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Abstrakt 

Práca je zameraná na zlepšenie efektívnosti využívania informačných systémov 

v spoločnosti Ramirent s.r.o., ktorá sa zaoberá prenájmom stavebných strojov 

a mechanizácie. V prvej časti obsahuje teoretické uvedenie do danej problematiky a 

pokračuje analýzou súčasného stavu daného podniku. Kľúčovou časťou práce je 

predovšetkým návrh nového informačného systému, ktorý spĺňa požiadavky  

spoločnosti, a integruje všetky v súčasnosti používané informačné systémy do jedného 

komplexného systému. 

Abstract 

This thesis focuses on improving the effectiveness of information systems within the 

company Ramirent s.r.o., which is a part of the construction machinery rental business. 

The first part of the thesis contains a theoretical introduction to this area of study, and 

continues with an analysis of the current state in the aforementioned company. The key 

part of this thesis is a design proposal for a new information system that meets the 

demands of the company, and integrates all currently used information systems into one 

cohesive system.  

Kľúčové slová 

Informačný systém, databázy, rezervačný systém, Microsoft, analýza 

Keywords 

Information system, database, reservation system, Microsoft, analysis 
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ÚVOD 

Informácie majú odjakživa veľkú hodnotu a pre podniky to platí  

dvojnásobne – dokazuje to aj provokatívne tvrdenie významného poradcu v odbore 

manažmentu Petra Druckera, ktorý povedal: „Znalosti a informácie sú dnes jediným 

zmysluplným zdrojom. Tradičné výrobné faktory – pôda, práca a kapitál nezmizli, ale 

stali sa druhoradými“.  

 

Údaje o zamestnancoch, jednotlivých pobočkách, alokácii rôznych zdrojov, či mnohokrát 

rôzne citlivé údaje musia byť uchovávané, archivované, strážené, a musí k ním byť 

zabezpečený prístup vtedy, keď je to potrebné. Práve na tento účel slúžia informačné 

systémy, ktoré sú už v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou väčšiny podnikov. Ak sú 

správne navrhnuté a implementované, dokážu uľahčiť prácu s obrovským množstvom 

dát, ktoré spoločnosti potrebujú využívať pri každodennej prevádzke. 

  

Prípadné problémy pri ich využívaní, výpadky, či v najhoršom prípade – strata  

informácii, môžu podnikom priniesť nemalé finančné straty. Aj preto je nesmierne 

dôležité, aby informačné systémy boli navrhnuté, implementované, a využívané korektne. 

Len tak totiž plnia svoju funkciu nielen ako podporné mechanizmy, ale aj ako efektívne 

riadiace prostriedky.  

 

V tejto práci som sa zameral práve na problematiku efektívneho využívania informačných 

systémov v spoločnosti, s ktorou som spolupracoval. V úvodnej (teoretickej) časti Vám 

ponúknem základné informácie, ktoré sú dôležité pre pochopenie problematiky 

informačných systémov ako takých. Ďalej Vám predstavím spoločnosť  

Ramirent s.r.o., a uskutočním analýzu súčasného stavu, so zameraním na využitie 

informačných technológii. V poslednej, tretej, časti zhodnotím a porovnám  

alternatívy, z ktorých si môže spoločnosť vybrať pri riešení identifikovaného problému. 

Výsledkom mojej práce bude návrh informačného systému, ktorý by mal priniesť 

efektívnejšiu a komfortnejšiu prácu s informáciami prostredníctvom moderných IT 

technológii v rámci danej spoločnosti. 
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CIELE A METODIKA PRÁCE 

Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť taký informačný systém (IS) pre spoločnosť 

Ramirent s.r.o., ktorý bude spĺňať všetky jej požiadavky a zefektívni prácu 

s informáciami v rámci spoločnosti. Zhodnotím stav celej spoločnosti, ale aj jej 

informačného systému pomocou analytických metód SWOT a HOS 8. Posúdim 

využívanie informačných technológii  a identifikujem problémové oblasti, ktoré je možné 

vylepšiť. Takto získané poznatky využijem pri navrhovaní nového informačného 

systému. 

Navrhnutý informačný systém bude využívaný všetkými zamestnancami spoločnosti 

a preto je mimoriadne dôležité, aby mal jednoduché, intuitívne užívateľské rozhranie. 

Prístup k nemu musí byť taktiež jednoduchý a pružný, preto jeden z ďalších čiastkových 

cieľov bude vybratie vhodných technológii pre tvorbu IS, aby sa k nemu dalo pristupovať 

cez internet. Systém bude musieť byť navrhnutý efektívne a prehľadne tak, aby 

spoločnosti slúžil nielen ako podporný mechanizmus, ale aj ako efektívny riadiaci 

prostriedok. 

V úvode práce sa budem sústrediť na zhromaždenie kľúčových teoretických poznatkov 

z problematiky informačných systémov, databáz a rôznych technológii ktoré sú 

využívané v tejto oblasti. Nasledujúca časť bude venovaná prezentácii spoločnosti 

Ramirent s.r.o., s ktorou na tejto práci spolupracujem, a jej následná analýza. Takto 

získané informácie budú tvoriť základ (východisko) tretej časti práce, kde postupnými 

krokmi identifikujem najvhodnejšie riešenie pre danú spoločnosť. 

  



12 

 

1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

1.1 Informačný systém 

Základom pre korektné fungovanie organizácie a jej rozvoja je efektívne spracovávanie 

informácii. Nástroj, ktorý toto umožňuje, voláme podnikový informačný systém. 

„Informačný systém je súbor ľudí, technických prostriedkov a metód, zabezpečujúcich 

zber, prenos, spracovanie, uchovávanie dát za účelom prezentácie informácii pre potreby 

užívateľov činných v systémoch riadenia“ (1, s. 19). 

Medzi zásadné funkcie podnikového informačného systému patrí (2): 

 spracovávanie a uchovávanie formalizovaných informácii, 

 poskytovanie pravdivých, zmysluplných výstupov. 

Aby sme mohli komplexne poznať informačný systém v podniku, je dôležité zhodnotiť 

reálne postavenie informačných a komunikačných technológii v tomto systéme. Je nutné 

si uvedomiť, že tvoria dôležitú, ale zďaleka nie jeho jedinú časť. Prílišná koncentrácia 

práve na softvérový aspekt informačných systémov a opomínanie podielu ľudského 

faktoru v praxi veľmi často ohrozuje jeho korektné fungovanie (3). 

Z tohto hľadiska môžeme informačný systém charakterizovať v troch rovinách (3): 

 informačný systém podporovaný ICT (informačné a komunikačné technológie), 

 informačný systém formalizovaný, 

 všeobecný komplexný socio-technický informačný systém podniku. 

