby, tu provád jí bu  vlastní zam stnanci, nebo specializované 

firmy. Vlastní zam stnanci jsou levn jší, specializované firmy budou mít podobné 

sazby jak je uvedeno výše. Pokud by to bylo formou outsourcingu jsou zase platby za 

údržbu systému p edm tem obchodních jednání, tyto náklady se nedají p edem p i

daném zadání odhadnout. 

Optimalizace informa ního systému, dle vybraného ešení, p inese firm adu

p ínos . Tyto p ínosy nelze v sou asné dob  kvantifikovat. Jejich vý et je následující: 

sjednocení informa ního systému do jednoho celku => eliminace problém

s interface dat 

jednotné uživatelské prost edí => v tší produktivita zam stnanc

snížení náklad  na technickou podporu 

zrychlení procesu placení, kde za v asné placení získává firma od dodavatel

slevy na zboží 

automatizace a modernizace podnikových proces , které se budou lépe 

p izp sobovat novým podmínkám 

zjednodušení a zautomatizování náro ných manuálních transakcí a funkcí pro 

reporting
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7 Záv r

Cílem této práce bylo analyzovat a popsat sou asný stav informa ního systému 

firmy DSG International SCC s.r.o. Na základ  výsledk  jsem navrhl ešení, které daný 

systém optimalizuje a zvyšuje jeho efektivnost. 

V kapitole „ Analýza sou asného stavu“ bylo mým cílem popsat informace o firm ,

p edm t jejího podnikání a vypracovaní SWOT analýzy. Dále jsem popisoval sou asný

stav hardware a software ve firm . K analýze informa ního systému byla použita 

metoda HOS 8, které hodnotila systém v osmi oblastech. 

Kapitola „Teoretická východiska práce a poznatky s literatury“ vysv tluje základní 

pojmy z oblastí informa ních systém . D raz je kladen na teorii zabývající se 

projektováním, architekturou a implementací informa ních systém . Samoz ejmostí je 

také teoretická ást popisující metody použité k analýze informa ního systému. 

Poznatky z dvou p edchozích kapitol formují kapitolu „Vlastní návrhy ešení“,

která popisuje konkrétní nedostatky systému a jakým zp sobem tyto nedostatky 

p inášejí problémy složkám inným v informa ním systému. K odstran ní t chto 

nedostatk  jsou navrhnuty jednotlivé varianty ešení, které jsou náležit  popsány. 

V poslední kapitole nazvané „Optimalizace ešení a ekonomické zhodnocení“ jsou 

jednotlivé navrhnuté varianty kvantifikované vzhledem k požadavk m firmy. Následn

je, dle bodového hodnocení, vybrána jedna z variant, která povede k optimalizaci 

sou asného systému. Tato varianta je dále ekonomicky zhodnocena z pohledu 

po izovacích náklad  a taktéž jsou zmín ny p ínosy.

 Navrhovaným ešením pro výše jmenovanou spole nost je p echod na jednotný 

informa ní systém, který odstraní nejednotné uživatelské prost edí a problémy s 

interface dat mezi jednotlivými komponentami sou asného systému. Z navrhnutých 

variant byl vybrán produkt firmy SAP. Hlavními d vody tohoto rozhodnutí je 

komplexnost a vysoká customizace tohoto systému. Navíc firma v sou asné dob

využívá jeden z modul  SAP. Nejednalo by se tedy o úplnou zm nu systému, ale o 

rozší ení nedávno provedené implementace. 
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9 Seznam použitých zkratek 

HW   hardware 

SW   software 

OW   orgware 

PW   peopleware 

DW   dataware 

CU   customers 

SU   suppliers 

MA   management IS 

HOS8   analýza podávající ucelený pohled na informa ní systém 

SWOT  analýza silných a slabých stránek 

IS   informa ní systém 

IT   informa ní technologie 

ERP  (Enterprise Resource Planning) - systém pro ízení podniku 

SCM  funkce pro ízení dodavatelského et zce
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