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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro 

podnik PORTABELL s.r.o. V práci jsou popsány teoretická východiska, metody, analýzy 

a technologie, které souvisejí s informačním systémem. Na základě analýzy požadavků 

podniku je vybrán odpovídající informační systém, pro který je vytvořen návrh postupu 

implementace. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the selection and implementation of information systems 

for businesses PORTABELL limited liability. There are described theory,methods, and 

analysis technologies that are closely related of the information system. Based on the 

analysis of the requirements the company is selected, the corresponding information 

system which is designed draft of implementation process. 
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ÚVOD 

V dnešní době patří informační systémy k podpůrným prostředkům podniku, kde   

se starají o efektivní chod. Jedná se o systémy, které dokáží realizovat každodenní 

procesy, zlepšovat vztahy se zákazníky, řídit zásoby, zajistit distribuci   

a uchování informací v podniku. Elektronická data jsou uložená ve firemní databázi,   

ke které mají zaměstnanci podniku snadný přístup. Eliminují se zde problémy se správou 

a archivováním papírových dokumentů. Důležitou částí systému jsou informační 

technologie v podobě správně zajištěného softwaru a hardwaru. 

Tato práce se zabývá výběrem a návrhem implementace informačního systému pro 

podnik PORTABELL s.r.o., který poskytuje instalace bezpečnostních, kamerových   

a požárních systémů. Firma v dnešní době nemá žádný informační systém 

implementován. Vedení společnosti zvažuje zavedení systému, jelikož nastávají 

komplikace se správou dat, účetnictvím, zhoršenou interní komunikací apod. Cílem práce 

bude na základě požadavků vedení podniku vhodně zvolit informační systém, pro který 

dále vytvořit návrh implementace. 

Bakalářská práce je rozdělena na tři základní části. První část se zabývá teoretickými 

poznatky a východisky, která pomáhá získat základní znalosti týkající se implementace, 

informačních systémů nebo IS/IT technologií. 

V druhé části představím podnik. Provedu interní analýzu podniku pomocí SWOT 

analýzy, marketingového mixu a 7S analýzy. Dalším krokem bude analýza IT/IS 

technologií, síťové infrastruktury, hardwaru a softwaru podniku.  

V poslední části vyberu vhodné informační systémy, které budou splňovat požadavky 

podniku. Pro vybraný systém navrhnu postup implementace, kdy je třeba připravit   

a ověřit funkčnost podnikové infrastruktury (hardware, zálohování, software, 

komunikační linky apod.) Nakonfigurovat systém včetně zavedení uživatelů a jejich 

přístupových práv a ve finální fázi provést migrace dat do nového systému a také proškolit 

zaměstnance. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Vymezení problému práce 

 

Dnešní moderní společnosti stále častěji využívají informační technologie. Mezi 

významný prvek podniků patří informační systémy. Výběr systému často rozhoduje   

o dalším budoucím úspěchu podniku.   

Cílem této práce je výběr informačního systému pro firmu PORTABELL s.r.o. která 

podniká v oblasti zabezpečovacích, kamerových a požárních systémů. Firma v současné 

době nemá žádný informační systém. Informační systém musí být vybrán tak, aby 

splňoval všechny dané požadavky majitelů. 

V praktické části je cílem pro vybraný informační systém navrhnout postup 

implementace. Ověřit funkčnost infrastruktury (hardware, zálohování, software, 

komunikační linky apod.) A připravit vše pro chod systému včetně zavedení uživatelů, 

jejich přístupových práv a v závěrečné fázi provést migrace dat popř. školení 

zaměstnanců. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole se budu zabývat teoretickými východisky. V první části přiblížím 

základním pojmy týkající se informatiky. V následující části popíši informační systém, 

jeho historii, etapy vývoje, požadavky a schopnosti. V poslední části popíšu termín 

implementace informačního systému a také jednotlivé části implementace. 

 

1.1 Základní pojmy  

Data  

Pojem data se v kontextu počítačové vědy používá pro vyjádření nebo označení čísla, 

textu popřípadě jiné smyslové vjemy reprezentované v podobně vhodné pro zpracování 

počítačem. 

Z hlediska práce s daty je možné rozlišovat data strukturovaná, která explicitně zachycují 

fakta, atributy, objekty apod. Příkladem je ukládání dat pomocí relačních databázových 

systémů, kde používáme hierarchii elementů. Díky strukturovanému uložení, lze snadno 

vybírat data, která jsou potřeba pro řešení daného informačního problému. 

Dále dělíme data na nestrukturovaná, která můžeme brát jako tzv. „tok bitů“. Například 

videozáznamy, zvukové stopy, textové dokumenty, obrázky či fotografie (1). 

 

 Informace 

Informací se chápe údaj o reálném prostředí, jeho stavu a procesech, které v něm 

probíhají. Informace snižuje nebo zcela odstraňuje neurčitost (entropii) systému.   

V informatice tvoří informaci kódová data, která lze zpracovávat technickými prostředky. 

Na rozdíl od dat nemůžeme informaci skladovat (2). 

 

Systém 

Lze vyjádřit jako množinu prvků a vazeb. Prvky systému na určitě úrovni rozlišení 

vnímáme jako nedělitelné. Vazby mezi prvky charakterizují jednosměrné nebo 

obousměrné spojení. Systém se vyznačuje vstupními a výstupními vazbami, kterými lze 
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získávat informace z okolí, nebo je do okolí předávat. Zkoumáme, jak komunikují   

se svým podstatným okolím a jaké mají cílové chování (3). 

 

Hardware 

Označení pro všechna technická (fyzická) zařízení, které slouží pro organizaci dat   

a ke komunikaci. Dále se termín používá pro označení jednotlivých částí počítače   

a periferních zařízení (např. základní deska, procesor, grafická karta nebo mechanika) i 

pro celé zařízení (např. server, počítač, klávesnice, monitor) (4). 

 

Software 

Software (programové vybavení) je v informatice označení pro všechny počítačové 

programy používané nejen v počítači ale i jiných zařízeních, které provádějí danou 

činnost.  

Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače 

například BIOS nebo operační systém a na aplikační software, se kterým buď pracuje 

uživatel počítače, nebo zajišťuje řízení a kontrolu jiných zařízení stroje (5). 

 

Informační a komunikační technologie 

Informačními a komunikačními technologie můžeme zjednodušeně popsat jako veškeré 

technologie, nástroje, zařízení a postupy umožňující lidem komunikovat, pracovat   

a analyzovat různé typy informací. 

Pod tímto pojmem označujeme hardwarové (servery, počítače, klientské stanice, 

komunikační a síťová zařízení, apod.) a softwarové (operační systémy, textové editory, 

síťové protokoly apod.) prostředky pro sbírání, ukládání, zpracování, sdílení a posílání 

dat. 

Z počátku jsme se setkávali s termínem IT (informační technologie), který zahrnoval 

elektronická zařízení, která zpracovávají informace, jedná se pouze o hardwarovou část 

těchto zařízení. Jednotlivá zařízení spolu navzájem komunikují, tudíž byl termín 

Informační technologie, doplněn o prvek komunikace, tzv. ICT technologie (3). 
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Systémová integrace 

Systémová integrace je kombinace systémů nebo softwarových komponent do jednoho 

technologického a funkčního celku při zachování všech procesních požadavků uživatele 

nebo skupiny. V praxi bývá zajištěna činností subsystémů, podpořená procesním řízením. 

Hlavními směry systémové integrace je zajištění spolupráce mezi jednotlivými částmi 

systému po stránce procesní, kdy jednotlivé subsystémy slouží k podpoře procesů   

a po stránce technologické, kdy subsystémy spolupracují bez ohledu na své technologické 

vlastnosti (6). 

 

1.2 Informační systémy 

Historie informačních systémů 

Dnešní současný stav informačních technologií a systémů má kořeny v minulém století. 