Technologický pohľad na informačné systémy poskytuje klasifikáciu na základe  

vrstiev, v ktorých sú dáta transformované na zrozumiteľné, užívateľsky prístupné 

informácie. 

„Neoddeliteľnou súčasťou podnikového informačného systému je hardwarová 

a softwarová infraštruktúra, ktorá podmieňuje efektívne automatizované spracovanie 

dát prostredníctvom softwarových aplikácii do interpretovateľnej a zrozumiteľnej 

podoby“ (2, s. 75). 
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Obrázok č. 1: Technologický pohľad na informačné systémy (2, s. 75) 

1.2 Informačné systémy typu ERP 

V podnikovej informatike sa v súvislosti s podnikovými informačnými systémami často 

spomína termín ERP – Enterprise Resource Planning. Existujú rôzne definície tohto 

termínu,  ale vo všeobecnosti platí, že sa jedná o aplikácie, ktoré predstavujú softwarové 

riešenie riadenia podnikových dát, a ktoré pomáhajú plánovať celý dodávateľský a 

logistický reťazec. ERP má veľký vplyv na podnikové procesy, ktoré podporuje, dokonca 

v niektorých prípadoch ich automatizuje. Medzi systémy ERP patrí aj hotový software, 

ktorý podniku umožňuje automatizáciu a integráciu podnikových procesov, zdieľanie dát, 

a poskytovanie ich dostupnosti v reálnom čase. Samotná výkonnosť a spoľahlivosť ERP 

systémov závisí na používaní vhodných hardwarových a softwarových doplnkov – 

servery, databáze, sieťová infraštruktúra (3). 

Ucelená definícia informačného systému typu ERP ho definuje ako: „Účinný  

nástroj, ktorý je schopný pokryť plánovanie a riadenie hlavných interných podnikových 

procesov (zdrojov a ich transformáciu na výstupy), a to na všetkých úrovniach, od 

operatívnej až po strategickú“ (2, s.148). 

ERP systémy sú  charakterizované piatimi základnými vlastnosťami (2): 

 Automatizácia a integrácia hlavných podnikových procesov. 

 Zdieľanie dát a postupov, ich štandardizácia. 

 Vytváranie a sprístupňovanie informácii v reálnom čase. 
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 Schopnosť spracovávať archívne (historické) dáta. 

 Celostný prístup k presadzovaniu ERP koncepcie. 

Od technologickej stránky ERP systémov sa vyžaduje najmä (2): 

 výkonnosť, 

 spoľahlivosť, 

 bezpečnosť. 

Pre zaistenie týchto vlastností je nutné ERP systém plnohodnotne prevádzkovať na 

architektúre klient/server. V súvislosti s podnikovým informačným systémom 

predstavuje ERM jeho jadro, ktoré spolu s aplikáciami ako napríklad SCM (Supply Chain 

Management – riadenie dodávateľského reťazca), CRM (Customer Relationship 

Management – riadenie vzťahu so zákazníkom), a BI (Business  

Intelligence – manažérsky systém na podporu rozhodovania) tvorí tzv. rozšírené ERM 

(3). 

 

 

Obrázok č. 2: Zložky rozšířeného ERP (3, upravené autorom) 
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1.3 Informačné stratégie v podniku 

Informačná stratégia charakterizuje dlhodobé smerovanie podniku v oblasti 

informačných technológii, zdrojov, či služieb. Jej hlavným cieľom je pomocou 

informačných a komunikačných technológii (ICT) a informačného systému (IS) 

podporovať plnenie a realizáciu cieľov, procesov v podniku. Strategické riadenie IS/ICT 

je postupný proces, ktorého výsledkom je vytváranie pridanej hodnoty produktov 

a služieb, ktoré sú ponúkané zákazníkom, pomocou efektívneho využívania 

informačných systémov a iných informačných technológii. Tvorí hlavné východisko pri 

rozhodovaní o požiadavkách na formalizáciu a spracovávanie informácii informačným 

systémom (rozhodovanie o tom, ktoré informácie treba formalizovať, automatizovať, 

digitalizovať a následne spracovať v IS/ICT) (3). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 3: Celopodniková a informačná stratégia (2, s.64) 

Vytvorenie informačnej stratégie je trojkrokový proces (2): 

 analýza a zhodnotenie súčasného stavu IS/ICT, 

 určenie finálneho (požadovaného) stavu IS/ICT, 

 návrh realistického postupu, akým spôsobom dosiahnuť požadovaný cieľový stav. 
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1.4 Životný cyklus informačného systému 

Každý informačný systém prechádza rôznymi fázami počas jeho životného cyklu (2): 

1. Analytická a rozhodovacia fáza – počiatočná fáza životného cyklu podnikového 

IS. Hodnotí sa tu súčasný stav spoločnosti, a jej IS/ICT, hľadajú sa vhodné 

riešenia a alternatívy. Rozhodnutie by malo byť v súlade s informačnou stratégiou 

firmy a ako kompromisom jednotlivých požiadaviek. 

2. Výber systému a implementačného partnera – druhú fázu životného cyklu IS 

napĺňa najmä výber produktu, ktorý najlepšie spĺňa požiadavky spoločnosti. Vo 

výbere sa prihliada na riešenia z oblastí: 

 hardware, 

 software, 

 infraštruktúra, 

 služby. 

Pri výbere dodávateľa sa dôrazne posudzuje aj funkcionalita, cena, či kvalita 

poskytovaných servisných služieb. 

3. Uzatvorenie zmluvného vzťahu – dodávateľ vypracováva a predkladá 

zákazníkovi k podpisu rôzne zmluvy.  Táto kritická etapa býva často 

podceňovaná, ale vzhľadom k využívaniu špecifickej terminológie v zmluvách a 

komplexnosťou ich obsahovej stránky je nutné aby bol zákazník opatrný a využil 

napríklad poradenské služby právnych kancelárii pri ich podpisovaní.  

4. Implementácia – fáza integrácie a prispôsobenia informačného systému 

v podnikovom prostredí. Sú kladené vysoké nároky na korektné dodržovanie 

časového plánu, aby sa zabránilo zbytočnému zvyšovaniu nákladov. 

5. Používanie, údržba – skutočné používanie plne funkčného IS, ktorý prispieva 

k dosahovaniu očakávaných cieľov. Zásadná je jeho správa a údržba, keďže jeho 

výpadok by mohol mať negatívne (až kritické) dôsledky  

(ekonomické, prevádzkové, atď.) na chod podniku. 

6. Rozvoj, inovácia, ukončenie činnosti – prebieha integrovanie ďalších aplikácii 

na rozšírenie funkcionality systému. Inovácie a rozvoj prebiehajú do  

okamihu, kedy IS prestane dostačovať potrebám organizácie. V tom momente je 
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potreba učiniť rozhodnutie o výmene, či vývoji nového systému a obnovenie jeho 

životného cyklu. 

