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Abstrakt 

Diplomová práce popisuje výběr optimálního informačního systému pro stavební firmu 

UNICON, spol. s.r.o. Součástí práce je analýza aktuální situace a v jejím důsledku i 

výběr vhodného řešení v podobě IS, jehož využití v provozu je následně popsáno. 

 

Abstract 

This thesis describes the selection of an optimal information system for construction 

company UNICON, Ltd. Part of the thesis is analysis of current situation and based on it 

also selection of best solution of IS, which usage is then described. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klí čová slova 

Informační systém, MRP, MRP II, ERP, CRM, čárový kód, Dialog 3000S, IS, 

automatická identifikace, podnikový informační systém. 

 
 

Keywords 
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identification, business information system. 
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1 Úvod 

 

V dnešní době je naprostou samozřejmostí, aby větší firmy jako je i stavební firma 

UNICON, spol. s.r.o. využívaly služeb informačních systémů. Občas se ale stává, že 

systém podpory podnikových procesů není zcela efektivní a neplní veškeré funkce, 

které by se od něj očekávali a které jsou v současném světě IS/IT k dispozici. Ne každý 

IS je také pro danou firmu vhodný a proto je při této ne zrovna malé investici třeba 

postupovat zvlášť pečlivě a uvážit všechny možné dostupné řešení.  

Stavební společnost UNICON v současnosti nevyužívá jeden komplexní 

informační systém, který by pokrýval veškeré činnosti, které se od moderního 

podnikového informačního systému očekávají, ale pouze jednotlivá řešení pro 

jednotlivé úseky, které nejsou vzájemně kompatibilní. Proto na základě svých znalostí 

provedu výběr toho nejvhodnějšího informačního systému, který je  momentálně na trhu 

k dispozici a nastíním, jaký by měl pro firmu přínos, pokud by byl zaveden. 

Tato práce bude společnosti sloužit nejenom jako návrh ke koupi popisovaného IS, 

ale zejména i jako podklad pro srovnání s ostatními nabízenými systémy, které budou 

firmě v budoucnu nabízeny společnostmi zabývajícími se prodejem, vývojem a 

implementací podnikových informačních systémů. 

Vedení podniku by si tedy po přečtení této diplomové práce mělo jasně představit, 

co všechno jim může dnešní informační systém poskytnout a posunout tak firmu 

UNICON správným směrem, aby nejen držela krok se svými konkurenty v oboru, ale 

snažila se být i značně před nimi, právě tím, že si dokáže vhodný IS pro svoji potřebu 

vybrat. 
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2 Cíl práce 

 
Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav ve firmě UNICON, 

spol. s.r.o. a na základě tohoto stavu vybrat podniku informační systém, který pokryje 

veškeré jeho procesy. Nezbytné je také to, aby všechny jeho moduly byly vzájemně 

provázané.  

Dílčím cílem je, aby IS byl jednoduchý na uživatelskou obsluhu a nečinil tak 

zaměstnancům potíže při přechodu do provozu. A v neposlední řadě také to, aby tato 

práce poskytla podniku jasné informace o tom, co všechno mu může IS pro jeho provoz 

nabídnout a nečinilo pak vedení společnosti velké problémy si ten nejvhodnější IS 

vybrat. 
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3 Teoretická východiska práce 

 

3.1 Informa ční systém 

 

Je uspořádaný soubor vzájemně souvisejících prvků (soustava věcí nebo myšlenek) 

s jejich vlastnostmi, mezi nimiž existují určité vazby, a které splňují nějaký účel či cíl. 

Prvky systému jsou mezi sebou vzájemně propojeny, což znamená, že změna jednoho 

prvku se dotkne i ostatních prvků systému. Aby bylo dosaženo daného cíle, musí tyto 

komponenty pracovat dohromady a efektivně, protože jinak nebude naplněna funkce 

systému.(7) 

 

 

3.1.1 Metodika tvorby IS 

 

Je doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, pravidel, postupů, dokumentů, řízení, 

metod, technik a nástrojů pro tvůrce informačních systémů, který pokrývá celý životní 

cyklus informačních systémů. Určuje kdo, kdy, co a proč má dělat během vývoje a 

provozu IS. Metodika se musí vztahovat na všechny prvky IS (pracovníky, organizační 

procedury, data, SW a HW a další), organizační vlivy IS, ekonomické otázky spojené s 

vývojem a provozem IS a doporučené dokumenty a případně způsob řízení v 

jednotlivých fázích životního cyklu IS. (9) 

 

� Metoda - Určuje, co je třeba dělat v určité fázi nebo činnosti vývoje či provozu 

IS. Metoda je vždy spojena s určitým přístupem, jako je funkční, datový nebo 

například objektový přístup. S přihlédnutím k této charakteristice řeší každá 

metoda postup činností v určité části (jedné nebo několika fázích) procesu 

vývoje systému nebo pouze z některého úhlu pohledu na systém (data, funkce, 

software, hardware, atd.). Příklady metod jsou: informační analýza, 

strukturovaná funkční analýza, řízení projektu, aj. 
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� Technika - Určuje, jak se dobrat k požadovanému výsledku. Zpravidla určuje 

přesný postup jednotlivých činností, způsob použití nástrojů, varianty rozhodnutí 

v určitých situacích a co z nich vyplývá, vymezuje obor své působnosti atd. Na 

rozdíl od metody je mnohem přesnější v závěrech a omezenější v okruhu 

použití. Příklady jsou: transakční analýza, normalizace datového modelu, 

prototypování atd. 

 

� Nástroj - Je jednak prostředkem vyjádření výsledku činnosti, prováděné určitou 

technikou, jednak prostředkem, umožňujícím tuto techniku použít. Většina 

technik požaduje, aby nástroj byl grafický. Nástroje vždy formalizují vyjádření, 

proto je velmi žádoucí, aby byly v maximální míře automatizovaně 

podporovány.(9) 

 

 

 

3.1.2 Typy informa čních systém ů 

 

� Informa ční systémy organizací (informace jako ekonomický zdroj) -podnikové 

informační systémy (BIS - business information system) 

 

� Veřejné informační systémy (informace jako ekonomická komodita) -TV, 

rozhlas, tisk, zpravodajské agentury, knihovny, informační instituce 

 

� Státní informační systém -informační systémy státní správy a samosprávy, 

informační systémy veřejné správy (GIS - government information system) 

 

� Osobní informační systém -informační systém jednotlivce (26) 
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3.1.3 Prvky informa čního systému 

 

� Technické prostředky – mluvíme zde o hardwaru, tj. počítače, periferní 

zařízení, komunikační technika  

 

� Programové prostředky – software, operační systémy, databázové systémy, 

síťový software, aplikační software 

 

� Organizační prostředky – neboli také orgware, což jsou pravidla a nařízení, 

která definují provozování a řízení informačního systému 

 

� Lidská složka – jinak také peopleware, je adaptace a účinné fungování člověka 

v prostředí IS 

 

� Reálný svět jako kontext IS - informační zdroje, legislativa, normy (5) 

 

 

3.1.4 Požadavky na informa ční systém 

 

Nároky na informační systém se mohou lišit podle velikosti podniku, oblasti 

podnikání, změn v legislativě, speciálních požadavků apod.  I přesto je možné 

konstatovat, že současné informační systémy by měly být: 

 

� Efektivní  - Je to hlavní vlastnost a požadavek na informační systém. Musí být 

schopným pomocníkem při řízení podniku, zrychlit a zjednodušit administrativu. 

 

� Pružné - Měnící se prostředí nutí podniky k soustavnému přizpůsobování se 

(organizační uspořádání, inovace v obchodních nebo výrobních procesech). Je 

nezbytné, aby byl IS schopen postihnout veškeré proměny podniku a to rychle a 

za přijatelné náklady 
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� Bezpečné - Informační systémy obsahují pro podnik životně důležitá data a 

tudíž neoprávněné proniknutí k nim by mohlo mít fatální následky. Ze 

zkušenosti plyne, že vlastně všechny zabezpečovací technické prostředky (např. 

firewally) jsou v dnešní době existence globálních sítí prolomitelné. Největší 

nebezpečí nepředstavují útoky zvenčí, ale paradoxně zejména zevnitř podniku 

(tj. selhání lidského faktoru – zaměstnanců) 

 

� Mobilní  - Přístup k IS odkudkoliv, nejen z kanceláře (tedy např. při služební 

cestě, z domova) je poměrně nový požadavek a byl podmíněn technologickým 

rozvojem posledních let (mobilních zařízení – mobilních telefonů, kapesních 

počítačů)(4) 

 

3.1.5 ERP 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) je zkratkou označující komplexní informační 

podnikový systém, který v dané společnosti zastřešuje vše od výrobní činnosti přes 

ekonomický útvar až po řízení lidských zdrojů. Stručně se dá říct, že zajišťuje celou 

správu firemní agendy, veškeré firemní procesy a plánování. 

 

Jedna z definicí zní: ,,ERP je účinný nástroj, který je schopen efektivního plánování 

a řízení všech podnikových zdrojů ve výrobním nebo distribučním podniku či v podniku 

zaměřeném na služby. Tyto zdroje jsou nezbytné k přijetí a realizaci objednávky 

zákazníka včetně následného dodání a fakturace.“(1) 

 

Tento nástroj je složen z jednotlivých modulů, které si volí sám zákazník podle 

potřeb. Tím, že si může zvolit pouze ty moduly, které potřebuje, dochází ke značnému 

ušetření financí. Klíčovým prvkem systémů ERP je použití pouze jedné centrální 

databáze dat, kterou využívají téměř všechny moduly. Pracovníci různých oddělení 

pokud mají přidělená příslušná práva, mají možnost využívat stejná data z této databáze 
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a mohou kdykoliv sledovat jejich změny. Současné ERP systémy jsou navrženy tak, aby 

je bylo možné využít pro téměř jakoukoliv organizaci či společnost. (1) 

 

3.1.6 CRM 

 

Customer Relationship Management. Jedná se o nástroj pro strategické a operativní 

řízení firmy, který pomáhá efektivně nacházet a spravovat vztahy se zákazníky při 

účelném vynakládání nákladů. Jeho prostřednictvím má uživatel možnost plánovat a 

realizovat efektivní marketingové kampaně, řídit obchodní případy a pečovat o 

zákazníky. CRM moduly sbírají data z marketingových, servisních, obchodních a 

komunikačních procesů. Je účinným nástrojem pro využívání informací o zákaznících s 

cílem udržet si s nimi dlouhodobé ziskové vztahy, zvýšit jejich loajalitu, předvídat 

jejich chování a cíleně tak na ně působit. Stálým sledováním požadavků zákazníka s 

ním rozvíjí firma užší vztahy a kontinuální péče o zákazníky umožňuje podstatné 

zlepšení finančních ukazatelů, jako jsou obrat, náklady a ziskovost.(12) 

 

3.1.7 MRP a MRP II 

 

MRP (Material Requirements Planning) je metoda stanovení materiálových 

požadavků ze zakázek. Mezi zdroje metody patří kusovníky, stav zásob, objednávky, 

dodací lhůty. MRP je jádrem MRP II. 

MRP II (Manufacturing Ressource Planning) je integrovaný systém pro plánování 

a řízení výrobních zdrojů. Je založen na vztazích mezi jednotlivými výrobními 

funkcemi. MRP II je předchůdcem ERP.(11) 

 

3.1.8 Výběr vhodného typu řešení 

 
Při zvažování zavedení nového informačního systému do podniku před námi stojí 

zpravidla tři možnosti, které je potřeba pečlivě zhodnotit: 
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3.1.8.1 Rozvoj existujícího řešení 
 

Toto řešení rozvoje IS umožňuje maximální využití existujících zdrojů a investic, z 

krátkodobého hlediska je rychlejší a levnější a vede k uspokojení okamžitých potřeb. 

Nevýhodou je, že takové řešení nemusí odpovídat všem budoucím potřebám, 

celkové dlouhodobé náklady mohou být vyšší a výsledkem může být méně kvalitní a 

efektivní systém. (1) 

3.1.8.2 Vývoj nového systému na míru 
 

Pokud je zvolena tato cesta, je zřejmé, že výsledné řešení může naprosto přesně 

odpovídat současným i budoucím požadavkům podniku, může využít potenciál ICT a 

vývoj všech komponent může být dokonale řízen. 

Na straně druhé se jedná o celkově nejdražší řešení, které je časově velmi náročné. 

Zároveň není velká garance konečného produktu ani dlouhodobého vývoje, stejně tak 

jako je nejisté udržení potřebných specialistů v podniku. (1) 

3.1.8.3 Nákup hotového softwarového systému 
 

Nákup hotového systému, který může být parametrizovaný na konkrétní podmínky 

podniku, představuje rychlé zavedení, garantovanou funkčnost a další rozvoj. Z 

dlouhodobého hlediska se jedná o méně náročné řešení, i když je nutné počítat s 

počáteční investicí.  

Na druhé straně nemusí hotový systém přesně splňovat všechny očekávané 

požadavky podniku a zároveň vytváří závislost na externím dodavateli systému. Je také 

potřeba pamatovat na integraci již existujících podnikových aplikací.(1) 

 

3.1.9 Způsoby zavád ění IS 

Způsobů zavádění informačního systému do plnohodnotného provozu je několik 

druhů: 
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3.1.9.1 Souběžné zavádění 
 

Informační systém je zaveden souběžně na všech pracovištích najednou. Tento 

postup je vhodné použít při zavádění jednodušších IS, které nevyžadují náběhovou fázi 

zavádění (složitá školení, konverzi dat z předchozích IS).(8) 

 

3.1.9.2 Pilotní zavádění 
 

Informační systém se zavede na jednom pracovišti, které je na tuto činnost 

připraveno. Po zavedení probíhá ověřovací provoz a posléze zde probíhá zacvičování 

pracovníků ostatních pracovišť. Tento způsob je vhodný pro zavádění kvalitativně 

odlišných IS, které vyžadují rozsáhlé testování nového systému v provozních 

podmínkách. Toto pilotní zavádění umožňuje postupnou transformaci dat z předchozích 

IS. V závěru pilotní fáze dochází k zavádění IS na ostatní pracoviště, které jsou již 

připravena. (8) 

 
  
 

3.1.9.3 Postupné zavádění 
 

Zavádění IS na jednotlivá pracoviště probíhá postupně, bez pilotní fáze. Rychlost 

zavádění je závislá na připravenosti jednotlivých pracovišť a na složitosti systému. 