Principy počítače v současném smyslu byly zformulovány během druhé světové války   

a byly úzce spojeny s vojenskými úkoly dešifrování a šifrování velitelských zpráv.  

Začátkem šedesátých let umožnila změna přechodu k polovodičové technologii zvýšení 

spolehlivosti hardwaru a vynaleznutí vyhovujících periferií jako jsou tiskárny, 

magnetické pásky apod. pro zpracování dat ekonomického charakteru. 

Zlevnění hardwaru a vyřešení problému interaktivního přístupu k počítací umožnilo 

programovat rozsáhlé nové aplikace, především v oblasti přímého řízení technologií, 

výroby a v informačních systémech (7). 

 

Informační systém  

Jako informačním systém se označuje systém sběru, přenosu dat a informací. Jedná   

se tedy o komunikační systém podniku. Při jeho návrhu je nutné specifikovat, ve které 

etapě činnosti budou pořizována vstupní data, jak budou tato data zpracována nebo 

publikována, kdo je bude mít dispozici a kdo bude zodpovídat za jejich pravdivost. Oběh 

informací souvisí s organizační a ekonomickou strukturou podniku, s typem řízení a tedy 

i s konkrétní pravomocí a odpovědností.  
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Informační systém zle rozčlenit na několik základních prvků:  

 operativní evidence (naturální stránku podnikového procesu) 

 účetnictví (hodnotová stránka) 

 podniková statistika 

 kalkulace 

 rozpočetnictví (8). 

 

Vývojové etapy IS  

 Dávkové zpracování dat 

Organizace vyvíjely a nasazovaly centralizované počítačové systémy, automatizující 

nejnáročnější úlohy spojené s chodem podniku - především kontrolu zásob a skladů 

Jednalo se o dávkové zpracování dat. Pro toto rozdělení je typické využití sálových 

počítačů, které zpracovávaly plánované činnosti, bez návaznosti na další řídicí složky. 

Tyto systémy byly většinou naprogramovány v programovém jazyku FORTRAN 

nebo COBOL. Komunikace s uživateli byla na velmi nízké úrovni. Výpočetní 

středisko tehdy nebylo součástí podniku (9). 

 

 Poskytování informací pro řídicí složky 

V sedmdesátých letech byly vyvinuty systémy, které řešily materiálové plánování 

výroby - Material Requirements Planning. Od počátku osmdesátých let se pak   

v podnicích nasazovaly systémy sloužící pro řízení a optimalizaci dodávek materiálů 

a výroby (Manufacturing Resources Planning - MRP II). Ty pracovaly formou 

nepřímého řízení – na základě poskytovaných informací mají řídicí pracovníci lepší 

možnosti rozhodování (9). 

 

 Strategický informační systém 

První systémy ERP (Enterprise Resource Planning) se objevil koncem osmdesátých 

let. Tyto systémy už zpravidla zasahovaly do širší oblasti fungování podniku. 
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Vyvolávaly změny ve stylu podnikání nebo měnily podnikové procesy. Přebíraly 

množství úloh dříve vykonávaných lidmi a vedly postupně k integraci většiny 

podnikových procesů. Hlavní důraz je kladen na centrální řízení a firemní vzdělávání. 

Klesající cena a všeobecná dostupnost informačních technologií vedla ke zvýšení 

zavedení informačních systémů až o desítky procent ročně. Existence informačního 

systému a znalostní báze poskytuje firmám konkurenční výhodu.  

Další bodem byl pak nástup internetu, který řeší dříve omezené hranice jediného 

podniku a propojuje systémy dalších organizací (9). 

 

Rozdělení informačních systémů  

 

Obrázek č. 1: Rozdělení informačních systémů. Zdroj: (vlastní zpracování) 

 
 

ERP (Enterprise Resource Planning)  

Jedná se o aplikační software, který umožňuje správu a řízení všech podnikových zdrojů. 

Mezi základní vlastnosti ERP systémů patří dovednost automatizovat a integrovat 

jednotlivé klíčové procesy podniku, funkce a data v rozmezí celé firmy.  

Uživatelům umožňuje vytvářet a spravovat databáze, realizovat procesy operačního 

charakteru a prezentovat požadované přehledy a statistiky o prodeji (10). 
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CRM (Custommer Relationship Management)  

Hlavním cílem CRM je podpora obchodních procesů a tvorba dlouhodobých   

a pozitivních vztahů se zákazníky.  

Uživatelům je umožněno průběžně sledovat požadavky klientů, tvořit nové obchodní 

příležitosti a řídit marketingové kampaně (10). 

 

SCM (Supply Chain Management) 

Slouží jako nástroj k optimálnímu řízení dodavatelských a odběratelských řetězců. 

Hlavními cíli SCM je koordinace jednotlivých aktivit členů a správa dodavatelského 

řetězce. Dále vyrovnávání nabídky s poptávkou a tím zlepšení řízení produkce každého 

subsystému řetězce (10). 

 

Třídění informačních systémů  

 Informační systémy organizací (informace jako ekonomický zdroj) - podnikové 

informační systémy (BIS - business information system, enterprise 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 (11). 

 

Složky informačního systému  

 Technické prostředky (hardware) – periferní zařízení, komunikační technika, 

počítačové systémy 

 Programové prostředky (software) – patří zde veškeré programové vybavení pro 

efektivní práci s daty (aplikace, programy, operační systémy) 

 Datové zdroje – databáze, jenž využívají programové prostředky 
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 Organizační uspořádání (orgware) – jedná se o soubor nařízení a pravidel, které 

definují provozování a řízení informačního systému a jeho technologií 

 Lidská složka (peopleware) – řeší otázky adaptace a účinného působení lidí 

v počítačovém prostředí, do kterého je implementován  

 Reálný svět -  (normy, legislativa, informace) – souvislost informačního systému 

(12). 

 

Požadavky na informační systém  

 Spolehlivost  - Informační systém musí běžet spolehlivě a kvalitně, jelikož   

je centrem a na jeho chodu závisí celý podnik 

 Pružnost – měnící se prostředky a technologie nutí podniky k častým změnám. 

Je tedy důležité, aby se informační dokázal rychle přizpůsobit novým 

požadavkům 

 Udržovatelnost – chod provozu by měl být nenáročný na údržbu a správu 

 Bezpečnost – Informační systémy obsahují v podniku velmi důležitá data, 

jakýkoliv únik informací, by mohl způsobit podniku velmi těžké problémy. Útoky 

mohou přicházet jak zvenčí, tak z vnitra podniku v podobě selhání lidského 

faktoru 

 

Životní cyklus informačního systému  

Životní cyklus informačního systému se skládá z jednotlivý etap. Samotná práce   

na podnikovém informačním systému je dlouhým a nekonečným koloběhem. Návrhy 

projektů bývají realizované během provozu. Lze je rozdělit na následující fáze. 

 

 Požadavky na systém – v první fázi je důležité stanovit, jaké budou na systém 

požadavky a jaká budou očekávání, také je třeba zvážit investici a finanční 

prostředky.  

 Výběr – v této fázi se hledá a vybírá vhodný informační systém pro podnik tak, 

aby byl schopný pokrýt jeho požadavky. 
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 Implementace – jedná se o proces, zavedení systému v podniku. Včetně jeho 

konfigurace, školení uživatelů a zavedení do provozu. 

 Provoz a údržba – je jedinou zcela produktivní etapou v celém životním cyklu 

informačního systému.  

 Inovace – v poslední etapě probíhá analýza požadavků na zlepšení a jejím 

výsledkem je rozhodnutí o změnách nebo upgradu současného systému (13). 

 

 

 Úloha IS v současných firmách  

IS je v současnosti nutnou podmínkou pro úspěšnost firem ve všech oblastech podnikání. 

Sytém je jedním z hlavních faktorů efektivnosti řízení a konkurenceschopnosti firmy. 