1.5 Cloud computing 

Cloud computing je model vývoja a používania IT služieb cez internet. Cloudové služby 

umožňujú využívanie podnikových aplikácii, softvérových platforiem, ale aj 

hardvérovej infraštruktúry, ktoré sú spravované tretími stranami na externých 

serveroch. Cloudové technológie umožňujú prístup k informáciám a počítačovým 

zdrojom z ktoréhokoľvek miesta a akéhokoľvek zariadenia, pokiaľ je pripojené na 

internet. Topológia takéhoto riešenia sa skladá z viacerých komponentov: klienti, dátové 

centrum, a distribuované servery. Základná topológia je znázornená na nasledujúcej 

schéme (4). 

 

Obrázok č. 4: Topológia cloud computingu (4) 

Klient – je zariadenie, ktoré využíva koncový užívateľ na spravovanie svojich dát 

uložených na cloude. Delí sa väčšinou na tri kategórie (4): 

 Mobilný klient – chytré telefóny, tablety. 
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 Tenký klient – počítač, ktorý nemá integrovaný pevný disk (nie sú na ňom 

uložené dáta, aplikácie) – všetko zabezpečí server, tenký klient len zobrazí 

žiadané informácie. 

 Tučný klient – bežný počítač využívajúci niektorý z webových prehliadačov 

(Firefox, Chrome) na pripojenie sa na cloud. 

V súčasnosti sa čoraz viac využívajú mobilní a tenkí klienti, najmä kvôli ich cenovej 

dostupnosti a jednoduchosti používania. Neustály technologický pokrok v oblasti 

mobilných technológii (chytré telefóny, rýchle mobilné dátové siete) umožňuje 

mimoriadne ľahký, bezpečný, a rýchly prístup do cloudu pomocou týchto zariadení. 

Dátové centrum – súbor serverov a úložísk, na ktorých fungujú vyžiadané aplikácie 

a služby. Dátové centrum sa fyzicky môže nachádzať aj na opačnej strane  

zemegule – prístup k nemu je zabezpečený cez internet. Moderným trendom je v dnešnej 

dobe virtualizácia serverov – softvérové rozdelenie jedného fyzického serveru na viacero 

virtuálnych (4). 

Distribuované servery – často sa stáva že používané servery sa nachádzajú na 

geograficky odlišných miestach. Cloud tieto vzdialenosti „maže“ a vytvára dojem, že 

všetky servery sa nachádzajú na rovnakom mieste – čo poskytuje veľkú flexibilitu 

v oblasti bezpečnosti a ponúkaných riešení (4). 

1.5.1 Cloudové služby 

Poskytovatelia cloudového riešenia ponúkajú zákazníkom rôzne služby pre pokrytie ich 

potrieb (4): 

 SaaS – Software as a Service: model, pri ktorom sú aplikácie (softvér) uložené 

v cloude a je k nim zabezpečený prístup cez internet. Zákazníkovi tým odpadajú 

starosti so správou a podporou aplikácie.  

 PaaS – Platform as a Service: model poskytujúci všetky zdroje potrebné na 

vývoj aplikácii a služieb cez internet, bez nutnosti inštalácie akéhokoľvek iného 

softvéru.  

 Haas – Hardware as a Service: služba, ktorá poskytuje hardvér  

(infraštruktúru), ktorú zákazník využije podľa svojho uváženia. 
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 DaaS – Database as a Service: služba, ktorej cieľom je eliminovať zložitosť 

a finančnú náročnosť udržiavania vlastnej databázy. 

1.5.2 Bezpečnosť 

Zo samej podstaty Cloud computingu vyplývajú niekoľké riziká – klient (Cloud 

subscriber) totiž zveruje svoje dáta poskytovateľovi cloudu (Cloud provider). Medzi 

najvýraznejšie riziká patrí (5): 

 Dostupnosť: včasná a rýchla dostupnosť dát je pre každodennú prácu v podniku 

mimoriadne dôležitá. Poskytovateľ cloudu však nemôže dostupnosť uložených 

dát dostatočne garantovať, pretože prístup k ním je realizovaný prostredníctvom 

internetu, ktorý on nespravuje. 

 Dôvernosť: v momente, kedy sú uložené dáta na cloud, získa k ním prístup aj 

cloud provider. Napriek tomu najčastejšie dáta unikajú od vlastných 

zamestnancov. Preto by k nim mal riadený prístup, a mali by byť šifrované jednak 

v úložisku, a samozrejme aj pri ich prenose.  

 Integrita: dáta v cloude, ale aj samotná aplikácia môžu byť pozmenené 

neoprávnenou osobou, a môže k tomu dôjsť aj v dôsledku zlyhania hardvéru či 

softvéru. 

1.6 Ďalšie technológie potrebné k vytvoreniu informačného systému 

Na vytvorenie informačného systému je potrebné využiť rôzne druhy dostupných 

technológii. V tejto kapitole sa nachádzajú ich základné charakteristiky a definície. 

Internetová doména – je jednoznačný identifikátor počítača, alebo počítačovej  

siete, ktorá je pripojená k internetu. Doménové meno je tvorené postupnosťou niekoľkých 

častí oddelenými bodkami, a toto meno je nutné zaregistrovať (6). 

HTML – HyperText Markup Language, je značkovací jazyk pre hypertext (nesekvenčne 

usporiadaný text, ktorého časti sú navzájom prepojené hypertextovými väzbami). Je 

jedným z najdôležitejších jazykov pre vytváranie stránok na internete. Charakterizuje ho 

množina značiek, ktoré sa nazývajú tagy, a ich atribútov. Medzi značky sa uzatvárajú 

časti textu, a tým je definovaný sémantický význam textu. Názvy tagov sa uzatvárajú 
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medzi uhlové zátvorky < >. Ukončovacie značky obsahujú pred názvom tagu lomítko 

</> Tento jazyk prechádza neustálym vývojom, a jeho najnovšia verzia nesie označenie 

HTML 5 (6). 

CSS – Cascading Style Sheets, alebo kaskádové štýly, sú jazyk popisujúci spôsob 

zobrazenia stránok napísaných v niektorom zo značkovacích jazykov (napr. HTML). 

Umožňujú oddelenie obsahu a štruktúry dokumentu (HTML), a jeho vzhľadu (CSS) (6). 

PHP – Hypertext Preprocessor, je skriptovací programovací jazyk využívaný pri 

programovaní dynamických webových stránok. Často býva začlenený priamo do 

štruktúry jazyka HTML, čo umožňuje vytváranie webových aplikácii. Využívaný je 

najmä vďaka svojej jednoduchosti, veľkému rozsahu funkcii, a kombinovateľnosti 

s ďalšími programovacími jazykmi (6). 