Tento způsob je vhodný pro takový systém, u kterého není nutné provozní ověřování 

(komerčně dodávaný IS, IS převzatý z podobně fungujících pracovišť). (8) 

 
 

3.1.9.4 Nárazová strategie zavádění 
 

Strategie zavádění, kde najednou ukončíme činnost jednoho IS a po nezbytně nutné 

pauze spustíme nový informační systém. Tento postup je riskantní, používá se tak tam, 

kde souběh IS není možný. 

 

V praxi však nastává nutnost kombinovat jednotlivé postupy. Nejčastější je 

kombinace nárazového a postupného postupu zavádění IS. (8) 
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3.2 Automatická identifikace 
 

„Neoddělitelnou součástí logistiky je pohyb informací – informační tok. Na rozdíl 

od materiálového toku je informační tok v logistickém řetězci obousměrný. To znamená, 

že pohyb informací se děje nejenom stejným směrem jako pohyb materiálu, ale i ve 

směru opačném. Spolu s vývojem informačních technologií se mění i organizace a 

realizace informačních toků. Zatímco dříve byly informace zaznamenávány na 

hmotných médiích a přenášeny fyzicky (např. poštou), v současné době je možný jejich 

elektronický přenos, nejenom po vedení kabelových, ale i bezdrátově.  

K tomu, abychom mohli informace zpracovávat, je nutné nejprve potřebné 

informace získat a přenést je z míst jejich zdroje do míst jejich potřeby. Informace 

můžeme získat z průběhu technologických procesů, z povahy a konkrétních vlastností 

materiálů, obalů, manipulačních zařízení apod. Získanými informacemi mohou být 

např. údaje popisující okamžitý stav daného technologického procesu či stádia 

zpracování materiálu, počet kusů určitého druhu sortimentu ve skladu, apod.  

V současné době se zřetelně projevuje snaha o vyloučení lidského činitele z celého 

procesu. Hlavními důvody jsou: snížení počtu chybných informací, výrazně vyšší 

rychlost získání informace a jejího přenosu ke zpracování a také snížení celkových 

nákladů. Proto se stále častěji používá automatické získávání informací, tzv. 

automatická identifikace. 

 
Automatická identifikace usnadňuje: 
 

� řízení procesů, jimiž prochází tzv. pasivní prvky (např. řízení skladových 

operací, operací třídění a komplementace, ložních operací, zejména překládky v 

terminálech a na překladištích ve veřejné dopravě atd.) 

� kontrolu stavů (zejména stavů zásob ve skladech při inventarizaci i během 

průběhu naskladnění i vyskladnění) 

� sběr informací (vyhledávání a čtení údajů v katalozích, evidenci atd.) 

� provádění transakčních procesů (např. výstupní kontrola zboží při operacích u 

pokladních terminálů v prodejnách maloobchodu). 

 

Automatické získávání informací o materiálu, polotovaru či hotových výrobcích lze 

získat různými způsoby. Základním požadavkem při získávání informací je především 
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obdržení včasné a správné informace, protože pouze tak je možné splnit hlavní 

předpoklad pro realizaci logistické zásady předstihu toku informací před materiálovým 

tokem. 

 
Nejčastěji používané technologie k získávání informací: 
 

� � optická identifikace 

� � radiofrekvenční technologie 

� � indukční technologie 

� � magnetické technologie“ (3) 

 

3.2.1 Čárové kódy 
 

„ Čárový kód je nejrozšířenější metoda automatické identifikace. Skládá se z 

tmavých čar a světlých mezer, ve kterých jsou zakódovány různé informace (číslo 

artiklu, číslo výrobce, cena, hmotnost, skladové informace, jméno osoby atd.). Ke čtení 

a dekódování čárového kódu slouží snímače, které na principu světla dokáží převést 

informace v podobě čísel a znaků do počítače či jiného zařízení, kde lze s těmito 

informacemi dále pracovat. 

 Čárový kód má mnoho výhod a předností. Z tohoto důvodu je požadován ve většině 

výrobních a obchodních oblastech trhu. Hlavní předností je přesnost. Ke kontrole 

správnosti čárového kódu slouží kontrolní číslice, která je vypočítána z předchozích 

číslic kódu. V tomto ohledu lze jen s potížemi srovnat čárový kód s ručně zadávanými 

informacemi. Hlavním důvodem označování většiny výrobků v obchodních řetězcích a 

supermarketech je rychlost. Významnou výhodou je také flexibilita, neboť čárové kódy 

mohou být natištěny na kterýkoli materiál odolný proti kyselinám, mrazu, vlhkosti atd., 

jeho velikost může být přizpůsobena velikosti výrobku nebo množství dat. Prací s 

čárovými kódy můžete docílit maximální efektivnosti a produktivity.“  (24) 
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Mezi nejčastěji používané 1D kódy zařazujeme: 

 

3.2.1.1  EAN 
 

 
            Obrázek 1: EAN 

„Jedná se o obchodní kód, který je užíván v obchodní síti pro označení zboží. Tento 

kód využívá každý stát zapojený do sdružení EAN International (ČR má číslo 859). 

Kódovány jsou číslice 0 až 9, kde každou číslici kódují dvě čáry a dvě mezery. Může 

obsahovat 8 nebo 13 čísel (EAN8 nebo EAN13). První číslice určují stát (2-3 číslice), 

dalších několik číslic výrobce nebo dodavatele (většinou 4-6 číslic), další určují zboží a 

poslední číslice je kontrolní správnosti kódu.“ (24) 

 

3.2.1.2  UCC/EAN 128, Code 128 
 

 
       Obrázek 2: Code 128 

„Jedná se o průmyslové kódy, které se používají pro obchodní a logistické na 

kódování informací o daném výrobku (např. číslo artiklu, datum dodání, datum výroby, 

trvanlivost, hmotnost, velikost atd.). Každý z informací má svůj aplikační identifikátor, 

který udává, o jaký typ údaje se jedná. Do tohoto kódu je možno zakódovat 102 znaků, 

kde každý znak je určován třemi čarami a třemi mezerami.“ (24) 
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3.2.1.3  Code 39 
 

 
         Obrázek 3: Code 39 

„Code 39 se využívá v nejrůznějších aplikacích s výjimkou prodeje v malém. Je 

přizpůsoben jako norma v automobilovém průmyslu, ve zdravotnické službě, v obraně a 

v mnoha dalších odvětvích průmyslu a obchodu. Je schopen kódovat číslice 0 až 9, 

písmena A až Z a dalších sedm speciálních znaků, přičemž každý znak je reprezentován 

pěti čárami a čtyřmi mezerami. Odhaduje se, že při užití Code 39 může dojít k chybě 

dekódování až po přečtení cca 30 miliónů znaků.“ (24) 

 

3.2.1.4  Codabar 
 

 
       Obrázek 4: Codabar 

„Tento kód je mezinárodně využíván při označování krevních bank v transfůzních 

stanicích. Je schopen kódovat číslice 0 až 9 a šest znaků. Každý znak je reprezentován 

čtyřmi čárami a třemi mezerami.“ (24) 
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3.2.1.5  PDF 417 
 

 
       Obrázek 5: PDF 417 
 

„Dvojdimenzionální kód s velmi vysokou informační kapacitou a schopností 

detekce a oprav chyb (při porušení kódu). Označení PDF 417 (Portable Data File) 

vychází ze struktury kódu: každé kódové slovo se sestává ze 4 čar a 4 mezer o šířce 

minimálně jednoho a maximálně šesti modulů. Celkem je však modulů ve slově vždy 

přesně 17. Velikost kódovaného souboru může být až 1,1 kB. 

Na rozdíl od tradičních čárových kódů, které obvykle slouží jako klíč k vyhledání 

údajů v nějaké databázi externího systému, si PDF 417 nese všechny údaje s sebou a 

stává se tak nezávislý na vnějším systému. Příkladem použití mohou být nejrůznější 

identifikační karty, řidičské průkazy (v některých státech USA). PDF 417 se s výhodou 

využije i pro zakódování diagnózy pacientů atd. Výhodou čárového kódu PDF 417 je 

samoobnovení v případě 50% poškození. Čárový kód lze kombinovat s kódy systému 

EAN.“ (24) 

 
 
 

3.3 Přínosy IS/IT 
 

„Systematizace ukazatelů přínosů je nutná proto, abychom hned na začátku 

životního cyklu IS/IT dokázali tyto ukazatele definovat pro konkrétní aplikaci a 

konkrétní podnik, uměli stanovit způsob jejich vyhodnocování i konkrétní odpovědnost 

za dosažení určité hodnoty tohoto ukazatele.  

Ukazatele přínosů IS/IT můžeme klasifikovat z několika hledisek a to na: 

 

� finanční (měřené v peněžních jednotkách) a nefinanční (měřené jinými 

fyzikálními jednotkami jako jsou počet, čas apod.) 

� kvantitativní (měřené kardinální stupnicí) a kvalitativní (měřené ordinální 

stupnicí či logickou hodnotou) 
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� přímé (u kterých můžeme prokázat jednoznačný příčinný vztah k dosaženému 

přínosu) a nepřímé (u kterých musíme stanovit nějaké zástupné ukazatele 

vyjadřující změnu) 

� krátkodobé (projevující se do půl roku po implementaci IS/IT) a dlouhodobé 

(projevující se později) 

� absolutní (vyjádřené měřitelnou hodnotou) a relativní (vyjádřené bezrozměrným 

číslem) 

 

Z uvedeného je vidět, že možnosti používání ukazatelů i jejich kombinací jsou 

skutečně bohaté a nelze tudíž definovat jeden univerzální systém použitelný pro všechny 

podniky a situace. Vždy se musíme řídit tím, co jsme schopni hodnotit, a zejména pak 

hlediskem účelu a zodpovědnosti.  

Obecně je možné ke všem ukazatelům (nezávisle na jejich charakteru) říci, že vždy 

musíme sledovat hledisko účelnosti, které je obecně měřitelné mírou dosažení cílů, tedy 

ukazatelem účelnost = dosažená hodnota cíle / plánovaná hodnota cíle. To znamená, že 

musíme vždy při plánování jakékoliv aplikace IS/IT stanovit nebo odhadnout žádoucí 

nebo požadovanou hodnotu.“ (7) 

 

 

3.4 Slovní popis 
 

„Slovní popis patří k nejpoužívanějším při řešení úloh menšího rozsahu a pro 

komunikaci uvnitř pracovního analytického týmu.“ [6, str. 71] 

 

3.5 Vývojový diagram 
 

 
K přehlednému grafickému zachycení a zobrazení nějakého procesu či algoritmu 

slouží vývojový diagram. Každý typ operace je v algoritmu znázorněn příslušným 

symbolem, který má jasně definovaný význam. Pro upřesnění funkce daného symbolu 

se ještě vpisují operace slovně. Tyto symboly jsou mezi sebou spojeny směrovými 

šipkami. (6) 
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4 Analýza sou časné situace 

4.1 Představení spole čnosti 

4.1.1 Profil spole čnosti 

 
Název firmy:    UNICON, spol. s r.o. 

Sídlo:     Třebíč, Hrotovická 190 

Zapsáno:    20. červen 1991 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  

Základní kapitál:    7 600 000 Kč 

  

Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé a to Ing. Jan Furiš a Ing. Jiří 

Jakub. Oba dva zastupitelé jednají samostatně. Počet zaměstnanců je v současné době 

81, z toho 15 THP. 

 

4.1.2 Předmět podnikání 

 
Předmětem podnikání společnosti je dle výpisu z obchodního rejstříku: 
 
 

� Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo zboží vyžadující 

zvláštní oprávnění) 

� Výroba a montáž ocelových konstrukcí a opláštění 

� Vedení účetnictví 

� Silniční motorová doprava nákladní 

� Poskytování ubytovacích služeb v ubytovacích zařízeních 

� Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 

 

 

 



 28 

4.1.3 Popis spole čnosti 

 

Společnost UNICON, spol. s r.o. je soukromou společností působící především v 

oblasti výroby a montáže ocelových konstrukcí včetně opláštění. Firma působí na trhu 

od roku 1992. Průměrně realizuje asi 8-10 tisíc tun ocelových konstrukcí ročně. 

K nejdůležitějším projektům posledních let patří dodávky pro nově budované 

továrny na výrobu automobilů (KIA, Hyundai, Mercedez Benz) a jejich komponentů a 

také projekty pro energetický průmysl - zde se jedná především o ocelovou konstrukci 

skladu vyhořelého paliva v jaderné elektrárně Dukovany, dále vyrábí podpůrné 

konstrukce pro komíny pro firmu NEM, bedny pro výměníky do spalinovodu pro firmu 

Wallstein, zabývá se prováděcími projekty a dílenskou dokumentace pro výrobu 

ocelových konstrukcí, další činností je výroba a montáž ocelových konstrukcí, dodávky 

lehkých halových objektů na klíč, oplášťování a zateplování objektů, výroba a montáž 

zámečnických výrobků, inženýrská a poradenská činnost ve stavebnictví, demontáže 

ocelových konstrukcí.(29) 

 
 
 
 
 
 

4.2 Současná situace 

4.2.1 Hardwarová vybavenost 

 
V současné době firma disponuje 8 PC, z nichž jeden se používá jako server pro 

nynější ekonomický software. Všechny tyto počítače splňují minimální požadavky pro 

bezproblémový provoz systému DIALOG3000S. 

Datová síť je rozvedena pouze v administrativní budově, a to strukturovaná 

kabeláž kategorie 6 pro použití 1Gbps ethernetu. Hlavní výrobní hala aktuálně není 

propojena datovým rozvodem a do svařovny se nyní buduje optický spoj. 
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4.2.2 Skladové prostory 

 
Firma pro skladování materiálu využívá následující prostory: 

 

� Sklad hutního materiálu – systém uložení není příliš jednotný z důvodu 

nedostatku místa. Polotovary i materiál jsou mnohdy promíchány a velmi těžko 

se nalézají určité kusy. Systém ukládání je zde založen spíše na hrubé třídění na 

hromady. Kusy nejsou nijak evidovány. Skladová zásoba je držena minimálně, 

nakupuje se většinou na zakázku.  