Informační systémy podporují všechny důležité podnikové funkce, jakými jsou finance, 

personalistika, plánování, prodej, nákup nebo logistika včetně e-businessu.  

Potřeba kvalitního IS roste s významem informace a dnešní firmy jsou závislé   

na kvalitních a včasných informacích. Tato situace je způsobena především prudkým 

růstem informatizace společnosti. To má za následek prudké zvyšování objemů 

finančních prostředků investovaných do výběru nebo inovace (14). 

 

1.3 Implementace informačního systému  

Implementace 

Implementace je poslední část zavedení vybraného informačního systému, při kterém 

dochází k instalaci jednotlivých modulů resp. celého řešení, nastavení aplikace   

a parametrů, úpravy a přizpůsobení uživatelského prostředí, migrace dat a školení 

pracovníků. Nezbytnou částí, je testování běhu informačního systém (15).  

 

Fáze zavádění informačního systému  

1. fáze – Rozhodnutí o změně podnikového IS 

Přijaté rozhodnutí o změně podnikového systému musí být v souladu s obecnou strategií 

firmy a také s informační strategií. Ve většině případů je vypracována SWOT analýza,   
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na základě klíčového problému firmy, který chce změnou systému firma vyřešit. V potaz 

jsou brány i další požadavky, přání a očekávaní od systému (14). 

 

2. fáze – Výběr vhodného řešení 

Východiskem této etapy je rozhodnutí o změně informačního systému. Často probíhají 

nabídkové meetingy u dodavatelů, výběr dle referencí, nebo vyzkoušení ISu s vlastními 

specifickými daty. 

Následuje výběrové řízení, které je dvoukolové. V prvním kole tzv. „hrubý výběr“   

se doporučuje vybrat 8-10 potencionálních systémů, které odpovídají zadaným 

parametrům. Dalším kolem výběrového řízení je „čistý výběr“, kdy se vybere na základě 

výpočtu kritérií a vah 2-3  systémy a následně jeden finální (14). 

 

3. fáze – Uzavření smlouvy o novém informačním systému 

Obvyklým typem smlouvy je smlouva o dílo. Jsou zde upřesněny specifika přesného 

projektu implementace, detaily koupených modulů informačního systému (jednorázové 

náklady) a popisuje i provozní náklady /po implementaci). Je zhotoven plán celého 

projektu implementace IS (14). 

 

4. fáze – Implementace vybraného informačního systému 

V poslední části probíhá analýza požadavků a tvorba konceptu řešení. Hlavní událostí 

této fáze je dodávka hardwaru a softwaru, školení zaměstnanců, analýza podnikových 

procesů, tvorba přístupových práv atd. V závěru je nutné nově implementovaný systém 

řádně otestovat a připravit pro běžný provoz (14). 

 

1.4 Moderní služby v IT 

Cloud computing 

Cloud computing je sdílení softwarových a hardwarových prostředků nebo zařízení 

pomocí sítě. Cloud computing je také poskytovaní různých služeb, ale i výkonu přes 
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internet nebo intranet, kdy poskytované služby běží na infrastruktuře dodavatele.   

To představuje výhodu pro malé a střední podniky.   

Pro koncové uživatele není nutné vlastnit výkonný počítač, ale stačí pouze webový 

prohlížeč a dostatečně rychlé připojení k internetu, přes který se uživatel připojí ke cloudu 

poskytovatele. Data i aplikační logika jsou uchovávány a zálohovány na straně 

poskytovatele. Základem cloudu je virtualizace (snadné využívání výpočetního výkonu 

dle potřeby). Zákazník platí pouze za využívaný výkon, čas, prostor nebo přenesená data.  

 

Obrázek č. 2: Model cloud computingu. Zdroj: (16) 

 

Základní služby Cloud computingu 

IaaS (Infrastracture as a Service) – Infrastruktura jako služba – poskytnutí služeb IT 

infrastruktury podle požadavků zákazníka, jedná se tedy o virtualizaci. Zákazník pro 

správu a podporu svého businessu nemusí zřizovat servery, datová úložiště nebo síťové 

prvky. (17). 

 

PaaS (Platform as a Service) – Platforma jako služba – tato služba poskytuje kompletní 

prostředky pro řízení internetových aplikací přes webový prohlížeč. Není potřeba vlastnit 

http://www.cloudcomputinginindia.in/
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servery, developerské softwary nebo databáze. Díky dynamickému alokování prostředků 

nedochází k přetížení (17). 

 

SaaS (Software as a Service) – Software jako služba – nejznámější model, kdy si zákazník 

pronajímá pro svoje využití aplikace od třetích stran, není tedy potřeba nakupovat 

software, licence, neřeší updaty, o všechno se stará dodavatel služby. Zde je tedy možnost 

pro outsorcing celého informačního sytému či její části (17). 

 

Outsourcing 

Jedná se o zajištění některých funkcí informačního systému na základě trvalé smlouvy   

se specializovaným externím dodavatelem neboli přenesení určitých aktivit   

a odpovědností na externí zdroje. Firma tak činí z důvodu finančních, nebo z důvodu 

nedostatku zaměstnanců.  

Outsourcing IS/IT se může týkat jak softwaru (vývoj a provoz programovatelných 

systémů) tak i hardwaru (výkon, datová uložiště). V poslední době velmi přibývá 

outsourcingových smluv na vývoj a provoz aplikací, které běží v prostředí internetu. 

(internet, intranet, e-comerce). Je tomu tak především z důvodu, že rychlý vývoj 

internetových technologií s sebou přináší i mnoho problémů a to takové, že firma, která 

nemá pro toto odvětví specialisty, prakticky nemůže sledovat moderní trendy a vývoj 

Internetu. 

Outsourcing trpí i nevýhodami a riziky jako je závislost na poskytovateli služeb, riziko 

úniku důležitých firemních informací, špatně sestavená smlouva o spolupráci 

s poskytovatelem služeb nebo nemožnost vrátit se do výchozího stavu (18). 

  



23 

 

2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Představení společnosti 

 

 Obchodní firma: PORTABELL s.r.o. 

 Zapsáno: 15. června 1995 

 Sídlo: Brno, Bednářova 1a, okres Brno-město, PSČ 619 00 

 IČ: 60755741 

 DIČ: CZ 60755741 

 Právní forma: společnost s ručením omezeným 

 Počet zaměstnanců:   10  

 Základní kapitál:   100 000,- Kč  

 

Předmět podnikání:    

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

 montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky  

 poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 

 

 

Obrázek č. 3: Logo firmy. Zdroj: (19) 
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2.2 Podnikání společnosti 

Firma PORTABELL s.r.o. je společnost, která byla založena roku 1995 se sídlem v Brně. 

Podniká v oblasti EZS - zabezpečovacích zařízení a systémů, SCTV - kamerových 

systémů, EPS - požárních signalizací, DT - domácích telefonů a dalších slaboproudých 

systémů.  

Na základě analýzy a požadavků poskytuje technické služby k ochraně osob, objektů 

nebo majetku. Nedílnou součástí každého rozsáhlejšího objektu jsou datové a telefonní 

sítě, které jsou uspořádány do tzv. strukturované kabeláže (SK). V neposlední řadě   

se firma stará o instalaci a opravy kancelářské reprodukční techniky a také zajišťuje 

základní elektroinstalace. 

Konkurence v daném odvětví je značně vysoká. Jen v městě Brně je 30 firem zabývajících 

se stejnou činností a přibližně 40 firem v oboru elektro, které nejsou specializované   

na zabezpečovací techniku. Významným konkurenčním problémem jsou hobby markety 

nabízející zabezpečovací techniku pro necertifikovanou instalaci. V jihomoravském kraji 

je konkurence několikanásobně větší.  