FTP – File Transfer Protocol, je protokol slúžiaci na prenos súborov medzi počítačmi 

prostredníctvom počítačovej siete. V prípade webových stránok (ako napríklad 

internetový informačný systém), slúži na skopírovanie webových stránok na 

webhostingový server. Túto službu zabezpečuje tzv. FTP Klient (6). 

Databáza – úložisko dát. Základom každého informačného systému je správne navrhnutá 

databáza, ktorá zaručuje spoľahlivosť, stabilitu, rýchlosť, bezpečnosť uložených dát, 

a komfortný užívateľský prístup. V súčasnosti existuje viacero spoločností, ktoré 

ponúkajú relačné databázy, ako napríklad Oracle, Microsoft, IBM, každá so špecifickými 

nárokmi na hardware, využitie, a pod. (7). 

MySQL databáza – My Structured Query Language, je relačný databázový systém typu 

DBMS (database management system – systém správy databáz), ktorý vychádza 

z deklaratívneho programovacieho jazyka SQL. Je slobodne šírený ako Open Source (8).   

Umožňuje rozdeliť informácie do tabuliek, ktoré zoskupujú súvisiace informácie. Tieto 

tabuľky sú vytvárané podľa toho, aké informácie obsahujú, a sú navzájom prepojené na 

základe spoločných znakov (9).  

Apache – je softwarový internetový server. Používa sa väčšinou v spolupráci so 

skriptovacím jazykom PHP a podporuje aj databázovú technológiu MySQL Práve 

v spojení s PHP a MySQL sa v praxi vyskytuje najčastejšie (6). 
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Obrázok č. 5: Spolupráca technológii PHP, Apache, a MySQL (10) 

1.7 Relačné databázy 

Údaje sú v prostredí relačných databáz uložené v databázových tabuľkách, ktoré majú 

jednoduchú, dvojrozmernú štruktúru, zloženú z riadkov a stĺpcov (7): 

 Stĺpec – atribút, je množina údajov jedného dátového typu v tabuľke. 

 Riadok – záznam, je kombinácia stĺpcových hodnôt v tabuľke. Každý riadok je 

jednoznačne identifikovaný jediným stĺpcom, ktorý obsahuje unikátne hodnoty, 

a nazýva sa primárny kľúč. 

Tieto tabuľky sa nazývajú entity, a sú základným stavebným kameňom pre budovanie 

celej databázy. Súbor entít tvorí celú databázu (relačná schéma). Každá entita musí 

obsahovať aspoň jednu položku, nazývanú ako primárny  

kľúč,  ktorej hodnota jednoznačne identifikuje záznam entity – pre žiadne dva záznamy 

nemôže nastať situácia, že by hodnota primárneho kľúča bola totožná. Databázové 

systémy umožňujú definovať primárny kľúč ako n-ticu položiek (napr. dvojica alebo 

trojica). V takomto prípade hovoríme o zloženom primárnom kľúči (11). 

1.7.1 Normalizácia 

Technika normalizácie relačného modelu podporuje proces návrhu databázy. Jej 

cieľom je vytvoriť sady tabuliek s minimálnou redundanciou dát. Tabuľky, ktoré nie 

sú v normálnej forme trpia anomáliami aktualizácie (12): 

 anomálie vkladania, 



22 

 

 anomálie vymazania, 

 anomálie modifikácie. 

Proces normalizácie tvorí rad testov na tabuľke aby sa určilo, či sú dodržané alebo 

porušené pravidlá pre určitú normálnu formu. Existuje niekoľko druhov normálnych 

foriem, ale najpoužívanejšie sú prvá normálna forma, druhá normálna forma, a tretia 

normálna forma. Všetky tieto formy skúmajú vzťahy medzi stĺpcami tabuľky (12). 

 Prvá normálna forma  

„Tabuľka, v ktorej každý priesečník stĺpca a záznamu obsahuje len jedinú 

hodnotu. Prvá normálna forma je jedinou, ktorá je kritická pre korektné 

vytvorenie tabuliek relačnej databáze. Využitie všetkých ostatných normálnych 

foriem je voliteľné“ (12, s.191). 

Typickým príkladom normalizácie do prvej normálnej formy je úprava atribútu 

„Telefónne číslo“, ktorý obsahuje viac hodnôt (viac rôznych telefónnych čísel). 

Normalizácia tento problém vyrieši napríklad vytvorením novej entity „Telefónne 

čísla“, ktorá obsahuje cudzí kľúč identifikujúci majiteľa telefónneho čísla, a druhý 

atribút samotné telefónne číslo. Takto je umožnené priradenie viacerých 

telefónnych čísel k jednotlivým užívateľom v súlade s pravidlami prvej normálnej 

formy. 

 Druhá normálna forma  

„Tabuľka, ktorá je v prvej normálnej forme, a v ktorej sú hodnoty každého stĺpca, 

ktorý nie je súčasťou primárneho kľúča, determinované všetkými hodnotami 

stĺpcov, ktoré tvoria primárny kľúč. Druhá normálna forma sa týka len tabuliek 

so zloženými primárnymi kľúčmi (primárny kľúč tvorený dvomi a viac stĺpcami). 

Tabuľka v prvej normálnej forme, ktorej primárny kľúč nie je zložený, je 

automaticky v druhej normálnej forme“ (12, s. 192). 

 Tretia normálna forma 

„Tabuľka, ktorá je v prvej a druhej normálnej forme, a v ktorej sú všetky hodnoty 

v stĺpcoch, ktoré nepatria k primárnemu kľúču, determinované iba stĺpcom 

primárneho kľúča a nie žiadnymi inými stĺpcami“ (12, s. 195). 
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1.8 Metódy hodnotenia súčasného stavu podniku 

1.8.1 HOS 8 

Metóda HOS 8 poskytuje ucelený pohľad na informačný systém hodnotením ôsmich 

základných oblastí (13). 

Tabuľka č. 1: Oblasti hodnotenia metódy HOS 

Oblasť HOS 8 Skratka oblasti 

hardware HW 

software SW 

orgware OW 

peopleware PW 

dataware DW 

customers (zákazníci) CU 

suppliers (dodávatelia) SU 

management IS MA 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 14 

Stav jednotlivých oblastí je identifikovaný odpovedaním na sadu kontrolných otázok 

výberom jednej možnosti z nominálnej škály odpovedí, ktorá má 5 stupňov.  

Po zodpovedaní všetkých otázok je uskutočnený prevod slovných odpovedí na ich 

ordinálne hodnoty. Súhrnný stav informačného systému (u) spoločnosti sa rovná stavu 

jeho najnižšej zložky. Dôležité je taktiež hodnotenie vyváženosti IS, pričom platí, že za 

úplne vyvážený systém je považovaný taký, ktorý má zhodné celkové hodnotenie u 

všetkých ôsmich skúmaných oblastí (13). 