 

� Sklad spotřebního materiálu a náhradních dílů – výdej a příjem probíhá dle 

potřeby výroby. Objednává se podle zkušenosti a optického zhodnocení stavu 

zásob v regále. Vše je sledováno a hlídáno vedoucím pracovníkem skladu. Po 

ukončení práce se vše vrací opět do skladu, případně tupé vrtáky se posílají na 

nabroušení. Oděvy a nářadí se vydávají na jméno pracovníka. 

 

� Sklad svařovacího materiálu – plynové láhve se drží skladem v minimální 

zásobě 2 ks. Také se zde skladují svařovací dráty, u kterých je velmi důležité 

sledovat tavbu na každém kusu.  

 

� Sklad barev a hořlavin – nalézá se v oddělené budově. Obsahuje barvy a různý 

hořlavý materiál, který je naskladněn na paletách. Každá plechovka či barel má 

své číselné označení, které je přejato číslováním od dodavatele. Některé barvy si 

také dodává zákazník sám, ty jsou pečlivě označeny. 

 

� Sklad spojovacího materiálu – spojovací materiály jsou naskladněny 

v regálech. Jednotlivé buňky regálu jsou popsány číslem nebo názvem. Tím se 

rozlišují jednotlivé artikly. Většina materiálu, který je objednán, jde přímo na 

zakázku, do skladu se většinou ani neukládá. Při příjmu a výdeji skladník 

překontroluje kusy a po té odešle na stavbu.  
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Seznam používaných skladových dokladů: 

 

� Dodací listy expedice 

� Dodací listy příjmu materiálu 

� Objednávky materiálu 

� Příjemka 

� Výdejka 

 

Odpovědnou osobou za skladové procesy je skladník. 

 

Výdej materiálu se vydává jednak dle požadavků ve výrobě anebo podle 

termínů, dle montáží. Co půjde do výroby, o tom rozhoduje skladník, v případě, že 

,,hoří termín“, domlouvá se s mistrem. Při expedici se opisují štítky, na kterých je 

vyznačeno číslo zakázky a dílec (čísla dílce se značí fixy přímo na dílec). Kontrolují se 

jednotlivé kusy. V některých případech jsou expedovány kusy přímo na kooperaci, 

odkud se již nevracejí, ale jdou rovnou na montáž na stavbu.  

Oleje a maziva se nakupují po baleních a spotřebovávají se jednorázově. 

Evidence se vede v sešitě písemnou podobou na jakou zakázku a co se vydalo 

(například maznička 1560). Jakmile dojde daný materiál, tak se objedná další.  

Skladová evidence je vedená ve stávajícím informačním sytému Finance a vše se 

zadává ručně. Jednotlivé artikly jsou evidovány na skladových kartách. 

 
 

V oblasti skladování a evidence materiálu tedy vznikají následující problémy, 

které je nutné eliminovat za použití modulu podporujícího automatickou identifikaci:  

 

� Nejednotná evidence 

� Chybějící označení 

� Chybné zadávaní údajů do systému Finance nebo do sešitu 

� Nemožnost identifikovat pracovníka ke konkrétnímu materiálu, se kterým 

manipuloval 

� Nedostatečná informovanost o počtu materiálu na skladě 

� Špatné hledání umístění materiálu dle skladové karty 
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4.2.3 Nákupní odd ělení 

 
Společnost UNICON nakupuje materiál na zakázkovou výrobu a to plechy, hutní 

materiál, spojovací materiál a další potřebné artikly pro hlavní výrobu. Jako vedlejší 

artikly si obstarává pracovní a ochranné pomůcky, režii (brusné kotouče, vrtáky apod.), 

kancelářské potřeby atd.  

Doklady spolu s tím související vznikají v několika jazykových mutacích. Pro 

nákup materiálu se používá papírová evidence nebo evidence v osobním počítači 

v podobě seznamů vytvořených v kancelářských programech Word a Excel. 

 

Používané nákupní doklady jsou: 

 

� Poptávka 

� Nabídka 

� Požadavek na nákup 

� Materiálový požadavek 

� Objednávka 

� Dodací list 

� Dokument o jakosti 

� Plány kontrol jakosti 

� Dobropis 

 

Zodpovědnými osobami nákupu jsou vedoucí výroby a nákupu, asistentka – 

nákupčí a ředitel firmy. 

 

Číslování dokladů jako je poptávka, objednávka atd. má zavedenou individuální řadu, 

která se skládá z roku, zkratky jména vystavovatele a rostoucí pořadové řady (např. 

2010/AB/1234).  

Nákup je z 98% prováděn v tuzemsku, v zahraničí pouze výjimečně. Poptává se 

u několika dodavatelů a to v písemné podobě, eventuelně telefonicky. Při vyhodnocení 

nabídek hraje na prvním místě roli cena a kvalita. Pokud hrozí, že nebude materiál včas 
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dodán na zakázku, upřednostňuje se termín. Objednává se jak materiál, tak i kooperační 

práce a přeprava. 

U dodávaného materiálu se kontrolují normy. S příchozím materiálem se 

zakládají také atesty. Ty se zadávají do počítače, přičemž každý z nich dostává číslo. 

Velmi důležité je sledovat u jednotlivých hutních materiálů tavbu, typ atestu a číslo 

certifikátu. Číslo tavby je spojováno s konkrétní zakázkou. Podstatné je také datum 

atestu. Při vstupních testech se provádí pouze vizuální kontrola.  

Po dodání materiálu se k zakázce vyhotovuje tzv. ,,Dokument o jakosti“, který 

obsahuje veškeré prohlášení, ujištění, atesty, soupisku materiálů na zakázku, protokoly 

o povrchových úpravách, jednotlivé informace k výkresům a seznam lidí na zakázce. 

Po podepsání smlouvy se připraví tzv. ,,Plán kontrol jakosti“, kde se zpětně 

kontroluje, kdo kontrolu prováděl (např. rentgen). Na server jsou umísťovány 

v elektronické podobě atesty z důvodu častějšího tisku na větší zakázky pro každý 

materiál. Po uzavření zakázky se na server kopírují uzavřené dokumenty.  

Pokud je dodaný materiál špatně spočítán nebo je viditelně nevhodný, tak se 

provádí reklamace. Může dojít k vrácení zboží nebo ponechání za nižší cenu. U 

chybných dokladů se vystavuje dobropis, vše se kontroluje podle smluv a objednávek. 

Hodnocení dodavatelů se provádí v tabulce v Excelu. Vyhodnocuje se kvalita 

materiálu, cena, spolehlivost, množství reklamací a další. 

  

 

 

 

4.2.4 Prodejní odd ělení 

 
Hlavní činnost firmy se zabývá převážně projektováním, montáží a výrobou 

ocelových konstrukcí a opláštění, projekty a dílenskou dokumentací pro výrobu 

ocelových konstrukcí, dodávky lehkých halových objektů na klíč, inženýrská a 

poradenská činnost ve stavebnictví, demontáže ocelových konstrukcí. 
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Seznam používaných prodejních dokladů: 

 

� Poptávka 

� Nabídka 

� Kalkulace 

� Objednávka 

� Potvrzení objednávky 

� Faktura 

 

Zodpovědnou osobou za prodej je pouze ředitel společnosti. 

Číslo zakázky roste od začátku fungování firmy. Nyní se jedná o čtyřmístný kód 

(např. 4943). 

Zakázka vzniká na základě poptávky, která přichází písemně, telefonicky, 

poštou nebo faxem. Poptávka se zaeviduje písemně do bloku, nastíní se obsah nebo je 

případně dodána zákazníkem projektová či dílenská dokumentace. Na základě tohoto se 

rozhoduje vedoucí montáže, technického oddělení a vedoucí výroby. Všichni se vyjádří 

k poptávce, a pokud je realizovatelná, tak se připraví nabídka. Jeden z řídících 

pracovníků je zvolen vedoucím projektu a ten se stará o celý průběh zakázky a 

komunikuje se zákazníkem ohledně detailů. 

Před zasláním nabídky se zjišťují kooperační práce a započítávají se do ceny 

kalkulace. Kalkulace je velmi detailní, skládá se ze soupisu materiálu na zakázku, 

množství, cena, dále pak obsahuje přímé mzdy, správní režii, zisk, činnosti, dopravu, 

ubytování a stravné a další. Vše se přepočítává na jednici, určí se tak celkové náklady a 

marže na zakázku na jeden kilogram konstrukce.  

Po sestavení kalkulace se zasílá zákazníkovi nabídka, pokud neodpoví do 

určitého termínu, tak asistentka ředitele ověřuje, zdali je nabídka ještě aktuální a zdali 

má firma zájem.  

Pokud byla firma neúspěšná, zakládá se nabídka do archívu a po určitém období 

se vyskartuje. 

Byla-li nabídka úspěšná, je zaslána zadavatelem objednávka, ve které se 

stanovuje termín garance, realizace, potvrzení či upřesnění ceny a další. V případě, že se 

jedná o větší zakázku, zpracovává se kupní smlouva o dílo. 
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V průběhu realizace zakázky se provádí tzv. dílčí fakturování nebo časové 

fakturování. Platby se provádí zálohově a je stanoven harmonogram na finanční plán. 

Při expedování zakázky se zajišťuje doprava a to v rámci vlastní režie nebo u 

externích přepravních služeb. 

Součástí prodejního oddělení je prodej materiálu a prací drobným firmám. 

Většinou jsou to menší řemeslné nebo stavební firmy. Nakupují například podložky, 

ohýbané plechy a jiné. Mnohdy si dodají i vlastní materiál na kooperační práce. Přes 

zakázkový list se vypíše soupis činností. Po provedení se uskuteční platba v hotovosti 

na pokladně nebo fakturou. 

 

 

4.2.5 Ekonomický útvar 

 
Hlavním orgánem ekonomického útvaru je ředitel společnosti, který má na 

starost vystavené faktury, kontrolu přijatých faktur a zpracování bankovních příkazů. 

Pod jeho dozor spadá vedoucí ekonomického útvaru, jenž spravuje mzdovou agendu, 

zpracování přijatých faktur a bankovních příkazů a také pokladnu. Další funkci v tomto 

úseku má asistentka ředitele, která zabezpečuje zpracování docházkového listu, přijaté 

faktury, majetek a pokladny. 

Všechny práce na ekonomickém úseku probíhají v souladu se zákonnými 

požadavky a jsou řízeny směrnicemi. Pro uživatele je základním koordinačním prvkem 

předávání podkladů pro zpracování měsíční závěrky. 

Ve firmě se v současné době vede podvojné účetnictví za pomocí softwarového 

vybavení, kde jsou data pořizována na účtárně a dále jsou prováděny kontroly s daty 

pořizovanými ve skladovém hospodářství. Data nejsou vkládána do jednoho datového 

úložiště z důvodu, že neexistuje datové propojení mezi místy, kde jsou data pořizována. 

Mezi další už blíže nespecifikované součásti ekonomického útvaru patří 

například Kurzové lístky, zpracování DPH, pokladní operace a zálohy vůči 

zaměstnancům, bankovní operace a bezhotovostní platební styk, nákupy pohonných 

hmot a cenin, vyúčtování cestovních dokladů, evidence závazků a zpracování přijatých 

faktur, evidence pohledávek, evidence majetku, údržba a revize majetku, inventarizace 

majetku, docházka, výpočet mezd, personalistka, pracovní úvazky a další. 
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4.2.5.1 Docházka 
 

V současné době firma nedisponuje elektronickým docházkovým systémem. 

Veškeré záznamy týkající se právě docházky jsou zpracovávány ručně a po ukončení 

měsíce jsou předávány asistentce ředitele. Při zpracování dochází k tomu, že jsou ručně 

pořízená data převedena do Excelu, kde jsou zkontrolovány a následně je proveden 

výpočet. 

Pracovní doba je stanovena pevně a o pružné se neuvažuje ani do budoucna. 

Aktuální směny v podniku: 

 

� Ranní směna – 6:00 až 14:30 hod. 

� Odpolední směna – 14:00 až 22:00 hod. 

� Noční směna bývá pouze za výjimečných okolností  

 

Pracovní přestávky na jídlo a oddech jsou stanoveny v rozsahu 30 minut za 

směnu a mají pevný začátek i konec. 

 

 

 

4.2.5.2 Výpočet mezd 
 

Zpracování mezd se provádí na mzdovém programu, data jsou pořizována ručně 

a nepřicházejí z jiných systémů. Výchozím podkladem pro zpracování mezd jsou 

odsouhlasené výkazy docházky. Nemocenské lístky posílají vedoucí k zaevidování 

v průběhu měsíce. V docházkových podkladech bývají zachyceny přesčasy a přestávky. 

Výpočet mezd se zahajuje ručním nastavením kalendáře podle docházky, 

vychází se z odsouhlasených docházkových sestav, schválených prémií, příplatků a 

odměn. Po dokončení výpočtu, který provádí program, se vytisknou rekapitulace mezd 

a z těch se dělají interní doklady pro zaúčtování. Dále se tisknou formuláře a hlášení pro 

jednotlivé instituce (OSSZ, zdravotní pojišťovny, atd.). Platební příkazy jsou 

generovány vedoucí ekonomického úseku.  
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Každý zaměstnanec má vlastní výši hodnocení, to znamená, že nejsou stanoveny 

přesně tarifní třídy. 

 

 

4.2.6 TPV a výroba 
 

4.2.6.1 Konstrukce 
 

Činností konstrukce je vytvářet: 

 

� Výkresová dokumentace 

� Pálící plány 

� Kusovníky 

� Dílenské rozpisky 

� Zadávání požadavků na zpracování výkresové dokumentace 

� Komunikace s projektantem 

� Komunikace se statikem 

� Konstrukční příprava materiálu 

� Určení typu svaru 

� Určení kvality materiálu 

 

Dále vystavuje materiálové požadavky na profily, plechy, spojovací materiál a 

rošty. Připravuje výrobní dokumentaci a to výkresy kreslené za pomocí softwaru 

AUTOCAD, rozpisky materiálů v SW AdvanceStill, který dělá automaticky výstup do 

MS Excel a to po dílcích následovně: 

 

� Identifikace materiálu 

� Identifikace skladby dílce po položkách 

� Rozpis jednotlivých dílců 
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V případě, že se jedná o větší výkresovou dokumentaci, je zadána externí 

projekční kanceláři odkud se vrátí výkresová dokumentace spolu s dílenskou rozpiskou. 