 

2.3 Analýza z ekonomického hlediska 

2.3.1 Marketingový mix 

 

Produkt 

Montáž slaboproudých systémů jako jsou senzorové detektory pohybu, detektory skla, 

teplotní čidla, akustické sirény, čtečky karet, ovládací klávesnice, barevné kamery, 

nebarevné kamery, přepínatelné kamery, GSM kamery, IP kamery, videorekordéry, 

multiplexery, magnetické spínače, požární detektory (kouřové, tepelné, tlačítkové, 

ionizační a kombinované). 

Další nabízenou službou je instalace síťových prvků jako jsou huby, switche, repeatry, 

routery, patch panely a servery. Firma nabízí i montáž pohonů pro automatické ovládaní 

posuvných nebo otevíratelných bran a automatických závor. Vedlejším produktem   

je servis těchto zařízení, projekce, kontrola, a údržba objektů. 
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Cena 

Cena služby se vždy odvíjí podle individuálních požadavků klienta a také podle velikosti 

daného objektu. Při analýze objektu nebo požadavků klienta, může být klientovi sdělen 

přibližný odhad, avšak finální sumu je možné zjistit až po závěrečné kalkulaci. Firma   

na trhu nepodbízí cenu, ale usiluje o to, aby přinášela přidanou hodnotu širokou nabídkou 

kvalitních služeb.  

 

Místo 

Firma poskytuje své služby pouze na území České republiky. Většina současných   

i potencionálních zákazníků sídlí v Brně a okolí. V minulých letech firma realizovala 

některé zakázky ve Slovenské republice a v Polsku.  

 

Propagace 

K propagaci firmy slouží webová prezentace, která zmiňuje základní a důležité informace 

a také služby, které firma poskytuje. Dalším propagačním materiálem je katalog služeb, 

který firma poskytuje klientovi pro pohodlnější orientaci a přehlednost.  

V poslední řadě to jsou velmi cenné reference spokojených zákazníků, díky kterým 

získává firma denně nové klienty. Některé z nich jsou vystavené na webové stránce, 

například banky nebo nemocnice.  

 

2.3.2 Analýza 7S 

Strategie 

Firma chce být na trhu velmi úspěšná a žádaná. V následujících letech se chce zaměřit na 

zakázky velkých objektů a podniků. Do budoucna by chtěla zvýšit povědomí o firmě mezi 

zákazníky a zaměstnat nové zaměstnance. Těmito kroky očekává větší obrat firmy   

a zvýšení tržeb.  
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Organizační struktura 

Jelikož se jedná o malý podnik, jeho organizační struktura je poměrně jednoduchá. 

Podnik řídí dva jednatelé, kteří zároveň zaujímají nejvyšší postavení ve firmě. 

Obchodní oddělení se stará o vyřizování objednávek, o sjednané kontakty jednatelů,   

o zakládání informačních elektronických karet klientů a o objednávání technických 

zařízení u dodavatelů. Obchodní oddělení má také na starosti veškerou komunikaci 

s klienty.  

 

Obrázek č. 4: Organizační struktura firmy. Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 jednatel: Jiří Jahoda  

o Brno, Moldavská 5, okres Brno-město, PSČ 625 00  

o den vzniku funkce: 15. června 1995 

 jednatel: Bohumír Bogner  

o Brno, Novoměstská 39, okres Brno-město, PSČ 621 00  

o den vzniku funkce: 15. června 1995  

 

Systémy 

Pro komunikaci mezi zaměstnanci a zákazníky firma používá telefony, email a velmi 

zřídka fax. Pro zpracovávání informací využívá firma databázi uloženou na serveru, která 

je dostupná všem zaměstnancům. 
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Styl řízení 

Ve firmě panuje demokratický styl vedení. Jednatelé pravidelně seznamují pracovníky 

s novými změnami a pravidly. Pro názory a připomínky dostávají pracovníci dostatečný 

prostor v každodenních reportech. Konečné rozhodnutí má vždy jednatel zodpovídající 

za daný úkol. 

 

Spolupracovníci 

Firma zaměstnává 10 zaměstnanců. Zaměstnanci mají středoškolské vzdělání nebo jsou 

vyučení v oboru elektrotechniky, jsou převážně mužského pohlaví s průměrným věkem 

40 let.  

Ve firmě je zaveden motivační program, kdy pracovníci mohou dostávat finanční prémie 

za splnění většího počtu zakázek, nebo za vlastní snahu a iniciativu, která kladně ovlivní 

hodnotu firmy.  

  

Sdílené hodnoty 

Firemní kultura je na vysoké úrovni, což podporuje výkony zaměstnanců a udržuje 

přátelskou atmosféru na pracovišti.  

 

Schopnosti 

Firma si zakládá na vysoké odborové způsobilosti u svých pracovníků. Všichni 

zaměstnanci jsou dlouhodobě zaměstnáni a mají v daném oboru velmi kvalitní zkušenosti. 

Pracovníci se zúčastňují častých školení na nové technologie a nové produkty hlavně 

v oblasti zabezpečovacích, kamerových a elektrotechnických systémů. Pro zvyšování 

svých znalostí se zdokonalují návštěvami veletrhů a výstav např. brněnský Ampér.   
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2.3.3 SWOT analýza 

Tabulka č. 1: SWOT analýza firmy 

Silné stránky Slabé stránky 

 Kvalita nabízených služeb  Závislost na dodavatelích 

 Vztahy se zákazníky   Nedostatečná reklama služeb 

 Technická a technologická úroveň  

 Neefektivní komunikace uvnitř 

týmu 

 Malá fluktuace zaměstnanců 

 Zastaralé a neaktuální webové 

stránky 

  

   

Příležitosti Hrozby 

 Nové výstavby v okolí   Silná konkurence 

 Možnost spolupráce s firmami ze 

stejného odvětví  Inflace 

 Nové technologie   Platební neschopnost firem 

 Vzrůstající poptávka po službách  Hobby instalace 

 Outsourcing podnikových procesů 

 Politika státu – vyšší daňové 

zatížení  

   
Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

2.3.4 Finanční ukazatele 

V následující tabulce jsou vybrané finanční ukazatelé z výkazu zisku a ztrát za posledních 

pět let. Zisk firmy se postupně zvyšoval, avšak v roce 2008 začalo docházet k pozvolnému 

klesání. V roce 2010 firma zaznamenala ztrátu, což bylo způsobeno finanční krizí. Během 

následujících let se však stihla vzpamatovat a zisk se začal zvyšovat.  

Tabulka č. 2: Vybrané finanční ukazatelé firmy    

      2008 2009 2010 2011 2012 

Výkony 8921 9215 7986 7737 8537 

Náklady 8460 8839 8561 7543 8217 

Zisk 461 376 -575 194 320 

Zdroj: (20)   uvedené údaje jsou v tis. Kč 



29 

 

 

Graf č. 1: Přehledné znázornění výkonů a nákladů. Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 

Graf č. 2: Přehledné znázornění zisku firmy. Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 

 

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

2008 2009 2010 2011 2012

Graf výkonů a nákladů

Výkony Náklady

-600

-400

-200

0

200

400

600

2008 2009 2010 2011 2012

Graf vývoje zisku

Zisk

[tis. Kč] 

[tis. Kč] 

[rok] 

[rok] 



30 

 

2.4 Analýza ICT 

2.4.1 Infrastruktura 

Firemní síť je postavena na 100 Mbps rychlosti a skládá z desktopových počítačů   

a notebooků. Ty jsou zapojeny do 12-ti portového switche síťovými kabely kategorie   

5e, spolu se síťovou tiskárnou. Poskytovatelem internetu je připojení ADSL s rychlostí 

až 40Mbit/s. Pro bezdrátovou konektivitu slouží Wi-Fi router se standardem IEEE 802.11 

b/g/n, chráněný šifrovacím algoritmem WPA2.  