 

Tabuľka č. 2: Odpovede a ich ordinálna reprezentácia v metóde HOS 8 

  Ordinálne hodnoty 

Odpoveď 

Pozitívne otázky                       
("Áno" zodpovedá vysokému stupňu 

stavu danej oblasti) 

Negatívne otázky                       
("Áno" zodpovedá vysokému stupňu 

stavu danej oblasti) 

Áno 5 1 

Skôr áno 4 2 

Čiastočne 3 3 

Skôr nie 2 4 

Nie 1 5 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 14 
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Hodnota stavu každej oblasti sa získa výpočtom aritmetického priemeru hodnôt (s 

vylúčením maximálneho a minimálneho bodového ohodnotenia). Výsledok je 

matematicky zaokrúhlený na najbližšie celé číslo. Súhrnný stav informačného systému 

(u) sa potom rovná stavu jeho najnižšej zložky. Získanú hodnotu súhrnného stavu 

informačného systému je nutné porovnať s významom informačného systému pre 

spoločnosť (v). Existujú tri stupne významu IS pre spoločnosť (13). 

Tabuľka č. 3: Význam informačného systému 

Zdroj: 14 

Vzťah významu IS a doporučeného súhrnného stavu zhŕňa nasledujúca tabuľka: 

Tabuľka č. 4: Vzťah význam IS a doporučeného súhrnného stavu 

Význam IS (v) Doporučený súhrnný stav 
IS 

-1 2 

0 3 

1 4 

Zdroj: 14, s.71 

Pri použití metódy HOS 8 je nutné brať do úvahy niektoré obmedzenia (13):  

 Metóda neslúži k detailnému zhodnoteniu procesov v IS. 

 Výsledky sú založené na subjektívnych odpovediach na kontrolné otázky. 

 Kontrolné otázky sú vzhľadom k širokému záberu IS pomerne všeobecné. 

1.8.2 SWOT analýza 

SWOT analýza sa radí medzi najčastejšie využívané analytické metódy. Jej akronym je 

zložený zo slov Strengths (Silné stránky), Weaknesses (Slabé stránky), Opportunities 

(Príležitosti), a Threats (Hrozby). Na základe vnútornej analýzy (silné a slabé stránky) 

a vonkajšej analýzy (príležitosti a hrozby) sú vytvorené alternatívne stratégie (15). 

Hodnota 
(v) 

Význam informačného systému 

-1 Skúmaný IS nie je pre chod firmy dôležitý, neprináša zvýšenie produkcie či 
zisku. Chod firmy nie je bez neho ohrozený. 

0 Skúmaný IS je pre chod firmy dôležitý, jeho krátkodobý výpadok 
výraznejšie neovplyvní chod, zisk, či spokojnosť zákazníkov. 

1 Skúmaný IS je pre firmu kľúčový, jeho krátkodobý výpadok výrazne 
ovplyvní jej chod, zisk, či spokojnosť zákazníkov. 
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Táto metóda je často zakončená vytvorením SWOT matice, kde sú prehľadne zobrazené 

výsledky vnútornej, aj vonkajšej analýzy, a stratégie k ním prislúchajúce (15). 

 

Obrázok č. 6:  SWOT matica (15, s. 299) 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Cieľom druhej kapitoly je predstaviť a charakterizovať spoločnosť, s ktorou 

spolupracujem na tejto práci. Dôraz je kladený na zhodnotenie súčasného stavu 

spoločnosti, na zhodnotenie informačných technológii a najmä využívaného 

informačného systému, a taktiež podnikovej informačnej stratégie pomocou rozličných 

analýz na to určených. Na základe ich výstupov bude nasledovať zhrnutie, a vymedzenie 

problémových oblastí a nedostatkov. 

2.1 Základné informácie o spoločnosti 

Obchodný názov: RAMIRENT s.r.o. 

Vznik:  8. 11. 2005 zápisom do obchodného registra ČR 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Predmet podnikania: - Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3  

živnostenského zákona. 

   -  Montáž a oprava vyhradených zdvíhacích zariadení. 

2.2 Pôsobenie spoločnosti na českom trhu 

RAMIRENT je fínska spoločnosť s viac ako päťdesiatročnými skúsenosťami v oblasti 

prenájmu stavebných strojov a malej mechanizácie. Patrí medzi lídrov na trhu v danej 

oblasti a pôsobí v 10 krajinách severnej, východnej a strednej Európy. 

História spoločnosti RAMIRENT s.r.o. v Českej republike siaha do roku 2006, kedy bola 

vďaka kapitálu z Fínska na zelenej lúke otvorená spoločnosť zameraná na prenájom 

stavebných strojov a mechanizácie. Rozmach v stavebníctve v nasledujúcich rokoch 

pomohol tejto obchodnej spoločnosti narásť do dnešnej veľkosti - zamestnáva 75 

pracovníkov v 18 pobočkách na území českej republiky. 
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2.3 Organizačná štruktúra  

Spoločnosť aktuálne zamestnáva 75 pracovníkov v 18 pobočkách na území Českej 

republiky. Konateľom je pán Tomasz Walawender, ktorý jedná menom spoločnosti 

samostatne. V Pražskom sídle firmy majú svoje kancelárie výkonný riaditeľ - Libor 

Táglicht, finančný riaditeľ - Ing. Martin Nemčík, a fleet manažér - Petr Liška. Dôležitou 

súčasťou spoločnosti sú taktiež regionálni manažéri, ktorí majú na starosť fungovanie 

jednotlivých pobočiek vo svojich pridelených regiónoch.  

2.4 SWOT analýza 

Pre dôsledné pochopenie súčasného stavu spoločnosti som využil metódu SWOT 

analýzy. Informácie som čerpal najmä z účtovných uzávierok, ale aj z osobných 

skúseností získaných pri absolvovaní praxe v tejto spoločnosti. 

Tabuľka č. 5: SWOT analýza spoločnosti Ramirent s.r.o. 