V případě, že přijde výkresová dokumentace v elektronické podobě, načítá se soubor 

s příponou DWG do SW AUTOCAD. 

Na vypracování pálícího plánu je používán SW PALCAD. Pálící plán je 

položkový, to znamená, že obsluha optimalizuje vytížení tabule manuálně. Pálící plány 

(položky) se na stroj přenáší za pomoci paměťové karty. Identifikace vypáleného dílce 

je zabezpečena na základě výkresové dokumentace. 

Způsob svařování a formát tabule určuje mistr na dílně na dílně.  

Kompletní výkresová dokumentace, kusovníky, materiálové položky a dílenská 

dokumentace přechází z technologie na schválení řediteli společnosti. 

Veškerá dokumentace spojená se zakázkou se tiskne dvakrát, jedna kopie jde 

hlavnímu mistrovi do výroby a druhá se zasílá do archívu. 

 

4.2.6.2 Technologie 
 

Vytváří se: 

 

� BOZP 

� Kooperace 

� Zadání zakázky do výroby 

� Opatření o neshodném výrobku 

� Expedice výrobku 

� Péče o stroje a zařízení 

� Školení pracovníků 

� Lékařské prohlídky pracovníků 

� Harmonogram výroby 
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Dále se kontroluje: 

 

� Příjem dokumentace 

� Přezkoumání konstrukčních řešení a postupů 

� Přejímka výrobku dodaného zákazníkem 

� Sledování základních pravidel při svařování 

� Kontrolní činnost při výrobě 

 

 

Po schválení dokumentace ředitelem firmy se odevzdá vedoucímu výroby, ten 

zkontroluje její správnost a je-li vše v pořádku, tak ji odevzdá dispečerovi výroby. 

Dispečer zabezpečí rozpis materiálů na jednotlivé položky, dělící plány, 

požadavky na nákup materiálu. Dále komunikuje se skladníkem, o tom jaký materiál má 

přichystat k jakému stroji. 

Technologii pro svařování určuje mistr na dílně dle zkušeností a absolvovaných 

školení. 

 

 

4.2.6.3 Výrobní proces 
 

Činností výroby je vytvářet: 

 

� Dělení materiálu 

� Průvodka kontrolní činnosti při výrobě 

� Požadavky na nákup materiálu 

� Spotřeba materiálu pro zakázku 

� Výdejka materiálu 

� Zakázkový listopad Informační měřidla 

� Pracovní výkaz 

 

Dispečer rozpracuje dílenskou dokumentaci, dělící plány pro jednotlivá 

pracoviště, svařovací postupy, postupy pro vrtání, frézování, stříhání, ohýbání a 
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vypalování.  Zpracuje denní plány a tuto dokumentaci odevzdá mistrům spolu 

s průvodkami. Do průvodek se značí například, který svářeč dělal na jaké zakázce a 

podle toho je pak možné dosledovat spojení zakázky a svářeče, ovšem nikoliv však 

konkrétní svar, také proto že výrobní dávka může obsahovat více kusů. 

Pálící plány (položky) si nosí dispečer výroby od konstruktéra na USB klíči.  

Evidence časů trvání pálení a dělení materiálu zaznamenávají jednotliví 

zaměstnanci na formuláři rozpiska pro dělení materiálu. V případě, že zůstane 

použitelný zůstatek po dělení nebo pálení, popíše se rozměr a vrátí se do skladu.  

Po dělení přijde materiál na další zpracování a to z větší části na svařování. 

Tryskání a povrchová úprava se dělají v kooperaci, odkud se pak rovnou expedují. 

Montáž bývá zabezpečována taktéž kooperací nebo vlastními zaměstnanci. 

 

 

4.2.6.4 Kooperace 
 

Objednávané kooperace: 

 

� Žárové zinkování 

� Galvanické zinkování 

� Tisk výkresové dokumentace 

� Vypalování laserem, vodním paprskem, plazmou 

� Vysekávání děr 

� Autodoprava 

� Montáž (plošiny, jeřáby) 

� Nátěry 

� Tryskání 

� Rentgen svarů 

� Měření tloušťky povrchové úpravy 
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Dodávané kooperace: 

 

� Řezání 

� Vypalování 

� Ohýbání plechů 

� Stříhání plechů 
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5 Vlastní návrh řešení 

 

5.1 Požadavky na IS 

 
Z analýzy současné situace firmy plynou následující požadavky na nový 

informační systém: 

 
� Podpora skladového hospodářství 

� Podpora nákupu a prodeje 

� Podpora docházky 

� Podpora TPV a řízení výroby 

� Podpora pro výpočet mezd 

� Podpora ekonomického úseku 

� Reporting a analýza dat 

� Vzájemná kompatibilita dat z jednotlivých částí IS 

� Usnadnění práce zaměstnancům 

� Česká jazyková podpora 

� Možnost školení pro snadný přechod do provozu 

 

 
V současnosti je na trhu nabízeno několik informačních systémů, které jsou 

určeny pro průmyslové výrobní podniky. Pro firmu jako je UNICON je totiž zcela 

nevhodné jak z hlediska času, tak ceny, aby si IS vyvíjela sama v rámci svého IT 

oddělení nebo pouze rozšiřovala současné řešení. Jako nejefektivnější se tedy jeví 

možnost zakoupení hotového softwarového systému s možností dodatečné úpravy na 

míru. Pro potřeby jsem tedy vybral následující 4 kandidáty, které budu porovnávat 

metodou vícekriteriálního hodnocení variant: 
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� ABRA Gx 

� DIALOG3000S 

� DIAMAK 

� HELIOS ORANGE 

 

Nebude hodnoceno pouze pokrytí veškerých oblastí podniku informačním 

systémem, ale i další následující kritéria: 

 

� Pokrytí IS – váha 0,4 - toto kritérium považuji za nejdůležitější, tudíž 

má ze všech nejvyšší váhu a bude hodnotit, zda řešení IS dokáže pokrýt 

všechny požadované oblasti podniku (tzn. zejména skladové 

hospodářství, nákup a prodej, docházku, TPV a řízení výroby, mzdy, 

podporu ekonomického úseku, reporting a analýzu dat). 

 

� Možnost dodatečné úpravy na míru – váha 0,2 – ne každý IS je 

vyloženě sestaven pro jakýkoliv podnik, tudíž dodatečné úpravy budou 

nezbytné a proto je hodnocení jako druhé nejvyšší. 

 

� Školení a podpora – váha 0,15 - možnost zaškolení do nového systému 

a případná podpora během celého provozu IS. Toto kritérium výrazně 

sníží možné ztráty z důvodu zaměstnanecké nezkušenosti s novým IS. 

 

� Cena – váha 0,1-  jedná se o předběžné náklady na pořízení. Cena 

v tomto případě není rozhodujícím faktorem, ovšem musí požadovanému 

řešení odpovídat. 

 

� Úroveň dodavatele – váha 0,1 - v tomto kritériu budu zhodnocovat 

dobu, kterou je dodavatel s IS na trhu, počet dosavadních instalací ve 

výrobních podnicích a certifikace.  

 

� Doba implementace – 0,05 – průměrná doba implementace IS 
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Výsledná hodnota bude součtem jednotlivých kritérií. Kritéria se budou násobit 

počtem bodů, které budou v rozmezí 1-9 (čím vyšší číslo, tím lepší hodnocení; tedy 

hodnota 1- nepřijatelné, hodnota 9- nejlepší možné řešení, nebude-li možné některé 

kritérium zjistit, bude vynecháno, čili hodnoceno číslem 0). IS, který získá nejvyšší 

výslednou hodnotu, bude optimálním řešením pro firmu UNICON. 

 

5.1.1 Srovnání IS 
 

5.1.1.1 ABRA Gx 
 

� Pokrytí IS – tento informační systém je schopen pokrýt veškeré předem 

definované oblasti. 

� Možnost dodatečné úpravy na míru – IS lze zcela přizpůsobit na míru 

podniku. 

� Cena – cenu není možno odhadnout, proto toto kritérium vynechávám. 

� Školení a podpora – poskytuje školení i podporu. 

� Úroveň dodavatele – firma byla založena v roce 1996 a momentálně má 

v oblasti výrobních podniků 79 zákazníků. Je držitelem certifikátu ISO 

9001 a Oracle gold partner. 

� Doba implementace – je odhadována asi na 12 týdnů. 

 

 

Kritérium Váha Body Výsledek  
Pokrytí IS 0,4 9 3,6 
Úprava na míru 0,2 8 1,6 
Školení a podpora 0,15 7 1,05 
Cena 0,1 0 0 
Úroveň dodavatele 0,1 7 0,7 
Doba implementace 0,05 8 0,4 

Tabulka 1: Hodnocení ABRA G4 
 
Výsledná hodnota je 7,35. 
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5.1.1.2 DIALOG 3000S 
 
 

� Pokrytí IS – systém pokrývá veškeré požadované oblasti. 

� Možnost dodatečné úpravy na míru – všechny moduly a části IS je 

možné zákazníkovi na míru doladit. 

� Cena – cena řešení je odhadována na 1 milion Kč. 

� Školení a podpora – firma poskytuje jak školení, tak podporu i 

pravidelný update. 

� Úroveň dodavatele – společnost je na trhu od roku 1994 a od té doby 

má 140 zákazníků. Je držitelem několika certifikátů. 

� Doba implementace – doba implementace by byla okolo 4 měsíců. 

 

 

 

Kritérium Váha Body Výsledek  
Pokrytí IS 0,4 9 3,6 
Úprava na míru 0,2 8 1,6 
Školení a podpora 0,15 8 1,2 
Cena 0,1 6 0,6 
Úroveň dodavatele 0,1 7 0,7 
Doba implementace 0,05 7 0,35 

Tabulka 2: Hodnocení D3000S 
 
Výsledná hodnota je 8,05. 
 
 
 

5.1.1.3 DIAMAK 
 
 

� Pokrytí IS – systém vůbec nepokrývá oblast docházky, což jeho 

hodnocení výrazně sníží. 

� Možnost dodatečné úpravy na míru – úpravy jsou možné. 

� Cena – cenu není možné předem stanovit. 

� Školení a podpora – školení i podpora jsou k dispozici. 

� Úroveň dodavatele – firma vznikla v roce 1990 a k dnešnímu dni má 40 

zákazníků ve výrobních podnicích. 
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� Doba implementace – 5 měsíců. 

 

 

 

Kritérium Váha Body Výsledek  
Pokrytí IS 0,4 4 1,6 
Úprava na míru 0,2 7 1,4 
Školení a podpora 0,15 7 1,05 
Cena 0,1 0 0 
Úroveň dodavatele 0,1 5 0,5 
Doba implementace 0,05 5 0,25 

Tabulka 3: Hodnocení DIAMAK 
 
Výsledek hodnocení je 4,8. 
 
 
 
 

5.1.1.4 HELIOS ORANGE 
 
 

� Pokrytí IS – IS pokrývá všechny oblasti potřebnými moduly. 

� Možnost dodatečné úpravy na míru – řešení na míru je možné, ovšem 

bez další specifikace, jestli se jedná pouze o řešení v rámci výběru 

potřebných modulů nebo i jejich dodatečnou úpravu. 

� Cena – hrubý odhad ceny řešení je stanoven na 1 milion Kč. 

� Školení a podpora – školení i podpora jsou k dispozici. Telefonická 

podpora je placenou službou. 

� Úroveň dodavatele – firma je na trhu od roku 1996 a má na svědomí 

4600 instalací produktu (není jisté, zda pouze ve výrobních podnicích). 

Je držitelem několika ocenění i certifikátů. 

� Doba implementace – okolo 3 měsíců. 
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Kritérium Váha Body Výsledek  
Pokrytí IS 0,4 8 3,2 
Úprava na míru 0,2 4 0,8 
Školení a podpora 0,15 4 0,6 
Cena 0,1 6 0,6 
Úroveň dodavatele 0,1 8 0,8 
Doba implementace 0,05 8 0,4 

Tabulka 4: Hodnocení HELIOS ORANGE 
 
Výsledná hodnota je 6,4. 
 
 
 
 

5.1.2 Zhodnocení srovnání IS 
 

Z uvedeného srovnání vyplývá, že nejlepšího hodnocení pro firmu UNICON 

dosáhnul informační systém DIALOG 3000S od společnosti Control s.r.o, jehož 

charakteristice je věnována celá následující kapitola. 

 

 

5.2 DIALOG 3000S 

 
DIALOG 3000S reprezentuje řešení pro sektor středních a velkých firem z 

oblasti výroby, obchodu a služeb. S úspěchem je nasazován také v malých firmách. 

Doménou jsou speciální uživatelská řešení v řadě oborů podnikové činnosti vymykající 

se nabízenému standardu na trhu informačních systémů. Jedná se například o řešení pro 

laserové dělení materiálů včetně spolupráce s technologickým softwarovým vybavením. 

V nabídce je také elastické řešení využívající aplikační server MetaFrame od 

společnosti Citrix s plnohodnotným HTML prohlížečem. 

DIALOG 3000S je vyvíjen firmou Control spol. s r.o. s využitím vývojového 

prostředí a databázových technologií od firmy Sybase. V aplikaci je použit model 

zpracování typu client-server s možností dvoj nebo trojvrstvé architektury. Klientskou 

část lze provozovat na bázi všech verzí operačních systémů MS Windows. Serverová 

část je provozována na většině běžných hardwarových a softwarových platforem 

(Linux, Windows).  
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IS obsahuje jako integrální součást instalace databázové technologie nástroj 

InfoMaker, který umožní úpravu standardně dodávaných tiskových výstupů dle 

požadavků zákazníka i vytváření výstupů nových (ve formě sestavy, tabulky, grafu 

apod.). 