Provoz síťové infrastruktury je závislý na firemním serveru. Na kterém je nainstalován 

operační systém Windows Server 2008. Proti nečekaným výpadkům elektrické energie   

je zajištěna UPS. Server slouží jako aplikační server a sdílené datové úložiště, kde jsou 

zálohovány data z účetního programu. Na serveru jsou také provozovány zkušební 

databáze podporující funkčnost zabezpečovacích zařízení. 

 

Tabulka č. 3: Hardware vybavení serveru 

Hardware serveru 

Intel Core i3 (Dual Core) 3,2Ghz    

Intel HD Graphics 2500  

4GB RAM DDR3 1600 MHz 

2x Western Digital ver. BLACK 1TB 7200 rpm SATA, RAID 1 zapojení 

Zdroj - Supermicro 450W  

Switch - Cisco 12x port, Wi-Fi - Linksys EA6500  

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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2.4.2 Hardware 

Ve firmě hardware tvoří převážně počítače. Jejich konfigurace byla průběžně 

upgradována podle nároků používaných softwarů. Firma začínala s dvěma desktopovými 

počítači, které rozšířila o další dva v následujících letech.  

Později začala přecházet na notebooky, z důvodu mobility a také kvůli rychlejší práci 

z terénu. Mezi nepostradatelné hardwarové zařízení firmy patří multifunkční síťová 

tiskárna, která byla nedávno nově pořízena. Hardwarové vybavení firmy nepatří mezi 

nejmodernější a nejvýkonnější, ale pro danou činnost zatím postačuje.  

Tabulka č. 4: Hardwarové vybavení firmy 

Hardware 
Uvedení do 

provozu 

Desktop PC (Intel Celeron 1,8Ghz, 512MB RAM, 80GB HDD, 

Windows XP 32bit + 17“ Dell)  1999 

Desktop PC (AMD Athlon 2,8Ghz, 1GB RAM, 120GB HDD, 

Windows XP 32Bit + 19“ Compaq 1600x1200 ) 2000 

Desktop PC (AMD Athlon 2,8Ghz, 1GB RAM, 120GB HDD, 

Windows XP 32Bit + 19“ Compaq 1600x1200 ) 2003 

Desktop PC (Intel Dual Core 2,3Ghz, 2GB RAM, 320GB HDD, 

Windows 7 32Bit + 21“ LG 1920x1080 ) 2004 

Notebook (Intel Pentium Dual Core . 2,1 Ghz 3GB RAM, 320GB 

HDD, Windows 7 x32Bit 15.6“ LCD  
2007 

Notebook (Intel Celeron Dual Core . 1,8 Ghz 2GB RAM, 500GB 

HDD, Linux  x64Bit 15.6“ LCD  
2008 

Notebook (Intel Celeron Dual Core . 1,8 Ghz 2GB RAM, 500GB 

HDD, Linux  x64Bit 15.6“ LCD  
2008 

Notebook (AMD. 1.48 Ghz 2GB RAM, 120GB HDD, Windows XP 

32Bit 15.6“ LCD  
2010 

Tiskárna Epson EPL – N3000  2011 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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2.4.3 Software 

Operační systém 

Na počítačích běží operační systém Windows ve verzích XP až po verzi 7. Firma pro 

některé aplikace využívá i opensourcové Linuxové distribuce. Na každém z počítačů   

je nainstalovaný kancelářský balík aplikací Microsoft Office (pro Linux Gnome Office). 

Pro účetnictví a správu faktur firma používá účetní program DINGO.  

 

Speciální software 

Software pro Elektronický Zabezpečovací Systém (EZS): 

 Rokonet 

 GALAXY 

 Winload 

 F-Link 

Software pro elektronický požární systém (EPS): 

 FCP 2000 

 TOOLS 8000 

Software pro kamerový systém (CCTV):  

 EMS 

 Video Viewer 

 DM NetVu Observer 

Vstupní systém:  

 SkylaPro II 

 

Komunikace 

Pro komunikaci se zákazníky a dodavateli firma požívá emailového klienta Outlook   

od společnosti Microsoft. Na registrované doméně portabell.cz mají pracovnici zřízený 

emailový server. Pro rychlejší komunikaci firma používá telefony a ojediněle fax nebo 

Skype. 
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2.5 Hlavní firemní procesy  

Příjem poptávky  
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2.6 Shrnutí analýzy, identifikace slabých míst 

2.6.1 Ekonomické shrnutí 

Během analýzy byly odhaleny slabé stránky podniku, kam se řadí neefektivně řešená 

marketingová propagace firmy. V daném odvětví působí v okolí desítky konkurenčních 

firem. Výběr je pro zákazníka velmi těžký a dobré reference nejsou jediným kritériem pro 

výběr. 

Dalším problémem je webová prezentace firmy. Stránky jsou zastaralé, neaktuální   

a neodpovídají moderním trendům. Zde by měla firma zapracovat na aktualizaci a SEO 

optimalizaci, díky které může zvýšit pozici v internetových vyhledavačích a tím získat 

nové zákazníky.  

 

2.6.2 Hardwarové shrnutí 

Hardwarové vybavení je již zastaralé a bylo by dobré ho upgradovat. Počítačové sestavy 

výkonově zaostávají a jejich životnost už je velmi krátká. Havárii počítače nelze 

předpovědět, ale riziko se každým dnem zvyšuje.  

Síťová infrastruktura by se měla být posílena na rychlost 1Gbps pro rychlejší přenos dat 

mezi zabezpečovacími prvky, na kterých probíhá testování před montáží a instalací. Také 

by bylo vhodné přejít z již už nepodporovaného operačního systému Windows XP   

na novější verzi z bezpečnostních a kompatibilních důvodů. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY A ŘEŠENÍ  

3.1 Výběr a implementace systému  

Cílem této části bakalářské práce je výběr informačního systému pro firmu PORTABELL 

s.r.o., která podniká v oblasti zabezpečovacích, kamerových a požárních systémů.  

Firma v současné době nemá žádný informační systém, používá pouze jednoduchý 

neaktuální software pro účetnictví. Ve firmě je mnoho každodenních procesů řešeno přes 

tabulky v programu MS Excel.   

Informační systém pro firmu musí být vybrán tak, aby splňoval všechny dané požadavky 

majitelů, zlepšil podporu firemních procesů, zefektivnil chod firmy a poskytnul přehledy 

pro vedení firmy. 

 

3.2 Výběr informačního systémů 

Základním bodem pro výběr systému je nutné stanovit si určitá kritéria, podle kterých   

se bude informační systém vybírat. Důležité je, se také rozhodnout, zdali použijeme 

hotové, zakázkové, či cloudové řešení. Každé z nich má svoje výhody i nevýhody.  

 

Hotový produkt 

Pořízení hotového produktu je tím nejrychlejším a nejjednodušším řešením, jak vybrat 

informační systém. Na českém i světovém trhu je velké množství systémů, které zahrnují 

dostatečné množství funkcí pro různorodé činnosti malých i velkých podniků, a proto   

je při výběru dodavatele systému důležité, vybírat trpělivě a věnovat výběru správný čas. 

Po zakoupení licencí je okamžitě možné začít s přípravou implementace.  

 

Řešení systému na zakázku 

Řešení systému na zakázku je jedinečné v tom, že je systém nakonfigurován nebo 

naprogramován podle přesných požadavků a kritérií firmy a dokáže se přímo přizpůsobit 
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podnikovým procesům. Nevýhody řešení jsou samozřejmě delší doba dodání i delší 

průběh implementace a také cena, která je výrazně vyšší než u krabicového řešení.  

 

Cloudové řešení 

Další možností řešení informačního systému je řešení cloudové a to zakoupit systém jako 

službu. Cloudové řešení je unikátní v tom, že nám stačí pouze klientský počítač 

s webovým prohlížečem a internetové připojení. Všechno další běží u poskytovatele   

na serveru. Tudíž se nemusíme starat a zálohování, úložiště, výkon stanic nebo správu 

serveru. Výhodou také je, že platíme pouze za to, co využíváme. Naopak nevýhodou jsou 

data uložena na „cizím“ serveru, které nemáme ve vlastní správě. 