Silné stránky 

- rastúci trend tržieb a ziskovosti 

- bezproblémové získavanie cudzích 

zdrojov 

- dobré postavenie na trhu (25% podiel) 

- silné meno (50 ročné skúsenosti, 

pôsobenie v 10 krajinách severnej a 

strednej Európy) 

- na základe finančnej analýzy rastúci trend 

produktivity práce 

Slabé stránky 

- horšie využívanie stálych aktív (veľa 

nakúpených strojov) 

- na základe finančnej analýzy by bol 

problém pri získavaní úveru od banky 

- vysoké fixné náklady 

- zlá platobná disciplína odberateľov 

- mierna nevýhoda oproti niektorým 

konkurentom, ktorí si stroje vyrábajú 

sami (napr. Caterpillar) 

Príležitosti 

- nepravdepodobný vstup novej 

konkurencie 

- vybudované dobré vzťahy s dodávateľmi 

(široká škála dodávateľov, nízka závislosť 

od jednotlivých firiem) 

- postupné zotavovanie sa stavebného 

priemyslu v pokrízovom období 

Hrozby 

- silne konkurenčný trh 

- tvrdý boj o udržanie/vylepšenie 

pozície 

- hrozba straty odberateľov služieb 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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2.5 Informačné technológie 

Súčasným trendom v oblasti informačných technológii je nepochybne outsourcing IT 

služieb externým subdodávateľom. Výnimkou nie je ani spoločnosť Ramirent s.r.o., 

keďže v jej štruktúrach úplne absentuje IT oddelenie. Všetky služby spojené 

s informačnými technológiami zabezpečujú externí dodávatelia formou rámcových 

zmlúv a tzv. service level agreements (SLA – zmluvy medzi poskytovateľom 

a príjemcom služby, väčšinou v oblasti IT). 

2.5.1 Hardware 

Zamestnanci spoločnosti vzhľadom k častým služobným cestám využívajú vo väčšine 

prenosné počítače – notebooky. Spravidla ide o model Thinkpad X230 od firmy 

LENOVO s nasledujúcimi parametrami: 

 Tabuľka č. 6: Parametre firemných notebookov 

 Displej 12.5 "LED 1366x768 

Procesor Intel Core i5 3320 Ivy Bridge 

RAM RAM 4GB 

Grafická karta Intel HD Graphics 4000 

HDD 500GB 7200 otáčok 

Konektivita WiFi, RJ-45 (Ethernet) 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Stolové počítače sa nachádzajú najmä na finančnom oddelení, vo veľkej väčšine 

s nasledovnými parametrami:  

Tabuľka č. 7: Parametre stolových počítačov 

Procesor Intel Celeron Dual-Core 

RAM RAM 2GB 

Grafická karta Intel HD Graphics  

HDD 500GB 7200 otáčok 

Konektivita WiFi, RJ-45 (Ethernet) 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Z prehľadu technických parametrov hardvérového vybavenia spoločnosti je zrejmé, že 

stav počítačov je na dobrej úrovni. Dôležité je, že ich konfigurácia poskytuje priestor 

na vylepšenie softvérového vybavenia (nebudú mať problém napríklad s novšími 

informačnými systémami), či už ako tenkí, resp. hrubí klienti. 

2.5.2 Software 

Spoločnosť vlastní licencie na používanie rôznych druhov softvéru. Medzi najdôležitejšie 

patria: 

- Operačný systém Windows 7 Professional, ktorý je nainštalovaný na každom 

firemnom PC. 

- Balík kancelárskych aplikácii Microsoft Office, ktorý ma nezastupiteľnú 

funkciu v spoločnosti:  

a) Microsoft Word – práca s dokumentmi 

b) Microsoft PowerPoint – vytváranie a úprava prezentácii 

c) Microsoft Excel – práca s číselnými údajmi, tabuľkami 

d) Microsoft Outlook – základ e-mailovej komunikácie, synchronizácia 

kalendárov, udalostí a pod.) 

- AutoCAD  

- Microsoft Dynamics NAV 2009 Rental Management (informačný systém typu 

ERP) 

2.5.3 Počítačová sieť 

Počítačová sieť tvorí akúsi chrbtovú kosť informačných technológii v spoločnosti. 

Zabezpečuje prepojenie počítačov a výmenu dát medzi nimi. Jej  

spoľahlivosť, funkcionalita, a bezpečnosť úzko súvisia s chodom informačného 

systému, ale aj iného softvéru, ktorý podnik využíva, a preto je dôležité  

preskúmať, v akom stave sa v súčasnosti nachádza. 

Vzhľadom k nízkemu počtu pracovníkov na každej pobočke (rádovo okolo 10 – 15 

zamestnancov), je štruktúra počítačovej siete spoločnosti Ramirent s.r.o. pomerne 

jednoduchá. Má hviezdicovú topológiu, ktorej centrálny uzol tvorí switch  

(prepínač), umiestnený v rozvádzači. Fyzické umiestnenie rozvádzača nie je  
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ideálne, keďže sa nachádza v rohu jednej z kancelárskych miestností – nie je odizolovaný 

od okolitého prostredia, čo môže byť zdrojom problémov v budúcnosti.  

Internetové pripojenie je poskytované spoločnosťou T-Mobile na základe SLA  

zmluvy, ktorej platnosť končí o 2 roky. Spoločnosť má garantované pripojenie 

s rýchlosťou 10Mbps/1Mbps (download/upload) a dostupnosťou 99,8 %  

ročne, s dobou odstránenia poruchy maximálne 8 hodín. Záloha internetového prístupu 

je poskytovaná cez mobilnú 3G sieť, ktorá sa automaticky aktivuje v prípade výpadku 

DSL pripojenia. V SLA zmluve sú taktiež jasne definované dostačujúce prostriedky 

slúžiace na ochranu firemnej siete, koncových zariadení, a ich dát pred útokmi z 

vonkajšieho prostredia (zabezpečenie pomocou firewall zariadenia CISCO ASA-5500).  

Využívaný je taktiež náhradný zdroj energie (UPS) vo vyhotovení line-interactive, aby 

nedošlo k strate dát v prípade výpadku elektrického prúdu. Model APC Smart-UPS SC 

450VA, ktorý poskytuje zálohovaciu dobu takmer 6 minút pri plnom zaťažení, je 

umiestnený v rozbočovači, a chráni pripojené zariadenia (router, switch, firewall) taktiež 

pred poškodením v dôsledku prepätia a napäťových špičiek. Niektoré najdôležitejšie 

stolové počítače na dispečingu (spravidla sa jedná o počítače s kriticky dôležitými  

dátam) sú taktiež vybavené UPS zariadením, konkrétne modelom EATON UPS 5E 650i 

USB, rovnako vo vyhotovení line-interactive. U prenosných počítačov sa samozrejme 

UPS nevyužíva, keďže sami disponujú batériou, ktorá v prípade výpadku prúdu umožní 

plynulo pokračovať v práci. 

Samotné pripojenie koncových zariadení (užívateľských počítačov) do siete je 

zabezpečené najmä bezdrôtovo technológiou WiFi. Na distribúciu bezdrôtového signálu 

sú využívané 4 robustné prístupové body značky ZyXEL (typ NWA-3166 Dual Band), 

rozmiestnené po celej pobočke tak, aby signálom pokrývali celý potrebný priestor.  