Dále systém nabízí interaktivně propojené moduly sledující dílčí firemní 

procesy. Všechny moduly mají jednotné uživatelské prostředí vycházející ze standardů 

MS Windows a komunikují s externími aplikacemi. Pro uživatele je v DIALOGu 

připraven moderní reportingový systém na bázi ROLAP v návaznosti na aktuální 

požadavky CRM modulu. Na ROLAP Engine pak navazují různé typy interface od 

Windows aplikací přes Web až po integrované aktivní komunikační kanály jako e-mail, 

SMS nebo Fax. I uživatelé ze vzdálených nebo mobilních pracovišť mohou získávat 

informace prostřednictvím internetu nebo bezdrátových pojítek. 

Díky cenové politice „aktivního uživatele“ je dána uživateli firmou Control 

možnost přesněji rozložit investice do projektu zavedení informačního systému. Podle 

rostoucího zatížení zaváděné aplikace ve vlastním provozu volí investor moduly a jejich 

osazení uživateli. Licenční poplatek je stanoven zpětně podle skutečného využití ve 

sledovaném ročním období. Tato metoda umožňuje průběžně vyhodnocovat přínosy 

zaváděného řešení v praxi a investovat do oblastí, kde je dosahována největší efektivita 

nasazení informační technologie. DIALOG 3000S je schopný se přizpůsobit růstu 

firmy, změnám jak v metodice řízení, tak změnám v legislativním prostředí, ve kterém 

uživatel působí. Jako příklad může sloužit volba zpracování účetnictví jak podle 

národních účetních postupů, tak podle standardů US GAAP nebo IFRS. 

IS je připraven na komunikaci v multijazyčném prostředí obchodního světa. 

Veškeré ovládací menu, doklady nebo tiskové výstupy mohou být nadefinovány ve 

zvoleném jazyce a uživatel má k dispozici pro vlastní práci českou, slovenskou, 

anglickou nebo německou verzi. Jazyková mutace je vázána na identifikaci uživatele při 

vstupu do systému. Samozřejmé je použití cizích měn při oceňování aktiv a pasiv 

a jejich promítnutí ve firemním účetnictví.  

Samotný programový produkt DIALOG 3000S je navržen pro uživatele jako 

spojení integrovaných a vzájemně komunikujících modulů. Všechny moduly lze 

provozovat v libovolně složité firemní struktuře, která je určena velikostí firmy nebo 

charakterem výroby. Kompetence jsou uživatelům přidělovány formou uživatelských 
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práv podle jejich pracovní náplně, což umožňuje zachytit jejich specializaci na určité 

operace nebo naopak ošetřit kumulaci funkcí na dané pracovní pozici. (22) 

 
 
 
 
 

5.3 Potřebné moduly 

Pro komplexní pokrytí veškerých procesů ve firmě UNICON, spol. s.r.o. je 

zapotřebí zakoupit následující licence modulů informačního systému DIALOG 3000S: 

 

� Správa systému 

� Finanční komplex 

� Nákup a prodej 

� CRM modul + Pošta 

� Řízení výroby 

� Sběr dat – snímání operací 

� Mzdy do 200 zaměstnanců 

� Personalistika 

� Docházka administrátor 

� Docházka mistři 

� Projekty 

� E-sklad 

� Workflow 

 

Popisy funkcí a vlastností jednotlivých modulů IS jsou uvedeny níže. 

 

5.3.1 Správa systému 

 
Umožňuje základní definici databází (řízených subjektů), nastavení 

uživatelských přístupů v systému, individuální nastavení pracovních ploch, správu 

číselníků (PSČ, kódy zboží pro výkazy Intrastat, SKP číselníky a další), definování 

zálohovacích postupů, řízení grafických objektů a objektů vkládaných jako příloha 

systémového dokumentu. Log systém je uzpůsobený k dokumentačním změnám. 

Zaznamená v databázi každou změnu až na úroveň polí a prováděcích programů. 

Implementací všech nabízených funkcí v tomto modulu je uživateli garantována 

ochrana dat před zneužitím na nejvyšší úrovni. Úroveň zabezpečení dat byla ověřena 

nezávislou certifikační autoritou. (13) 
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5.3.2 Finanční komplex 

 
Představuje centrální modul informačního systému DIALOG 3000S. Uživateli 

poskytuje nejen propracovaný nástroj pro vedení finančního účetnictví, ale ve spojení s 

Finanční kanceláří také skutečný prostředek pro finanční management firmy. 

Funkcionalita odpovídá platným legislativním předpisům pro vedení účetnictví a díky 

svoji architektuře je zároveň plně modifikovatelný na jiné účetní předpisy včetně 

účetních standardů US GAAP a IFRS. Obsahuje také funkce pro konsolidaci účetních 

dat na úrovni holdingových organizačních struktur. Součástí modulu jsou otestované a 

funkční sady tiskových výstupů. Modul je připraven pro přistoupení ČR k jednotné 

měně EURO, která se stane základní vykazovací jednotkou. Vztah k ostatním měnám 

bude řízen kurzovním lístkem. (18) 

 

5.3.3 Nákup a prodej 

 
Nákup a prodej se skládá ze vzájemně propojených modulů Skladového 

hospodářství, Prodeje, Nákupu, e-businessu a Marketingu. Nástrojem pro budování 

fungující logistiky firmy jsou řízené sklady, prodejní operace s plánováním a 

zásobování reagující na okamžité stavy skladů a požadavky výroby, tedy lze říci první 

tři výše jmenované moduly. Tyto doplňuje e-business garantující propojení 

definovaných databází s internetovým prohlížečem a komunikaci firmy s jejím okolím 

(objednávání služeb přes webovou stránku, zobrazení aktuální nabídky, vyhlášení 

prodejních akcí a slev, rezervace zboží z dceřiných společností a další). Pro soustředění 

informací o zákazníkovi a trhu a k jejich následné distribuci uvnitř firmy slouží modul 

Marketing.  

Všechny moduly jsou vybaveny sadami tiskových výstupů, které se dle potřeb 

uživatelů modifikují. 

Moduly mohou vedle klasických cest komunikace formou tištěných dokladů 

využívat také např. PDF formát pro internetovou komunikaci nebo EDI komunikaci. 

(19) 
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5.3.4 CRM modul + Pošta 

 
Název modulu vychází ze zkratky CRM obecně používané pro metodu 

Customer Relationship Management. Modul samotný je pak dodáván jako nástroj pro 

strategické a operativní řízení firmy, který pomůže uživateli efektivně nacházet a 

spravovat vztahy se zákazníky při účelném vynakládání nákladů. Jeho prostřednictvím 

uživatel plánuje a realizuje efektivní marketingové kampaně, řídí obchodní případy a 

péči o zákazníky. CRM modul sbírá data z marketingových, obchodních, servisních a 

komunikačních procesů. Je nástrojem pro využití informací o zákaznících s cílem udržet 

si s nimi dlouhodobé ziskové vztahy, zvýšit jejich loajalitu, předvídat jejich chování a 

cíleně na ně působit.  

Stálým sledováním požadavků zákazníka rozvíjí užší vztahy s ním. Kontinuální 

péče o zákazníky umožňuje podstatné zlepšení finančních ukazatelů, jako jsou obrat, 

náklady a ziskovost. Z hlediska informačního systému DIALOG 3000S je tvořen 

integrací back office aplikací pro obchod, marketing a prodej a front office aplikací pro 

e-business a servis. (20) 

 
 

5.3.5 Řízení výroby 

 
Tato výrobní část aplikace nasazovaná u zákazníků vychází z obecných 

předpokladů metody MRP II. Dále je doplněna o prvky teorie omezení (TOC). Modul 

pro řízení výroby provádí plánování materiálu na základě technické přípravy výroby 

připravující v podniku kusovníky nebo receptury, provádějící rozpis výrobních operací 

a zadání výkonových norem. Technická příprava výroby definuje v systému také 

technologie zpracování materiálů a surovin. Plánování materiálu na konkrétní zakázku 

(u přísně zakázkové výroby) nebo plán (týká se zejména sériové výroby) má 

interaktivní vazbu na řízení zásob. Už požadavky konstrukce se promítají do nákupních 

plánů a ovlivňují celkovou podnikovou logistiku. Pro plánování kapacit, jehož 

výstupem jsou počáteční a koncové termíny výroby, respektuje naše metoda způsoby 

zásobování, skladování a dopravy. Systém pak podle termínu a požadavků rozplánuje 

výrobu přesně stanovenou na základě objednávek, nebo predikce obchodního oddělení. 

Výsledkem aplikovaného postupu je podrobný přehled o materiálových a kapacitních 
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požadavcích, který se ručním zásahem plánovače dá operativně měnit a upravovat tak, 

aby konečný termín výroby respektoval např. určené priority (významnost zákazníka 

pro firmu). Uživatelé veškeré kapacitní změny provádějí prostřednictvím plánovací 

tabule ve formě Ganttova diagramu, který přehledně ukazuje kapacitní vytížení 

pracovišť nebo technologií, a umožňuje provádět operativní změny. Jednotlivá strojní 

zařízení obsahují na kartách vlastní evidenci a plánování údržby. 

Popisovaná funkcionalita odpovídá v podstatě principu operativního řízení 

výroby, které je chápáno jako komplexní systémové řízení na úrovni operativního 

managementu výroby zaměřeného na neustálou koordinaci řízeného procesu k plnění 

přijatých cílů, kdy samozřejmostí je jejich neustálá aktualizace. (13) 

 
 
 

5.3.6 Sběr dat – snímání operací 

 

Informace o skutečném časovém průběhu výrobních operací získává modul 

výroby pro kapacitní řízení ze snímacích terminálů, kde je instalována speciální 

aplikace používající čárový kód průvodky dílce. Dělník se před vlastním zahájením 

provádění operace (broušení) na dílci identifikuje na snímacím terminálu osobním 

docházkovým čipem (čárovým kódem). Následuje sejmutí čárového kódu z průvodky 

dílce, výběr konkrétní operace a potvrzení počtu zahajovaných kusů. Od tohoto 

okamžiku aplikace měří dobu výkonu operace. Operace jsou definovány v 

technologickém postupu. Ukončení operace probíhá obdobným způsobem. 

Obsluha zadává také manipulační časy, prostoje nebo údržbu stroje. Součástí 

implementace je návrh umístění snímacích terminálů a nabídka na realizaci technického 

vybavení u uživatele.(21) 

 

5.3.7 Mzdy do 200 zam ěstnanc ů, Personalistika 

 
Mzdy a personalistika splňuje požadavky kladené na moderní systémovou 

aplikaci podporující nejdůležitější oblast podnikového řízení, a tou je řízení lidí. Projekt 
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aplikace se rozděluje na dvě provázané oblasti uživatelů. První představují Mzdy pro 

pracoviště mzdové účtárny a druhou Personalistika pro personální útvar firmy. 

Modul Mzdy je silným nástrojem pro zpracování měsíčních vyúčtování mezd 

pracovníků. Předností pro uživatele je snadné parametrizování výpočtů mezd, výpočtů 

srážek ze mzdy (zdravotní pojištění, odvody do fondů, daně, životní a penzijní 

připojištění a další), odečitatelných položek ze základu daně v případě změn v 

legislativním nebo firemním prostředí. Výpočet mezd není koncipován jako pevný 

algoritmus, ale je flexibilně definován jako soubor vzájemně provázaných různých 

druhů výpočtů (druhy mezd). Modul je dodáván s přibližně 230 druhy mezd, ze kterých 

si uživatel může vybrat ty, které jsou pro něj relevantní, popřípadě je možné definovat 

algoritmy výpočtu a mzdy vlastní, dle individuálních potřeb mzdové politiky. Modul tak 

zaručuje použitelnost při jakýchkoli změnách, ať už vnějších (legislativa), tak vnitřních 

ve firmě. 

Vymezení a tvorba účetních skupin, rozdělení pracovníků dle organizační 

struktury, možnost nadefinovat individuální účetní předpis pro prakticky každou složku 

mzdy, zařazení pracovníků do oddělení či středisek umožňuje následný rozbor, 

sledování a plánování mzdových nákladů ve firmě. 

Je zabezpečeno propojení modulu Mzdy s ostatními moduly automatickým 

načítáním údajů z Docházky, přebíráním dat ze sledování výkonů výrobních dělníků, 

zaúčtováním výpočtů do modulu Účetnictví, tvorbou příkazů k úhradě do Finančních 

operací. Ostatní moduly využívají jednotnou databázi pracovníků, vytvořenou v modulu 

Personalistika. 

Personalistika se zaměřuje svými funkcemi na řešení souladu mezi počtem a 

strukturou pracovních míst a počtem a strukturou zaměstnanců (nábor, rozmisťování, 

agenda propouštění a penzionování zaměstnanců), na optimální využívání pracovních 

sil (analýzy a prognózy vývoje), na poskytování informací o personálním a sociálním 

rozvoji zaměstnanců s důrazem na dodržování zákonných norem (motivace 

zaměstnanců, systémy odměňování, bezpečnost a ochrana zdraví, personální a sociální 

vývoj). 

Jednotlivé soubory dat umožňují jejich organizaci v libovolné hierarchii skupin 

příslušných objektů tak, aby bylo možno zajistit přístup uživatelů k výše uvedeným 

funkcím modulu. Detailním nadefinováním struktury pracovních míst, funkcí, filiálek 
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a jejich vazeb na druhy požadavků, úkolů a činností ve firmě, školení a dalšího 

vzdělávání se zabezpečuje snadnost přiřazení těchto míst zaměstnancům, evidence 

neobsazených míst, případně sledování prostojů, a tím dochází k řešení souladu mezi 

počtem míst a jejich strukturou na straně jedné a počtem a strukturou zaměstnanců na 

straně druhé. Samozřejmě je také zabezpečena vazba mezi zaměstnancem a druhy 

nadefinovaných požadavků, schopností a jeho znalostí. Dále je k dispozici evidence 

požadovaných a plánovaných školení i dalšího vzdělávání nebo evidence přidělených 

pracovních prostředků.(15) 

 

 
 

5.3.8 Docházka administrator a Docházka mist ři 

 
Tento aplikační modul rozšiřuje Mzdy a personalistiku o další výkonné a účinné 

nástroje pro kontrolu a hodnocení zaměstnanců organizace. 