 

Při výběru pro malou firmu použiji hotové řešení systému, jelikož požadavky firmy 

nejsou tak specifické, aby na trhu neexistoval vhodný produkt. Software půjde dále 

rozvíjet o potřebné moduly. Hotová řešení systémů jsou testována velkým počtem 

uživatelů a díky tomu poskytují zpětnou vazbu výrobci, který může svůj software dále 

opravovat nebo vyvíjet. 

 

Tabulka č. 5: Harmonogram výběru informačního systému 

Činnost Doba trvání 
Datum 

zahájení 

Datum 

ukončení  

Stanovení kritérií a požadavků 2 dny  8. 4. 2014 10. 4. 2014  

Provedení průzkumu trhu 7 dnů 10. 4. 2014  17. 4. 2014  

Studium jednotlivých IS 2 dny  17. 4. 2014 19. 4. 2014  

Hrubý výběr IS 2 dny 19. 4. 2014  21. 4. 2014  

Stanovení vah kritérií 1 den 21. 4. 2014 22. 4. 2014  

Jemný výběr IS 1 den  22. 4. 2014 23. 4. 2014  

Finální výběr IS 1 den 23. 4. 2014  24. 4. 2014 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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3.2.1 Požadavky na informační systém  

Požadavky na informační systém byly dlouhodobě konzultovány s majitelem firmy. 

Jelikož firma vlastní server, chtějí hotové řešení, pro které mohou výkon serveru 

aplikovat. Vybraný produkt by měl být provozován na aktuální hardwarové konfiguraci 

klientských stanic a serveru. Vzhledem ke stáří a různorodosti hardwaru, je možný drobný 

upgrade. Hlavní roli také hraje cena systému, kde byla vymezena maximální částka 

75 000 Kč, kterou je podnik ochotný investovat.   

 

Technické požadavky 

 Hotové řešení 

 Provoz na současných klientských PC (možné pouze drobné změny) 

 Provoz na současném serveru (možné pouze drobné změny) 

 Možnost rozšíření o moduly 

 

Funkce a požadavky IS 

 Cena systému – Cena systému pro malý podnik by měla být rozumná, cenový 

limit stanoven na 75 000 Kč.  

 Dostupnost a reference – Důležité jsou pro firmu reference od ostatních uživatelů 

a firem. Systém by měl být dostupný a dodací lhůty krátké.  

 Dodavatel i výrobce je jedna společnost – Rychlejší jednání, které není 

podmíněno čekáním na dodavatele jiné firmy. 

 Vzdálenost podpory – Technická podpora systému by měla být blízko   

od pobočky, kvůli případným zásahům. 

 Finance a účetnictví – Účtování, kontrolovaní faktur a dokladů, k sestavování 

účetních výkazů a pro správu financí. 

 Řízení vztahů se zákazníky CRM – Pro správu a udržování dlouhodobě 

prospěšných vztahů se zákazníky. 

 Systém řízení vztahů s dodavateli – Pro zajišťování zboží nebo materiálu a pro 

efektivní řízení dodavatelského řetězce. 
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 Prodej a vystavení faktur – Pro podporu celého obchodního procesu 

(objednávky, dodávky, fakturace, apod.). 

 Provoz na původním HW – Důraz na zachování původního hardwaru. Změny 

jsou možné pouze minimální. 

 Docházkový systém - Docházkový systém pro evidenci pracovní doby a docházky 

pracovníků. 

 Kniha jízd – Modul pro evidenci vozidel a nákladů na jednotlivá vozidla. 

 Analýzy -  Možnost tvorby jednoduchých i rozsáhlejších pohledů na chod firmy. 

Tvorba analýz, statistických studií apod. 

 Import a export dat -  Možnost exportu a importu dat. Pro zálohování nebo práci 

s kompatibilními systémy. 

 Rozšíření ERP modulů – Systém musí být rozšířitelný o další funkční moduly, 

které může firma v budoucnu využít. 

 Intuitivní ovládání – Ovládání systému musí být uživatelsky přívětivé   

a jednoduché, výhodou je i vlastní rozvržení nebo organizace domovské stránky. 

 Jazykové verze – Systém musí být primárně v českém jazyce, další jazyky jsou 

volitelné.  

 Mobilní verze – Dostupnost mobilní nebo tabletové verze pro vzdálený a rychlý 

přístup. 

 

3.2.2 Hrubý výběr IS 

Na základě znalostí požadavků a kritérii stanovených majiteli firmy na nový informační 

systém, které jsou popsány v kapitole 3.2.1 požadavky na informační systém, jsem 

provedl detailní průzkum trhu a snažil se vybrat řešení, které bude plně vyhovovat.  

Pro získání přehledu o nabízených informačních systémech na lokálním trhu jsem použil 

webové generátory softwarecentrum.cz, systemoline.cz a ekonomicke-softwary.cz. Tyto 

webové stránky shromažďují data o veškerých dostupných systémech na trhu. U každého 

systému je detailní popis, přehled, ale také statistické informace, základní hardwarové 

požadavky nebo počet možných instalačních licencí, obrázky a webové odkazy   

na dodavatele systému. Vybrané systémy jsou abecedně vypsány v tabulce č. 6.  
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Obrázek č. 5: Ekonomicke-softwary.cz, softwarecentrum.cz. Zdroj: (21), (22)  

 

Tabulka č. 6: Hrubý výběr systému 

číslo  Informační systém 
Výrobce 

systému/Dodavatel 
Cena 

1 ABRA G2 ABRA Software a.s.  42 870,00 Kč 

2 BEEP TWIST INSPIRE Beep s.r.o.   

3 HELIOS red Asseco Solutions, a.s. 41 108,00 Kč 

4 KARAT KARAT Software a.s.   

5 Money S3 
CÍGLER SOFTWARE, 

a.s. 
18 190,00 Kč 

6 PERISKOP Accord, spol. s r.o. 138 545,00 Kč 

7 Vision32 Vision Praha s.r.o. 137 698,00 Kč 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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3.2.3 Stanovení vah jednotlivých kritérii 

Pro jednotlivá kritéria byly stanoveny váhy kritérii podle důležitosti. Na stupnici od 0,01-

0,1, kdy 0,01 je zanedbatelné kritérium a 0,1 velmi důležité a požadované kritérium. 

Suma všech kritérií je rovna celému číslu 1. Po stanovení a sečtení výsledků bude 

každému systému naměřeno číslo, podle kterého postoupí do jemného výběru, čím   

se výběr vydatně zúží. Dále byl každý dodavatel systému kontaktován a požádán   

o cenovou nabídku nebo bližší informace.   

Tabulka č. 7: Matice kritérií a jejich váhy 

Kritérium/požadavek váha 1 2 3 4 5 6 7 

Cena systému 0,10  ✔    ✔   ✔      

Dostupnost a reference  0,10 ✔   ✔ ✔     ✔ 

Dodavatel i výrobce je jedna 

společnost 
0,09 ✔   ✔ ✔   ✔ ✔ 

Vzdálenost podpory 0,09               

Finance a účetnictví 0,08 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Řízení vztahů se zákazníky CRM 0,08 ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ 

Systém řízení vztahů s dodavateli 0,07 ✔           ✔ 

Prodej a vystavení faktur 0,07 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Provoz na původním HW 0,06   ✔ ✔         

Docházkový systém 0,05 ✔     ✔     ✔ 

Kniha jízd 0,04 ✔   ✔   ✔     

Analýzy 0,04 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Import a export dat 0,03 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   

Rozšíření ERP modulů 0,03 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Intuitivní ovládání 0,03 ✔     ✔       

Jazykové verze 0,02 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mobilní verze 0,02 ✔   ✔ ✔       

celkem  1,00 0,85 0,41 0,76 0,64 0,41 0,44 0,63 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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Graf č. 3: Grafické znázornění výsledků ERP systémů. Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

3.2.4 Jemný výběr 

Do jemného výběru byly na základě matice kritérii vybrány dva systémy ABRA G2   

a Helios RED, které získaly největší počet bodů. Následně budou blíže popsány. 