V jednotlivých kanceláriách sa však nachádzajú aj dvojportové zásuvky pre priame 

prepojenie počítačov na internet prostredníctvom UTP káblov (netienená krútená 

dvojlinka). Tieto káble sú vedené v lištách popri stenách. Vzhľadom na relatívne nízky 

počet káblov spoločnosť nevyužíva napríklad systém dvojitých podláh a iné systémy 

eliminujúce viditeľnú prítomnosť káblov v kancelárskych priestoroch.  
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Na základe uvedených faktov hodnotím stav počítačovej siete ako dostačujúci – či už 

z hardvérového, resp. softvérového hľadiska je pre spoločnosť Ramirent s.r.o. 

bezpečným, spoľahlivým,  a ekonomicky výhodným riešením aj s ohľadom na 

budúcnosť.  

2.6 Informačný systém 

Spoločnosť Ramirent v súčasnosti využíva viaceré informačné systémy, ktoré nie sú 

unifikované v jednotlivých štátoch, kde pôsobí. V českej republike je primárne 

využívaný ERP systém Microsoft Dynamics NAV s licenciou Business Essentials 

Edition. Tento systém je súčasťou rady obchodného softvéru Microsoft Dynamics a 

integruje väčšinu podnikových procesov. Je populárny najmä medzi stredne veľkými 

spoločnosťami. 

Obsahuje nasledovné moduly: 

 Správa financií 

 Predaj a marketing 

 Nákup 

 Sklad 

 Výroba 

 Projekty 

 Plánovanie zdrojov 

 Servis 

Ako systém riadenia bázy údajov (skrátene označovaný ako DBMS – database 

management system) je využívaný Microsoft SQL Server, ktorý tvorí rozhranie medzi 

aplikačným softvérom a dátami uloženými v relačných databázach. 

Samotný informačný systém funguje len na vnútropodnikovej sieti – z čoho vyplýva 

nutnosť pripojenia cez VPN v prípade prístupu z inej ako firemnej siete. Takéto riešenie 

síce zvyšuje bezpečnosť systému, ale zhoršuje užívateľský komfort (komplikovaný 

prístup z mobilných zariadení, tabletov, a pod.).  
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Obrázok č. 7: Grafické rozhranie súčasne využívaného informačního systému (Vlastné spracovanie) 

O údržbu a prevádzku systému sa stará externý poskytovateľ  -  aplikácia (softvér) je 

uložená na externom serveri, ku ktorému je zabezpečený prístup cez internet. Správa 

a starostlivosť o server je zabezpečovaná poskytovateľom tejto služby. 

Databáza zamestnancov je uložená v ďalšej relačnej databáze mimo tento systém a je 

taktiež spravovaná externou firmou.  

Treťou funkčnou zložkou je jednoduchý rezervačný portál, ktorý je umiestnený na 

webovej stránke spoločnosti, a nie je prepojený s databázou v Microsoft Dynamics NAV 

(dochádza k duplikovaniu uložených údajov o strojoch, prevádzkach a podobne). 

2.6.1 Zálohovanie dát  

Zálohovanie dát a rýchla obnova v prípade ich straty je jednou z najdôležitejších súčastí 

fungovania informačného systému. Proces vytvárania zálohy je pevne daný vnútornými 

smernicami spoločnosti, a zabezpečuje ju externý poskytovateľ služby na základe SLA 

zmluvy formou šifrovanej cloudovej zálohy. Raz do týždňa (v nedeľu) je uskutočnená 

úplná záloha dát informačného systému, a následne každý deň vo večerných hodinách 

prebieha rozdielová záloha (záloha všetkých dát, ktoré boli zmenené od posledného 

vykonania úplnej zálohy). Poskytovateľ garantuje obnovenie dát zo zálohy starej max. 30 

dní do 24 hodín od straty údajov. 
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2.6.2 SWOT analýza informačného systému 

Tabuľka č. 8: SWOT analýza informačního systému 

Silné stránky 

- využívanie jedného z popredných ERP 

informačných systémov Microsoft 

Dynamics NAV. 

- využívanie Microsoft SQL Server ako 

systém riadenia bázy údajov (ktorý je 

priemyselným štandardom v odvetví 

DBSM). 

- dobre vyriešená bezpečnosť IS, 

zálohovanie dát. 

- dobrá znalosť systému zo strany 

pracovníkov spoločnosti. 

- dobrá počítačová gramotnosť 

používateľov informačného systému. 

 

Slabé stránky 

- nejednotnosť informačných systémov 

v jednotlivých krajinách, kde spoločnosť 

pôsobí - nutnosť opakovaných investícii 

pri expanzii na nové trhy. 

- využívanie viacerých informačných 

systémov aj v rámci jednej krajiny 

(primárny systém nedisponuje 

kompletnou potrebnou funkcionalitou). 

- z toho vyplývajúca redundancia dát 

uložených na serveroch. 

- jednoduchý rezervačný systém 

s obmedzenou funkcionalitou, ktorý je 

umiestnený na webových stránkach 

spoločnosti. 

- prístup do systému len cez 

vnútropodnikovú sieť (komplikovaný 

prístup z tabletov, chytrých  

telefónov a pod.). 

Príležitosti 

- výberom vhodného nového IS zvýšenie 

konkurencieschopnosti firmy, 

zefektívnenie vnútropodnikových procesov. 

- zvýšenie užívateľského komfortu  

- v prípade implementovania jednotného 

informačného systému pre všetky  

štáty, kde spoločnosť pôsobí:  

a) Zníženie nákladov. 

b) Efektívnejšia komunikácia medzi 

jednotlivými pobočkami. 

c) Maximálne využitie potenciálu, ktorý 

poskytuje samotná veľkosť firmy a rozsah 

služieb, ktoré poskytuje. 

d) Prilákanie nových zákazníkov 

prostredníctvom integrovaného 

rezervačného portálu na webových 

stránkach spoločnosti. 

Hrozby 

- Strata konkurencieschopnosti vplyvom 

využívania neefektívneho, nákladného 

informačného systému. 

- Strata potencionálnych zákazníkov 

vplyvom nedostatočne prepracovaného 

rezervačného portálu. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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2.6.3 Analýza HOS 8 

Ucelený pohľad na stav súčasného informačného systému poskytuje analytická metóda 

HOS 8, ktorá ho skúma z hľadiska 8 oblastí. Na sadu kontrolných otázok odpovedal 

Fleet manažér spoločnosti Ramirent s.r.o. Petr Liška, jeho odpovede uvádzam ako 

súčasť prílohy 1. Samotné zhodnotenie IS som uskutočnil prevodom odpovedí na ich 

ordinálne hodnoty podľa prevodnej tabuľky, a následným  vypočítaním hodnoty stavu 

jednotlivých sekcii (5 značí veľmi vysokú úroveň oblasti, 1 značí veľmi nízku úroveň 

oblasti). 