Aplikace vychází z informací o zaměstnancích uložených v personálních a 

mzdových databázích, a dále tyto databáze doplňuje o detailní výkazy docházky, plány 

směn, čerpání dovolené, služební cesty, hodnocení odpracovaného času ve vazbě na 

výrobní kapacity a vnitropodnikové normy, nemocnost a absence. Výstupy pro 

uživatele jsou připraveny jak v textové, tak v grafické podobě a při tvorbě jejich 

nabídky firma Control spol. s r.o. vychází z filosofie informačního systému DIALOG, 

kterou je modifikovatelnost každého výstupu podle požadavků zákazníka utvářených 

např. oborem činnosti, sortimentem výroby, místem působení, způsobem komunikace, 

velikostí firmy a dalšími činiteli. 

 

Cílem aplikace je poskytovat uživatelům: 

 

� komplexní databázi informací z úseku Human Resources 

� kompletní podklady pro zpracování mezd 

� nástroj pro evidenci, řízení a plánování docházky (kon-figurace systému např. 

dle kolektivních smluv organizace, volba modelů pracovní doby, plánování 

služebních cest a pohotovostí) 
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� automatizované výpočty docházky pro skupiny pracovníků 

� možnost importu dat z externích aplikací 

� aplikaci nezávislou na hardwarové platformě 

� spojení se snímáním technologických operací 

� internetového klienta 

� vazba na jídelní systém dodávaný externí firmou (14) 

 

 

5.3.9 Finanční kancelá ř 

 
Modul nabízí uživatelsky přístupný nástroj reportingu využívající na pozadí 

technologii ROLAP engine a díky tomu může pracovat se všemi daty uloženými v 

informačním systému DIALOG 3000S. Uživatelé disponují s možností tvorby ukazatelů 

pro prezentaci výsledků podnikové činnosti, mohou připravovat ucelené hodnotící nebo 

analytické systémy s výstupy nasměrovanými na určené manažerské počítače bez 

nutnosti práce se samotnou aplikací. Touto cestou je umožněno jak samotné řízení 

nákladů, zisku, peněžních toků a sestavování bilančních analýz a finančních plánů s 

následným hodnocením skutečného vývoje a stanovením odpovědnosti za tento vývoj, 

tak také poskytování periodických reportů na firemní porady nebo jejich elektronické 

doručování majitelům firem. 

Uživatelé mohou pomocí funkcí modulu připravovat také statistické výkazy 

nebo hlášení pro státní instituce, kdy zachovají také jejich původní grafickou podobu. 

Pro distribuci výstupů lze využít také poštovního klienta integrovaného v IS DIALOG 

3000S.  

Nasazení modulu v praxi znamená zapojení řídících pracovníků na všech 

stupních podnikové struktury do vnitřního ekonomického systému řízení podniku. 

Modul využijí účetní, controlleři, ekonomičtí manažeři a majitelé. Úspěšnost 

implementace zajišťují zkušení konzultanti disponující zpracovanou metodikou pro 

finanční analýzy a rozbory podnikových procesů. Modul je dodáván se sadou 

vzorových reportů, které uživatel může v první fázi modifikovat a teprve po získání 

praktických zkušeností přistupuje k tvorbě vlastních výkazů. (23) 
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5.3.10 Projekty 

 
Pro náročnější činnosti (zavádění nové technologie, implementace norem ISO, 

dodávky investičních celků) je připraveno řízení projektů s vazbou na kapacitní 

plánování a vyhodnocení až do úrovně jednotlivých pracovníků. (16) 

 

 

5.3.11 E-sklad 

 
Aplikace je určena pro nasazení bezdrátových nebo synchronizovaných zařízení 

PDA komunikujících pomocí WiFi. S jejich pomocí může obsluha rychleji zadávat 

doklady týkající se pohybu zboží nebo materiálu při jeho příjmu, výdeji do výroby nebo 

při expedici zákazníkovi. Na displeji mobilního zařízení lze získávat informace o 

zákazníkovi (identifikace, obraty, rabaty, cenová kategorie a další). Ve vazbě na 

zákazníka lze přímo z PDA terminálu zadávat objednávky, vystavovat doklady o 

prodeji (dodací list, faktura, dobropis), volit formu balení, způsob dopravy, určit místo 

dodání. Stiskem tlačítka lze spustit inventuru vybraného skladu. Řízený sklad má v 

systému čárovým kódem označené umístění a skladníkovi je při slučování požadavků 

na výdej navrhována také optimální trasa pohybu ve skladovém prostoru. (21) 

 

5.3.12 Workflow 

 
Modul je důležitou součástí informačního systému při řízení business procesů. V 

interakci s ABC modely a projektovým řízením nekopíruje pouze původní oběh 

papírových dokladů, ale řídí i lidské procesy ve vazbě na počítačové zpracování. 

Implementací modulu získá uživatel dvojí pohled na business procesy. První pohled je 

na transakce a druhý pohled mu zajišťuje monitorování průběhu samotných procesů. 

Nasazení modulu zajišťuje procedurální automatizaci podnikových procesů řízením 

posloupnosti pracovních činností a vyvoláváním odpovídajících lidských nebo 

technických zdrojů. Poskytuje administrativní a monitorovací funkce, jako je například 
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zrušení procesu, změna účastníka procesu nebo kontrola stavu procesu. V informačním 

systému DIALOG 3000S jsou pro spuštění výše uvedených funkcí vytvořeny 

technologické předpoklady (koncept klient/server, emailový klient, spolupráce s 

kancelářskými balíky, databázové zpracování). (17) 

 
 
 
 

5.4 Popis využití IS ve firm ě 
 

5.4.1 Docházka 
 

Modul docházky bude pracovat v režimu načítání dat z centrálního snímacího 

zařízení – docházkového terminálu, který bude umístěn přímo u vchodu na vrátnici. Pro 

jednotlivá pracoviště budou v systému nastavena uživatelem docházková konta a 

pracovní kalendáře uvádějící začátek a konec pracovní doby, směnnost, toleranci 

příchodu nebo odchodu a zákonné přestávky. 

Údaje z docházkového systému bude možné vyhodnocovat ve vztahu k údajům 

ze snímání operací ve výrobě. V systému budou kontrolovat a případně korigovat 

docházku vedoucí jednotlivých úseků nebo mzdová účetní. Pro controlling budou 

připravena důležitá data pro vyhodnocení celkové produktivity práce. 

 

 

5.4.1.1 Jednotlivá čipnutí 
 

� Příchod a odchod - Zaměstnanec čipnutím na příslušná políčka zaznamená svůj 

příchod či odchod. Tyto údaje budou přeneseny do systému a budou 

zaokrouhleny dle popisu v současném stavu. 

 

� Nemocenská - Zaměstnanec nebude čipovat nemocenskou, ale zahájení 

nemocenské zadá mzdová účetní do systému ručně, systém sám vygeneruje 

následující dny nemocenské až do okamžiku kdy zaměstnanec čipne zahájení 

pracovní doby, vložení záznamu o dovolené. 
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� Dovolená - Zaměstnanec před nástupem na dovolenou ukončí pracovní den a 

čipnutím na příslušné pole zadá zahájení dovolené. Dovolená se generuje, až do 

okamžiku kdy zaměstnanec opětovně nastoupí do zaměstnání, zahájením dne 

pracovního klidu (svátek, sobota, neděle), nebo ručním ukončením (např. z 

důvodu nástupu na nemocenskou). Pokud zaměstnanec odejde před naplnění 

fondu pracovní doby v den, kdy čipuje dovolenou, bude tato počítána také 

poměrně na den, kdy odchází. 

 

� Lékař, paragraf – Jestliže zaměstnanec v průběhu pracovní doby navštíví 

lékaře, provede čipnutí na příslušné políčko. Tato část pracovní doby nebude mít 

vliv na snížení platu a bere se, že zaměstnanec byl na pracovišti. Pokud 

zaměstnanec odchází k lékaři v průběhu pracovního dne a následně se vrátí, 

bude proveden korekční zásah z důvodu krácení nároku (nemůže nastat 

souběžně paragraf a přesčas). 

 

� Služební cesta - Zaměstnanec ukončí svoji pracovní směnu a v případě, že další 

den nastupuje na služební cestu, provede čipnutí na příslušné pole. Pracovní 

cesta bude ukončena čipnutím příchodu do zaměstnání, nástupem na dovolenou 

popřípadě na nemocenskou.  

 

 

 

5.4.1.2 Docházkové terminály 
 

Pracovníci budou evidovat jednotlivé příchody a odchody přiložením čipu k 

docházkovému terminálu. Terminál obsahuje jednotlivé typy snímačů (příchod a 

jednotlivé typy odchodů). Přiložením čipu ke konkrétnímu snímači určuje pracovník, o 

jakou změnu stavu se jedná. U každého pracovníka bude zaznamenáno poslední čipnutí 

během jedné minuty (jde o interval pro možnost opravy při výběru špatného snímače 

pracovníka). Docházkový terminál bude umístěn 1x u vrátnice a 1x v administrační 

budově. 
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Obrázek 6: Docházkový terminál FX411 
Zdroj: http://www.tetronik.cz/images/products/image/FX411-Whitte.png 

  

 

Terminál FX411 - umožňuje registraci příchodu, odchodu a pěti volitelných 

přerušení pracovní doby. Zobrazuje i saldo pracovní doby. 

Velký, červeně svítící numerický displej terminálu zobrazuje aktuální čas. 

Sejmutí identifikačního čipu je akusticky a opticky signalizováno. Současně je hlasově 

oznámen zvolený příznak. 

Terminálem lze ovládat zámek dveří nebo jiné zábranné zařízení. Propustnost 

přes terminál je přibližně 60 - 70 osob za 1 min. Velkou výhodou terminálu je 

přehlednost, jednoduchost a jistota ovládání - procházející přiloží svůj čip k vybranému 

snímači a je mu hlasem oznámen význam příznaku, který zvolil. 

 

Provozní podmínky a uživatelské parametry: 

 

� příchod, odchod + 5 nastavitelných přerušení pracovní doby 

� možnost připojení externího vstupního snímače 

� zobrazení času a salda pracovní doby 

� možnost ovládání elektromagnetického zámku 

� připojení přes konvertor RS485/RS232 k PC (max. 900m od PC) 

� možnost volby on / off - line komunikace 



 59 

� vestavěné akumulátory 

� rozměry 197 x 175 x 55 mm 

� hmotnost 0,75 kg 

� plastová skříň ABS, jsou k disposici dvě barevná provedení: šedá kancelářská a 

černá grafitová 

� LED numerický displej o výšce znaku 25 mm umožňuje provoz terminálu až do 

- 20°C 

� identifikační medium - Dallas čip (28) 

 

 

Dallas čip -  identifikační čip je kontaktní identifikační médium. Přiložením 

čipu ke snímací hlavě dojde k přečtení kódu a tím k jednoznačné identifikaci konkrétní 

osoby. Použité ID čipy jsou produktem firmy Dallas Semiconductor. Obsahují 

jedinečný 64-bitový kód a výrobce garantuje, že nikdy nevyrobí dva identické čipy, což 

zaručuje nezaměnitelnost identifikace.  Čipy jsou navíc odolné proti mechanickému 

poškození, vlhku, mrazu i mastnotě. (30) 

 
Obrázek 7: Dallas čip 

http://www.tetronik.cz/images/photogallery/image/F0109.png 
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5.4.1.3 Plán pracovní doby 
 

Každému pracovníkovi bude vygenerován mzdovou účetní kalendář jeho 

pracovní doby (ranní, odpolední, noční směna, dovolená, nemoc). Kalendář bude 

generován před začátkem měsíce a v průběhu měsíce musí být modifikován nadřízeným 

dle rozhodnutí o změnách. Tyto změny musí být zaznamenány před vlastní změnou 

(např. pokud jsem povolil dovolenou na zítřejší den, musím změnit plán ještě dnes). 

 

5.4.1.4 Plán kont 
 

U každého pracovníka bude přidělen mzdovou účetní seznam povolených 

docházkových kont. Jde o seznam příplatků (noční, odpolední, ztížené prostředí apod.) 

které jsou vypláceny jen určité skupině pracovníků 

 

5.4.1.5 Evidence pracovní doby 
 

Pracovní doba bude evidována sběrem čipovaných hodnot z docházkového 

terminálu. Sběr dat bude prováděn automaticky v intervalu 10 minut. 

 

 

 

5.4.1.6 Přepočet docházkových kont 
 

V průběhu měsíce bude vždy v nočních hodinách systémem proveden 

automatický přepočet docházkových kont. Na konci měsíce budou oprávněnými 

pracovníky provedeny korekce v automaticky vypočtených záznamech a poté budou 

vytištěny docházkové listy jako podklad pro kontrolu pro mzdovou účtárnu. 
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5.4.1.7 Přenos do mezd 
 

Po přepočtu docházkových kont budou sumáře za jednotlivé příplatky přenášeny 

pracovníkem mzdové účtárny do předběžných údajů modulu mzdy, kde lze tyto údaje 

modifikovat před vstupem do vlastního výpočtu. 
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5.4.1.8 Schéma procesu docházky 
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Obrázek 8: Schéma docházky 
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5.4.2 Mzdy 
 

Mzdová účetní bude vkládat základní informace pomocí personální karty 

týkající se pracovníků (zdravotní pojišťovna, typ pracovního poměru, hodinový úvazek, 

tarifní mzda, nástupy, výstupy, děti a odpočty). Tyto informace pak budou automaticky 

přeneseny do mzdové karty a využity pro výpočet mezd. V další fázi tyto údaje doplní o 

další data (prémiové složky, mimořádné odměny, srážky). Pro rychlejší založení karty 

nového pracovníka bude připravena pro každou kategorie vzorová karta. Kopírováním 

vzoru bude založena karta nového pracovníka a následně se provede již jen její 

modifikace v položkách, které se liší od vzoru. Algoritmus výpočtu mzdy určuje soubor 

druhů mezd, který bude konzultantem pro jednotlivé vzory nastaven tak, aby zabezpečil 

správný vypočet mzdy podle vnitropodnikových a legislativních pravidel. 