 

Informační systém ABRA 

Společnost 

Společnost ABRA Software a.s. byla založena v roce 1991. Patří mezi české softwarové 

firmy. V roce 2007 zaměstnávala 92 pracovníků a roční obrat činil 137,8 mil. Kč. 

V dřívější době se firma zabývala vývojem ekonomických systému jako ABRA plus, 

Classic, Gold apod. Na základě předchozích zkušeností vytvořila finální produktovou 

řadu ABRA Gx. ABRA Gx patří k nejúspěšnějším softwarovým aplikacím na českém 

trhu a pokrývá 27% trhu (23). 
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Produkty  

Řada ABRA Gx byla uvedena na český trh v roce 2001. Hlavním jádrem byly systémy 

G2 pro malé podniky a G3 pro větší. V roce 2004 byla doplněna verze G4. Systémy jsou 

naprogramovány v prostředí Delphi a podporují architekturu klient/server (23). 

 

Abra G2 

ABRA G2 je informační systém zaměřený pro živnostníky a malé firmy. Slouží k vedení 

podvojného účetnictví jedné nebo více firem. Je postaven na moderní technologii a jeho 

hlavní přednosti jsou stabilita, spolupráce s externími aplikacemi, bezpečnost uložených 

dat apod.  

ABRA G2 má velmi jednoduché a intuitivní ovládání, pomocí myši nebo klávesnice. 

Program je dodáván v sítové verzi až pro pět počítačů s kombinací databázového serveru 

nebo ve verzi lokální pro jeden počítač. 

Systém vyniká především uživatelským komfortem a širokou škálou nabízených funkcí. 

Díky tomu můžeme např. pracovat v několika otevřených agendách současně, vystavovat 

doklady v cizích měnách, exportovat a importovat data do Excelu, vystavovat přiznání 

DPH v tištěné i elektronické podobě, vytvářet vlastní tiskové sestavy atd. Program plně 

pokrývá potřeby malé firmy a navíc existuje i jako komfortní řešení maloobchodního 

prodeje. Systém je vždy v souladu s platnou legislativou (24). 

 

Obrázek č. 6: Logo systému ABRA. Zdroj: (23) 

 

Informační systém HELIOS 

Společnost 

Společnost Asseco Solution  a.s. byla založena v roce 2009. Patří mezi české softwarové 

firmy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou 
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specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich 

působení. V roce 2011 zaměstnávala 515 pracovníků a roční obrat činil 611 mil. Kč (25). 

 

Produkty 

Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků 

zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, 

až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích 

zařízení. Všechny produkty jsou doplněny širokou nabídkou služeb a partnerských 

programů. Mezi nejvýznamnější produkty patří systémy Helios Red pro malé podniky   

a živnostníky, Helios Orange pro střední firmy a pro velké společnosti Helios Green (25). 

 

Helios RED 

Helios Red patří mezi moderní ekonomický software pro zpracování podnikové agendy 

podnikatelů a převážně malých firem účtujících v podvojném účetnictví nebo daňové 

evidenci. Obsahuje moduly pro mzdy, knihy jízd, sklady, související agendy apod. 

Přehledné ovládání zvyšuje kvalitu produktu. Systém má velmi nenáročnou údržbu   

a podporu. Umí spolupracovat s produkty třetích stran (portál veřejné správy, internetové 

obchody, EDI atd.). Lze ho instalovat a provozovat na síti bez ohledu na počet uživatelů 

v systému (26). 

 

Obrázek č. 7: Logo sytému Helios. Zdroj: (25)  

 

3.2.5 Finální výběr informačního systému 

Z dvojice vybraných systémů byl vybrán ERP systém ABRA G2 od společnosti ABRA 

Software a.s. Z cenového hlediska byly nabídky od obou dodavatelů velmi vyvážené. 

Systém byl tak vybrán na základě splnění všech požadovaných kritérií a výrazně větší 

rozšiřitelnosti modulů.  
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V následující kapitole 3.3.6. ABRA G2- cenová konfigurace je detailní pohled na moduly 

obsažené v hlavním jádře systému, a také na příplatkové moduly, které musí být 

doinstalovány, aby splňovaly všechny funkcionality systému.  

 

3.2.6 ABRA G2 - cenová konfigurace 

Tabulka č. 8: Cenová konfigurace 

Jádro informačního systému ABRA G2 Cena 

5 přístupových licencí obsahuje: 13 500,00 Kč 

 Účetnictví a výkazy   

 Banka a homebanking   

 Pokladna   

 Majetek   

 Nákup   

 Prodej   

 Intrastat   

 DPH   

 Kniha jízd   

 Adresář   

 Exporty a importy   

 Návrhář tiskových sestav   

Rozšiřující vybrané moduly   

SCM 2 990,00 Kč 

CRM - 2 licence 5 980,00 Kč 

Servis 7 990,00 Kč 

Docházka 2 990,00 Kč 

Mzdy a personalistika 1 980,00 Kč 

Bez DPH 35 430,00 Kč 

Celkem  42 870,30 Kč 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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3.3 Implementace systému 

3.3.1 Harmonogram zavedení 

Tabulka č. 9: Harmonogram implementace informačního systému 

Činnost 
Doba 

trvání 

Datum 

zahájení 

Datum 

ukončení 

Kontakt dodavatele 2 dny 25. 4. 2014  27. 4. 2014 

Pořízení licence 2 dny 27. 4. 2014  29. 4. 2014  

Příprava serveru 3 dny 29. 4. 2014  2. 5. 2014 

Příprava uživatelských stanic 2 dny 2. 5. 2014  4. 5. 2014 

Nastavení a migrace dat 5 dnů 4. 5. 2014 9. 5. 2014  

Testování systému 12 dní  4. 5. 2014  16. 5. 2014  

Školení zaměstnanců 3 dny  13. 5. 2014  16. 5. 2014 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

3.3.2 Příprava databázového a aplikačního serveru  

Pro optimální provoz informačního systému musí být splněny hardwarové požadavky 

kladené na server. Minimální požadavky firma splňuje, pro doporučené hardwarové 

požadavky nebo zrychlení by měl být server upgradován. Architektura informačního 

systému je třívrstvá (klient/server), kde první vrstvu tvoří databázový server Firebird 

(G1,G2,G3) nebo Oracle (G4). Druhou vrstvou je aplikační server, který se stará   

o komunikaci mezi uživateli a databází. Třetí vrstva představuje vzdálené klienty   

a externí aplikace. Databázový server může pracovat v prostředí Windows i Linux. 
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Obrázek č. 8: Architektura systému client/server. Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

Tabulka č. 10:  Hardwarové požadavky pro server 

Hardwarové požadavky pro databázový/aplikační server 

CPU – Dual Core 2,8Ghz     

RAM -  1GB  

HDD – 60GB SCSI 

Síť - 100Mb/s  

OS - Windows/Linux 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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Databázový server 

Před zahájením instalace systému ABRA G2 je nutné nainstalovat databázový server 

open-source Firebird 2.5 pro OS Windows. Aplikaci je možné stáhnout z oficiálních 

stránek dodavatele. 

Instalace databáze Firebird probíhá klasickým způsobem, kdy po vybrání jazyka, 

odsouhlasení licenčních podmínek a vybrání instalačního adresáře zvolíme provoz 

databázového serveru jako službu a během krátké chvíle se zobrazí dialogové okno, které 

nás informuje o úspěšnosti instalace.  

 

Obrázek č. 9: Instalace databázového serveru Firebird. Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

Aplikační server 

Dalším krokem je instalace aplikace na fyzický server a vytvoření tak aplikačního 

serveru, který bude zprostředkovávat komunikaci mezi jednotlivými uživateli 

informačního systému a databázovým serverem. Systém je tedy instalován na server, 

nikoliv na uživatelské stanice a veškerá data jsou později uložena v transakční databázi. 

Instalace probíhá přes instalační médium nebo přes instalátor, který je dostupný   

na oficiálních stránkách dodavatele. Instalaci bez předcházejícího databázového systému 

nelze spustit. V případě, že je systém instalován na jiný server než databáze, musíme 

instalaci spustit s parametrem nodbinstall. 
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Průběh instalace je obdobný jako u instalace databázového serveru nebo jiné aplikace. 

Pokud již máme licenční klíč je třeba zvolit „Nová ostrá instalace“, v případě testování 

systému s demonstračními daty je třeba zvolit „Demoverze s ukázkovými daty“.   

Po zadání instalační cesty je zahájena instalace systému ABRA G2. 

 

Obrázek č. 10: Instalace systému ABRA G2. Zdroj: (vlastní zpracování) 

V okamžiku, kdy je instalace dokončena, zobrazí se dialogové okno pro výběr spojení 

s databází. Po přihlášení nás přivítá uživatelské rozhraní informačního systému ABRA 

G2. 

 

Obrázek č. 11: Informační systém ABRA G2. Zdroj: (vlastní zpracování) 
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V administraci systému je třeba vyplnit počáteční informace o firmě. Zde vyplníme 

Název firmy, IČO,DIČ, adresu, komunikaci apod. V dalším kroku zadáme účetní období 

pro správu faktur a účetnictví. Další nastavení nás vybízí k zadání bankovního účtu   

a názvu banky. V posledním kroku zvolíme profese a jména uživatelů, kteří budou   

do systému vstupovat.  

 

3.3.3 Příprava uživatelských stanic  

Dodavatel uvádí i minimální požadavky pro klientské stanice, jelikož veškerý početní 

výkon bude prováděn na serveru, je možné obsluhovat systém i z méně výkonných 

pracovních stanic. 

Tabulka č. 11: Hardwarové požadavky pro uživatelské stanice 

Hardwarové požadavky pro uživatelské stanice  

CPU – Pentium, 2Ghz     

RAM -  512MB  

HDD – 20GB  

Síť - 100Mb/s  

OS – Windows XP/Vista/Windows7 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

Nyní je třeba provést konfiguraci jednotlivých uživatelských stanic. Po registrování 

licencí je nutné otestovat spojení s aplikačním serverem. V případě, že připojení proběhne 

úspěšně, otestujeme i spojení s databázovým serverem. V administraci informačního 

systému nastavíme další individuální nastavení. 

 

Migrace dat – import export 

V této fázi je třeba exportovat všechna data ze starých databází, systémů nebo papírové 

formy do nového informačního systému. Tento proces je zdlouhavý, jelikož papírovou 
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formu musíme ručně přepsat a výstupní data z nekompatibilních programů musíme 

zpracovat pro nový systém, například v programu MS Excel. 

 

Testování a školení 

V poslední fázi je důležité infomační systému otestovat. Testování probíhá zátěžovými 

testy, kdy musí server odolat náporu výkonu jednotlivých uživatelů nebo při realizovaní 

více procesů ve stejný čas. Otestovat se musí i funkčnost systému zdali systém provádí 

všechny požadované operace správně a obsahuje veškerou funkcionalitu.  

Uživatelské školení nového systému ABRA G2 probíhá bezplatně, v častých termínech 

v Praze, Brně a Olomouci. Rychlé školení nebo řešení problému je realizováno 

telefonickou linkou. Školení uživatelů je velmi důležité, protože jsou klíčovým 

elementem pro správný chod a úspěchy firmy.  

 

3.4 Závěrečné ekonomické zhodnocení  

3.4.1 Náklady 

S návrhem a výběrem nového informačního systému pro firmu PORTABELL se pojí 

nemalé náklady. Tato investice je ale považována za přínos, který v budoucnu může 

kladně ovlivnit chod firmy. Majitelé si uvědomují důležitost IT technologií a plánují tuto 

oblast dále rozšiřovat. 

Náklady zahrnují převážně kompletně nový informační systém, který je rozšířen   

o doplňující moduly a je pro přístup pěti nezávisle pracujících uživatelů. Další část 

nákladu se týká pracovníků, kteří se budou podílet na zprovoznění, instalování a testování 

informačního systému.  
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Tabulka č. 12: Náklady za jednotlivé položky 

Položka Cena 

ABRA G2 (licence pro 5 uživatelů) 13 500,00 Kč 

Doplňující moduly 29 370,30 Kč 

Práce IT technika (příprava, instalace, migrace, testování) 15 500,00 Kč 

Celkem 58 370,30 Kč 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

3.4.2 Přínosy systému pro firmu 

Informační systém byl navrhnut a vybrán tak, aby splňoval požadavky firmy. Vedení 

firmy od něj očekává přínosy v oblastech, které byly doposud problémové nebo 

nedostačující. Nelze analyzovat všechny přínosy a zlepšení nového systému, můžeme   

je ale očekávat během následujícího používání. 

 

Očekávané přínosy IS 

 Zlepšení podpory existujících firemních procesů 

 Zlepšení kontaktu se zákazníky  

 Zlepšení kontaktu s dodavateli  

 Možnost zvýšit produktivitu 

 Možnost tvorby rychlých přehledů o obchodní a finanční situaci pro vedení 

podniku  

 Možnost podpoření konkurenční výhody 

 Lepší a efektnější komunikace ve firemním prostředí 

 Stanovení odpovědností zaměstnanců ve vztahu k novému systému 

 Zvýšení kvality zaměstnanců docílené pravidelným školením 
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zabýval výběrem a návrhem informačního systému pro 

firmu PORTABELL s.r.o. Nejprve jsem firmu zanalyzoval z ekonomického pohledu   

a předmětu podnikání, kde jsem provedl SWOT analýzu, marketingový mix a 7S analýzu. 

Následně jsem se zaměřil na technický stav firmy, provedl jsem analýzu síťové 

infrastruktury podniku, hardwaru (uživatelské stanice a server) a softwaru (používané 

programy, operační systémy).  

Po vyhodnocení těchto analýz jsem identifikoval několik problematických oblastí. Mezi 

nejzávažnější patří špatná propagace a webová prezentace firmy, dále zastaralý hardware, 

který jeho různorodostí a stářím může v budoucnu způsobovat velké problémy   

a je potřeba zmínit i rychlost datové sítě, kterou by bylo vhodné modernizovat podle 

dnešních standardů.  

Na základě požadavků a kritérií firmy jsem provedl průzkum trhu, oslovil dodavatele 

informačních systémů a snažil se vhodně vybrat systém, který bude podporovat fungování 

podniku, bude zlepšovat každodenní procesy ve firmě a přispěje k lepšímu řízení 

komunikace mezi klienty a zaměstnanci. 

Do výběrového řízení se dostalo 7 informačních systémů, ze kterých byl v posledním kole 

vybrán systém od společnosti ABRA Software a.s. ABRA G2, určený pro malé podniky. 

Systém ABRA G2 v základní verzi nesplňuje všechna kritéria, a proto byl dále rozšířen 

o moduly, jenž nabízí dodavatel.  

V poslední části bakalářské práce jsem vytvořil návrh postupu pro implementaci 

informačního systému, kdy je potřeba připravit uživatelské stanice, databázový server, 

aplikační server, provést migraci dat, důkladně otestovat funkčnost a stabilitu 

informačního systému.  

Cíl bakalářské práce se mi dle mého názoru podařilo splnit. V případě že firma návrh 

akceptuje, nesmí opomenout pravidelnou aktualizaci informačního systému v závislosti 

na vývoji technologií, trhů a potřeb firmy.   
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