V průběhu měsíce budou mzdovou účetní ručně zadávány do mzdového 

programu údaje o nástupu nebo ukončení nemocenské pracovníkem. Součásti 

implementovaného mzdového systému bude integrované softwarové řešení pro 

docházku, které umožní získat mzdové účetní elektronickou cestou data o docházce, 

odpracovaných časech na operacích ve výrobě, dovolených, neplaceném volnu apod. V 

tomto modulu budou zadávány také informace o prémiích dělníků a pomocného 

personálu. 

V průběhu implementace modulu docházka budou vazby mezi moduly 

nastaveny tak, aby se minimalizovala ruční práce na přípravě mzdových podkladů. 

Kontrola docházky bude prováděna v systému vedoucími středisek nebo úseků. Po 

ukončení zadávání nebo načtení všech potřebných údajů bude možné spustit samotný 

vypočet mezd. 

Po provedení výpočtů provede mzdová účetní kontrolu zpracovaných mezd, 

generaci příkazů k úhradě pro mzdy a odvody z těchto mezd a připraví předběžné 

zaúčtování. Po kontrole bude následovat spuštění funkce zaúčtování, která připraví pro 

finanční účtárnu dávku účetních případů přenášenou do hlavní účetní knihy společnosti. 

Vytištěná rekapitulace mezd a účetní deník budou sloužit ke kontrole přenesených 

zápisů ve finanční účtárně a zejména k archivaci. 
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5.4.3 Skladování 
 

5.4.3.1 Příjem z objednávky 
 

Příjem bude vznikat na základě informací z dodacího listu dodavatele a bude ho 

provádět příslušný pracovník příjmu ve vymezeném prostoru příjmu. Zde se provede 

vystavení dokladu na čtečce. Uživatel spustí menu z objednávky, zadá číslo objednávky 

a potvrdí výběr. Systém zobrazí všechny nedodané položky objednávky. Uživatel si 

vybere položku, kterou bude přijímat. V detailu položky se zadá skutečné množství, 

které se přijímá a provede se korekce množství na jedné paletě, pokud se bude lišit o 

množství na položce. Takto se bude pokračovat na dalších položkách, které se přebírají 

z objednávek. Po dokončení poslední položky se provede definitivní tisk dokladu na 

přednastavené tiskárně Datamax. Zde si uživatel vyzvedne štítky a provede olepení 

přijatých palet. Štítky se budou přilepovat na obal přijímaných materiálů nebo na vlastní 

materiál. Po definitivním tisku se dokončený doklad přesune k dalšímu zpracování na 

oddělení nákupu, kde referent provede kontrolu a opravu ceny. 

 

5.4.3.2 Přesun mezi umístěními  
 

Další operací je umístění palety do konkrétního okna. Pracovník skladového 

hospodářství bude umísťovat palety do volných oken. V případě, že je potřeba 

artikly umístit do více oken je potřeba provést rozdělení palety a následně tisk 

nového štítků a olepení. Palety lze v průběhu skladování přesouvat mezi okny 

pomocí funkcí umístění. 

 

5.4.3.3 Umístění artikl ů do buněk 
 

Po provedení příjmu - převzetí artiklů od dodavatele nebo přepravce (vznikne 

doklad příjemka) provede skladník naskladnění do příslušných regálů (konkrétních 

míst ve skladě). Tuto operaci zaznamená čtečkou pomocí funkce „umístění“, takže při 

dalším hledání nebo potřeby vyskladnění mu systém přímo ukáže, kde je potřebný 

artikl právě uložen. Při přemísťování v prostoru se využije funkce „umísťování do 

prostoru“ ve čtečce. 
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5.4.3.4 Výdej do výroby 
 

Pomocí funkce ,,výdej do výroby“ provede pracovník skladového hospodářství, 

výdej artiklu. Příslušný skladník sejme číslo průvodky. Po potvrzení dokladu se 

pracovníkovi skladového hospodářství nabídne seznam artiklů, které má vydávat spolu s 

jejich kódem umístění. 

 

5.4.3.5 Příjem z výroby 
 

V tomto případě se jedná o stejný princip jako u příjmu z objednávky, s tím 

rozdílem, že uživatel spustí menu příjem z výroby, snímá číslo průvodky a potvrdí 

výběr. 

 

5.4.3.6 Číslování umístění 
 

 
Tabulka 5: Číslování umístění 

 
 
                     Budova / plocha                                               Číslo buňky v řádku  

                        Místnost / sektor                                        Řádek             

                              Regálová řada                                   Regálový sloupec 
 

 

5.4.3.7 Skladovací hardware 
 

Modul „Sběr dat“ bude provozován na terminálové síti s řídícím serverem, ke 

kterému jsou připojeny jednotlivé terminály se čtečkou čárových kódů a to modely 

firmy Symbol Technologies MC 9090 Gun. Tyto datové terminály lze využít pro 

intenzivní snímání čárových kódů v průmyslovém prostředí. Umožňují přistupovat 

k důležitým informacím v reálném čase, čímž zefektivňují celkový tok informací 

v podniku a tím také zvyšují celkovou produktivitu.  
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Skladníci budou čtečky používat pro příjem, umístění, přesun, výdej a inventarizaci 

artiklů.  (2) 

 
Obrázek 9: Čtečka čárových kódů MC 9090 Gun 

Zdroj: http://www.thebarcodewarehouse.co.uk/Assets/Images/Products/1244.jpg 
                                                     
 
 
 

K tisku čárových kódů bude využita tiskárna Datamax I-4208 TT. Tiskárna je 

vhodná zejména pro náročné průmyslové aplikace. Má robustní celokovovou konstrukci 

(duralová slitina), čelní ovládací panel s displejem, snadný přístup k tiskové hlavě, 

jednoduché zavádění a výměnu barvící pásky, rychlost tisku 203 mm/s. Tiskne veškeré 

potřebné kódy (1D, 2D, skládané kódy). (2) 

 

 
 

Obrázek 10: Tiskárna čárových kódů Datamax I-4208 TT 
Zdroj: http://salestores.com/stores/images/images_747/R420008000007.jpg 
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5.4.4 Ekonomický útvar 
 

Hlavním přínosem implementace nového informačního systému pro ekonomický 

úsek bude zpracování veškerých účetních dokladů v jednom systému bez nutnosti 

pomocných výpočtů a evidencí (např. EXCEL) a bez nutnosti ručního přepisování 

podkladů do ekonomického IS (skladové hospodářství).  

Program DIALOG 3000S je založen na dávkovém přenosu účetních zápisů 

detailních nebo hromadných, podle vývoje potřeb u uživatelů, vzniklých z prvotních 

dokladů v jednotlivých podsystémech do modulu Finanční komplex v členění podle 

jednotlivých definovaných pracovních skupin uživatelů. Tento přístup přinese změny 

pracovních postupů ve všech firemních agendách. Navrhované řešení přesouvá řadu 

činností, při kterých vznikají prvotní data a dále také zpracování prvotních dokladů 

mimo oddělení účtárny. Tyto činnosti budou plnit po nasazení nového řešení přímo 

pracovníci zodpovědní za vznik účetního případu (fakturace, skladová evidence, výkazy 

výroby apod.). Konkrétně na ekonomickém úseku bude navrhované řešení vycházet z 

aplikace doporučených pracovních postupů v podsystémech Pohledávky, Závazky, 

Finanční operace, Majetek a Účetnictví. Tyto podsystémy jsou zaměřeny na jednotlivé 

činnosti obsahově zachycující popsaný výchozí stav činností na ekonomickém úseku. 

Ekonomičtí pracovníci budou mít přístup také do modulů Nákup a prodej, Řízení 

výroby (ve kterých bude docházet ke vzniku prvotních účetních zápisů) a do nadstavby 

Finanční kancelář, kde budou definovány vlastní výkazy propojující data z jednotlivých 

podsystémů.  

Také z pohledu analýzy nebo kontrolních a schvalovacích procesů se jeví tyto 

přístupy k výrobním, logistickým nebo nákupním agendám jako velmi potřebné, a proto 

jsou do řešení pro ekonomický úsek zahrnuty. 

 

5.4.4.1 Pohledávky 
 

 

Podsystém „Pohledávky" informačního systému bude použit ke zpracování 

dokladů vznikajících primárně v modulu ,,Nákup a prodej“ nebo k vytvoření přímých 
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režijních dokladů. V podsystému budou nastaveny pracovníkům přístupová práva 

umožňující provádět kontrolu a zaúčtování dokladů. 

 

Podsystém bude nakonfigurován tak, aby umožňoval: 

 

� Zpracovávat jednotlivé doklady 

� Podporu práce s evidencí dokladů 

� Přenos výsledných dokladů dávkově do účetních záznamů 

� Možnost zadání individuálních platebních podmínek k jednotlivým dokladům 

� Možnost evidence plateb s vazbou na placené doklady 

� Pracovní skupiny budou obsahovat oddělenou řadu faktur a dobropisů dle potřeb 

uživatele 

 

5.4.4.2 Závazky 
 

Podsystém „Závazky“ bude využíván ke zpracování dokladů přijatých od 

dodavatelů. Budou zde pořizovány doklady za nákup zboží, materiálu, režijní služby 

(např. leasingy, nájemné, poradenská činnost), doklady za pořízení majetku a ostatní 

dodavatelské daňové doklady. Převzetí přijaté faktury do účetních dokladů bude 

probíhat zavedením dokladu do nového informačního systému, kde dojde k 

elektronickému schvalování. 

 

Podsystém bude umožňovat: 

 

� Zpracovávat jednotlivé doklady v samostatných pracovních skupinách 

� Podporu práce s evidencí dokladů 

� Přenos výsledných dokladů dávkově do účetních záznamů 

� Možnost zadání individuálních platebních podmínek k jednotlivým dokladům 

� Možnost evidence plateb s vazbou na placené doklady. 

� Pomocí odkazů na referenční doklady bude možno získat vazbu na příjemku u 

vystavených faktur 
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� Na každém dokladu bude pomoci stavu možno dohledat, zda je doklad připraven 

k dalšímu zpracování, nebo zda je připraven ke zpracování v účetní uzávěrce 

anebo jestli už byl doklad přenesen do účetnictví 

� Při vytváření faktur bude možno, za využití příslušné funkce, vyúčtovat 

zaplacené zálohy, která byla již partnerovi zaplacena 

� Jednotlivé položky doklady můžou mít v další fázi odkaz na zakázku, pokud to 

bude vyžadovat účet, na který bude účetní pohyb zaznamenáván 

� Pro vytváření opakujících se dokladů (definice splátkových kalendářů apod.) 

bude možno využívat funkci „Kopie dokladů" 

� Pro každý doklad bude možno vytisknout zúčtovací kontační doklad 

 

5.4.4.3 Finanční operace 
 

Podsystém „Finanční operace“ informačního systému DIALOG 3000S bude 

umožňovat účetním pracovat s jejich pokladnami, bankami a vzájemnými zápočty. 

Agenda je rozdělena pro běžnou práci do dvou funkcionálně odlišných částí: banka a 

pokladna. Každá z těchto součástí bude založena v podsystému několikanásobně dle 

používaného počtu pokladen nebo bankovních účtů a dále je možnost při podrobnější 

konfiguraci postupovat např. podle hmotně-odpovědných osob, místa výkonu práce, 

provozu, závodu a podobně.  

Pracovní skupiny zde budou založeny podle jednotlivých typů bankovních účtů 

a bude zprovozněna elektronická komunikace při odesílání příkazů k úhradě do 

Komerční banky, v aplikaci ,,Profi banka“ včetně načítání bankovních výpisů. 

Uživatel-účetní spustí funkci automatického spárování výpisu z účtu s doklady a její 

úloha bude spočívat pouze v řešení plateb, které systém nenalezl. Po zaškolení bude 

moci přednastavit také opakované platby (výběry z platebních karet, úroky, poplatky z 

účtů) pro zrychlení práce. 
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5.4.4.4 Majetek 
 

Podsystém „Majetek“ slouží ke správě majetku organizace. Navrhuje se jeho 

implementaci z důvodu sloučení všech agend do jednotného systému s elektronickým 

přenosem dat. Tím dojde také k omezení ruční evidence vedené mimo systém. Při 

praktickém nasazení bude modul použit pro zpracování všech základních účetních 

nebo daňových operací souvisejících s evidencí majetku. Uživatel bude pracovat s 

kartou majetku, nad kterou bude spouštět akce, jakými jsou jeho zařazení, technické 

zhodnocení, odpisy, vyřazení nebo střediskový přesun. 

 

5.4.4.5 Účetnictví 
 

V podsystému bude probíhat definice účtového rozvrhu, kurzovního lístku, 

středisek, definice daňových skupin DPH, určení účetního období aktuálního a 

následujícího, zpracování DPH, definice statistických výkazů Rozvaha, Výkaz zisků a 

ztrát, definice vazeb mezi středisky a účty, výpočet bilančních kurzových rozdílů a 

zpracování roční účetní závěrky. 

Zároveň ve vazbě na modul Finanční kancelář je možno zde definovat a 

vyhodnocovat finanční plány po účtech i po jednotlivých střediscích. 

Do tohoto podsystému budou přicházet účetní zápisy ze všech účtovaných 

modulů a podsystémů, které pro účetního budou znamenat završení zpracování 

analytických knih jejich přenosem do hlavní knihy. Účetní může rozhodnout také o 

jejich stornování a vrácení k opravě. Všechny tyto postupy budou předmětem školení 

uživatelů. 

V tomto podsystému bude ekonomický úsek zpracovávat měsíční závěrky do 

konečné podoby a završovat je tiskem sestav, jakými jsou např. Hlavní kniha, Výkaz 

zisků a ztrát, Rozvaha dle zadaných kriterií nabízených systémem. 

Ve speciálně nastavené pracovní skupině bude probíhat spuštění roční závěrky 

po dokončení všech přípravných závěrkových prací. 
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5.4.5 Výroba 
 

Hlavními moduly informačního systému pro podporu výrobního procesu budou 

moduly ,,Řízení výroby“ a ,,Sběr dat“.  

 

5.4.5.1 Nákladový druh 
 

Pro předběžnou kalkulaci nákladů na produkt budou sloužit druhy nákladů. 

Druhy nákladů jsou normou přímých nákladů na činnosti vykonané na pracovišti 

vztažených na normovanou jednotku. Skládají se z energie strojů, mzdových nákladů a 

odpisů. Takto nadefinované nákladové druhy jsou pak používány při ocenění 

jednotlivých operací při tvorbě technologického postupu. 

 

5.4.5.2 Pracoviště, pracovní místo 
 

Při tvorbě technologického postupu musí pracovník technologie stanovit 

pracoviště, na němž má být operace provedena. 

Pod pojmem pracoviště je označována skupina strojů, které lze vzájemně 

zastoupit (např. pokud jsou ve firmě 3 stejné nebo svou funkčností zastupitelné lisy je 

vytvořeno jedno pracoviště "010 Lisy", které bude obsahovat tři pracovní místa "L1 - 

lisl", "L2 - lis2", "L3 - lis3"). Technolog pak při tvorbě technologického postupu 

specifikuje pouze, na kterém pracovišti se má operace provádět a pracovní místo lze 

specifikovat až při vlastní realizaci pracovníkem ve výrobě.  

Pokud požaduje technolog, aby se operace prováděla právě na konkrétním 

pracovním místu, vyplní toto místo do technologického postupu (např.L2). Na 

pracovišti se sleduje kapacitní vytížení podle vygenerovaného kapacitního kalendáře. 

Kapacitní plánování lze realizovat na jednotlivé dny a v rámci dne na 3 směny. Pro 

správnou funkci kapacitního výpočtu je potřeba také nastavit počet strojů, které se na 

pracovišti vyskytují. 
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5.4.5.3 Kusovník 
 

Kusovník (technologický postup) je základní stavební jednotka v modulu 

,,Řízení výroby – TPV“. Spotřeba materiálu v kusovníku je udávána vždy v základní 

jednotce dle karty vstupujícího artiklu. 

 

Kusovník obsahuje záložky: 

 

� Hlavička kusovníku: 

o Produkt  - alfanumerické označení hotového výrobku 

nebo podproduktu 

o Varianta  - číselné označení varianty produktu, varianta 

musí souhlasit s variantou založenou na skladě 

o Množství - množství, na které je vytvořena materiálová 

rozpiska a technologický postup 

 

� Materiál: 

o Typ materiálu  - materiál (materiál ze skladu), kusovník 

(jedná se o podprodukt, u něhož dojde k rozpadu na 

materiál uvedený v kusovníku podproduktu), vedlejší 

produkt (evidují se odpady) 

o Číslo artiklu  - alfanumerické označení artiklu s vazbou 

na sklad 

o Varianta  - číselné označení varianty materiálu s vazbou 

na sklad 

o Množství - množství potřebné pro výrobu dávky 

uvedené na hlavičce kusovníku 

o Divizor - pro dávkovou potřebu materiálu (např. 1 ks 

materiálu na 4 hotové výrobky) 

o TNV  - technologický nutný výmět - procentuální 

navýšení materiálu 
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� Operace: 

o Číslo operace - číselné označení operace (pořadové 

číslo) 

o Činnost - popis prováděné činnosti 

o Pracoviště - pracoviště, kde má být operace prováděna 

o Číslo druhu nákladu - nákladové ohodnocení operace 

o Počet - čas potřebný pro provedení operace 

o Divizor  – četnost operace pro výrobní dávku (např. 1x 

provedení operace na 4 hotové výrobky) 

o Technologické vzorce – slouží pro rozšíření 

standartních parametrů (čas, počet pracovníků, cyklus 

opakování), nutných pro získání výsledného času pro 

ohodnocení operace časem. 

 

� Plán kontrol: 

o Počet měření – četnost prováděných měření  

o Měřené parametry – seznam parametrů k měření a 

jejich intervaly  

o Přejímací plány – plánovaný počet kontrol dle 

statistické přejímky 

 

5.4.5.4 Sledování operací 
 

Zaplánováním zakázky dojde k vytvoření plánu operací. Plán operací umožňuje 

stanovit celkový čas na jednotlivé operace, pracoviště a stroje. Informace o časové 

vytíženosti jednotlivých pracovišť optimalizuje příjem a realizaci jednotlivých zakázek. 

Zpětná vazba o plnění operací je vytvořena pomocí evidování skutečných časových 

intervalů jednotlivými pracovníky. Pracovník řízení výroby bude provádět časové 

bilancování jednotlivých zakázek podle volných kapacit jednotlivých pracovišť. Pro 

objektivní sledování jednotlivých operací a v souvislosti s tím i výkonnosti jednotlivých 

výrobních pracovníků bude tento proces podporován nasazením modulu pro snímání 
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operací. Výrobní dělník před zahájením vlastní operace provede zahájení operace 

pomocí modulu ,,Sběr dat“. 

Tento modul bude provozován na terminálové síti s řídícím serverem, ke 

kterému jsou připojeny jednotlivé terminály se čtečkou čárových kódů. Zařízení bude 

umístěno v plechové skříni zavěšené na zdi nebo umístěné na kovovém stojanu. 

 

5.4.5.5 Prostoje 
 

Bude prováděno sledování prostojů na pracovištích sběru dat. Postup evidence 

je stejný jako při sledování operací, to znamená, že pracovník sejme svoje ID, po té ze 

seznamu prostojů vybere požadovanou prodlevu a zadá zahájení operace. Po ukončení 

prostoje se opět přihlásí a provede ukončení operace prostoje. 

 

5.4.5.6 Proces sběru dat 
 

� zahájení operace 

� potvrzení volby zahájení operace 

� sejmutí čárového kódu na průvodce, který byl dodán společně s materiálem 

zobrazení a výběr operace, kterou pracovník zahajuje 

� potvrzení zahájení operace přiložením čipu 

� ukončení operace 

� potvrzení volby ukončení operace 

� přiložení čipu zaměstnance (identifikace rozpracovaných operací) 

� výběr rozpracovaných operací 

� potvrzení množství odvedených operací 

� sejmutí čárového kódu svařovacího přípravku 

� definice osádky 

� odvádění výkonu osádky 
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5.4.5.7 Řízení jakosti 
 

Pro řízení jakosti slouží modul ,,Laboratoř“, který zabezpečuje kontrolu kvality 

od příjmu materiálu do firmy až po konečnou výstupní kontrolu hotového výrobku. 

 

5.4.5.8 Mezioperační a výstupní kontrola 
 

Potřeby mezioperační a výstupní kontroly pokrývá funkce analýza výroby. 

Rozdíl mezi těmito kontrolami je především v načasování kontroly. 

Podmínkou analýzy výroby je úspěšné vygenerování kontrolní dávky. K tomu je 

nutno mít předem definovány následující podmínky: 

 

� produkt musí mít vytvořen kusovník, ve kterém jsou uvedeny vstupní materiály i 

požadované operace na produktu. 

� kusovník je vložen do stanovené zakázky 

� zakázka je úspěšně zaplánována 

 

Zaplánováním zakázky se pak automaticky vytvoří protokoly o analýze výroby. 

Protokoly jsou doplněny pracovníkem technické kontroly o měřené parametry a 

vyjádření zda výrobek vyhovuje. Kontrola se bude provádět dle vygenerovaných dávek 

kontroly. 

Poslední operací ve výrobě bude analýza - výstupní kontrola, která prohlásí, zda 

je produkt (výrobek) ve stavu odpovídajícím předávacím podmínkám. 

 

5.4.5.9 Reklamace a neshody 
 

Funkce bude použita v případě neshody na konkrétní plán. Neshoda je pak 

přesně evidovaná s vazbou na zakázku. Neshoda bude evidovat typy vad, typ příčiny, 

řešitele a typ nápravy. Náprava bude řešena např. navýšením materiálu, přidáním 

operace na plán, případně vyrobením nového kusu. 

V případě, že po zhodnocení záznamu je konstatováno, že se jedná o závadu 

neopravitelnou, dojde k zaplánování náhradního dílce. Pokud bude vada opravitelná, 

provede se korekce materiálu a daný kus se opraví. 
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5.4.6 Finanční kancelá ř 
 

Pro řešení systému reportů pro operativní i strategické řízení se bude využívat 

modul Finanční kancelář, který je naprogramován jako nadstavbový manažerský modul 

pro řešení globálních i analytických pohledů na informace uložené v systému D3000S. 

Tento modul bude sloužit pro aktivní využívání v práci managementu. Zde 

nalezne uplatnění při tvorbě plánu zisku a tvorbě plánu podnikových ukazatelů. 

Tvorbou datových kostek může mít finanční ředitel ošetřeno také srovnání plánu se 

skutečným vývojem. Za asistence konzultanta firmy Control si vytvoří také reportovací 

systém pro majitele firmy. Funkce tohoto modulu podpoří i sestavování finančních 

plánů. V tomto modulu budou uživatelé také spojovat hodnocení finančních ukazatelů s 

množstevními ukazateli. 

 
 

 

5.5 Hardware 
 

Firma UNICON dodá vlastní datový server, jenž bude provozován s OS Linux, 

na kterém poběží databáze Sybase ASE. Server bude umístěn v administrativní budově. 

Vzhledem k nízkému počtu uživatelů bude pro aplikační server sběru dat použit hlavní 

databázový server. Zároveň na tomto serveru bude zprovozněn DHCP server pro boot 

terminálů. 

K provozu serveru systému Citrix se předpokládají 2 licence (e-sklad). Jako 

tento aplikační server bude použit základní server s jedním procesorem Xeon (dual core 

nebo quad core), 2GB paměti RAM a dva disky (SCSI nebo SATA) zapojenými v 

RAID1 o kapacitě min. 160GB. Server je nutné vybavit OS Windows 2003 Server a 

doplnit licencemi MS Windows Terminal Server bude v počtu 2 ks. 

V administrativní budově bude nově vybudována datová sít'. Hlavní výrobní 

halu je nutné propojit datovou sítí. V každé ze dvou výrobních hal budou dvě datové 

přípojky - jedna pro pracoviště sběru dat a druhá u stropu pro přístupový bod WiFi. 

Obdobně na svařovně i na dělírně po dvou datových přípojkách (sběr dat + WiFi). V 

administrativní budově a v dolní hale bude taktéž vyžadováno PC připojené k síti, pro 
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napojení docházkového terminálu. Tato PC lze dále využívat k běžným činnostem jako 

pracovní stanice. 

Pro nasazení modulu e-sklad bude nutné vybudovat infrastrukturu bezdrátové 

sítě. Je nutné pokrýt výrobní prostory a skladové prostory. Prostory výrobních hal 

budou pokryty čtyřmi přístupovými body s interní anténou. Venkovní skladovací 

prostory budou pokryty pěti přístupovými body s externí anténou.  

Umístění datových přípojek pro sběry dat zajistí současný dodavatel datových 

rozvodů, firma KEVOS. Zálohování databáze na serveru a zkopírování bude prováděno 

denně firmou GM Servis. 

Nezbytným novým hardwarem ve společnosti také budou čtečky a tiskárna 

čárových kódů, docházkové terminály a čipy uvedeny v předchozích kapitolách. 

 
 
 

5.6 Ekonomické zhodnocení 
 

Náklady na dané řešení včetně podpory a updatu jsou rozepsány v tabulce níže. 

Celkovým součtem všech položek od licencí přes hardware až po podporu dojdeme 

přibližně k částce 1,5 milionu Kč.  

Přínosů, které nejen sníží náklady, ale i zvýší tržby po zavedení IS, bude 

několik, zejména zmenšení prostojů ve výrobě, zavedení automatické identifikace a tím 

zrychlení logistických procesů, optimalizace stavu zásob, snadnější a přesnější výpočet 

mezd, zpracování všech účetních dokladů v jednotném prostředí a tím snížení 

administrativní náročnosti, reporting apod.  

Jelikož nový informační systém ještě není ve firmě UNICON zaveden, pak není 

možné přínosy přesně vyčíslit finančně vzhledem k vynaloženým nákladům, ovšem 

dodavatel uvádí návratnost v rozmezí 2-4 let. Navíc firma Control nabízí platbu 

licenčních poplatků zpětně podle skutečného využití ve sledovaném ročním období, což 

umožňuje průběžně vyhodnocovat přínosy zaváděného řešení v praxi a investovat do 

oblastí, kde je dosahována největší efektivita nasazením IT/IS. 
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Položka Cena [Kč bez DPH] 

Licence IS DIALOG 3000S 296 000   
Implementační práce 498 000   
Školení uživatelů 156 000   
Cena databáze Sybase 80 000   
Cena HW: snímací pracoviště 103 000   
Cena HW: docházka 48 500   
Cena HW: terminály Symbol 89 690   
Cena HW: tiskárny Datamax 31 100   
Cena HW: WiFi sít' 115 000   
Cena SW: technologie Citrix 41 100   
Hotline - 5% ročně z ceny licence 14 800   
Update - 10% ročně z ceny licence 29 600   

Celkem 1 502 790   
                    
                               Tabulka 6: Cenová specifikace 
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6 Závěr 
 
 

V této práci jsem popsal současnou situaci ve stavební firmě UNICON, spol. 

s.r.o. a na základě této situace vybral informační systém DIALOG 3000S, který dodává 

společnost Control, s.r.o. Tento systém pokrývá veškeré procesy, od docházky přes 

skladování až po tvorbu reportů pro operativní a strategické řízení, které v podniku 

probíhají, všechny jeho moduly jsou vzájemně propojené a je i uživatelsky příjemný, 

čímž byly splněny předem stanovené cíle. 

V části vlastního návrhu řešení jsem vybral potřebné moduly a následně popsal 

provoz ve firmě a nastínil tak co všechno by IS firmě přinesl a splnil tak i poslední cíl 

této diplomové práce. 

Dále je také patrné, že zavedením nejenom tohoto informačního systému, ale i 

jakéhokoli obdobného řešení, nedochází pouze k nákupu systému samotného v podobě 

licencí, ale i k pořízení nového hardwaru a technologií, školení zaměstnanců, rozšíření 

datové sítě, a také ke změnám některých neefektivních návyků. 

V poslední části práce je uvedena cenová specifikace celého řešení, která je 

vzhledem k budoucím přínosům tohoto IS adekvátní a pro firmu považuji zavedení ať 

už systému DIALOG 3000S, či jiného produktu za správný tah. 
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