Tabuľka č. 9: Odpovede a ich ordinálna reprezentácia v metóde HOS 8 

Skúmaná Oblasť HW SW OW PW DW CU SU MA 

Hodnota Oblasti 4 3 4 5 5 4 5 4 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Prehľadnejšiu interpretáciu výsledkov umožňuje ich zobrazenie pomocou radarového 

grafu. 

 

 Graf č. 1: Grafické znázornenie výsledkov analýzy HOS 8 (Vlastné spracovanie)  

Súhrnný stav (u) informačného systému spoločnosti Ramirent s.r.o. je 3 (stav jeho 

najnižšej zložky - Software). Pre korektné vyvodenie záverov z tejto analýzy je nutné 

porovnať súhrnný stav s významom informačného systému pre spoločnosť (v).  

Skúmaný informačný systém je pre chod spoločnosti kľúčový,  jeho prípadný krátkodobý 

výpadok výrazne ovplyvní fungovanie firmy, zisk, a spokojnosť zákazníkov. Podľa 

Tabuľky č. 3 je jeho významnosť  1.  

HW - 4

SW - 3

OW - 4

PW - 5

DW - 5

CU - 4

SU - 5

MA - 4

Grafické znázorenie výsledkov analýzy HOS 8



35 

 

Porovnaním týchto dvoch ukazovateľov s prevodnou Tabuľkou č. 2 je zrejmé, že pre 

významnosť 1 je odporúčaný súhrnný stav IS rovný číslu 4, čo súčasné riešenie 

spoločnosti Ramirent s.r.o. nespĺňa – systém je nevyvážený. Je teda vhodné 

koncentrovať sa na vylepšenie stavu najnižšej zložky – Software.  

2.7 Zhrnutie analýzy súčasného stavu 

Spoločnosť Ramirent s.r.o. je etablovaná na trhu a má vytvorené priaznivé 

podmienky na rozvoj. Problémy jej spôsobujú najmä niektoré dodacie lehoty pri službách 

od externých dodávateľov (závislosť firmy na službách niekoho iného), a nie vždy ideálna 

platobná morálka niektorých odberateľov.  

Vzhľadom ku silne konkurenčnému trhu, na ktorom spoločnosť Ramirent s.r.o.  

pôsobí, je dôležité využívať všetky dostupné možnosti a riešenia na zefektívnenie práce 

s podnikovými informáciami, čo môže v konečnom dôsledku priniesť cennú konkurenčnú 

výhodu. Spoločnosť považujem za modernú, s takmer ukážkovým prístupom 

k informačným technológiám ako takým. Používané hardvérové vybavenie je 

dostačujúce, nebráni podniku v rozvoji. Problematická je najmä softvérová oblasť, čo 

sa potvrdilo aj vo výsledkoch analýz HOS 8 a SWOT. Aj preto je spoločnosť pevne 

rozhodnutá investovať v nasledujúcom roku (2014) nemalé finančné prostriedky do 

kompletnej výmeny informačného systému. 

Ako najdôležitejší problém vnímam súčasné využívanie rôznych informačných 

systémov v jednotlivých krajinách, kde spoločnosť pôsobí. Nevýhodné je taktiež 

využívanie viacerých systémov v rámci jednej krajiny, keďže primárne používaný 

systém nedisponuje dostatočnou funkcionalitou. Mimoriadne dôležitou súčasťou firmy je 

taktiež v súčasnosti nie veľmi prepracovaný webový rezervačný portál, ktorý má 

veľký potenciál prilákať ďalších zákazníkov.  

Nedostatkom súčasného riešenia je taktiež nutnosť pripájať sa do informačného systému 

s pomocou brány VPN, čo na jednej strane zvyšuje bezpečnosť informačného  

systému, ale zároveň spomaľuje proces získavania informácii, a komplikuje prístup 

napríklad z mobilných zariadení, ktoré sú v dnešnej dobe čoraz viac používané. V tomto 

prípade je dôležité nájsť kompromis medzi bezpečnosťou, a komfortom užívateľov 

využívajúcich systém. Ideálne a efektívne riešenie by spájalo všetky súčasne využívané 
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systémy do jedného, komplexného systému, ktorý by bolo možné využiť vo všetkých 

štátoch, kde spoločnosť pôsobí, a ku ktorému by bol zabezpečený komfortný prístup 

z rôznych koncových zariadení. Návrhu práve takéhoto riešenia budem venovať 

nasledujúcu časť práce. 
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3 NÁVRH VLASTNÉHO RIEŠENIA 

Spoločnosť Ramirent s.r.o. si plne uvedomuje dôležitosť využívania  

efektívneho, vyváženého a moderného informačného systému, a preto je rozhodnutá 

v nasledujúcom roku (2014) investovať značné množstvo vlastných zdrojov a pristúpiť 

na vylepšenie existujúceho riešenia. Implementácia nového systému je plánovaná najprv 

v českej republike, a až následne v ostatných krajinách. Z tohto dôvodu budem 

v nasledujúcich kapitolách jednotlivé možnosti hodnotiť najmä z pohľadu českého trhu. 

3.1 Požiadavky spoločnosti 

Konzultáciou so zástupcami spoločnosti Ramirent s.r.o. som získal prehľad o tom, čo 

spoločnosť vyžaduje od nového informačného systému. Prvou podmienkou je, že sa musí 

jednať o komplexný ERP systém, ktorý bude obsahovať nasledujúce moduly 

s uvedenými charakteristikami: 

 Správa objektového parku -  evidencia vozového parku spoločnosti a jeho stavu 

(prenájom/plánovaný servis – kde sa daný stroj nachádza – GPS tracking, v akom 

stave, a pod.) 

 Správa financií – zhromažďovanie dát o peňažných tokoch v  

spoločnosti, generovanie faktúr a pod. 

 Predaj a marketing – automatizácia činností oddelenia predaja a  

marketingu, efektívnejší systém sledovania obchodných prípadov vedúci 

k efektívnejšiemu manažmentu, predikcia budúceho obratu a pod. 

 Nákup – vytváranie objednávok, evidencia prijatých záloh, dodacích  

listov, faktúr a pod.  

 Sklady – evidencia skladových zásob – ich cena, servisný stav, pripravenosť 

k požičaniu/predaju a pod. 

 Správa ľudských zdrojov – evidencia zamestnancov, ich  

schopností, demografických údajov, vytváranie výplatných pások na základe 

evidencie dochádzky a pod. 

 Plánovanie zdrojov – evidencia širokého spektra podnikových zdrojov – stroje, 

pobočky, dodávatelia, subdodávatelia a pod. 
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Spoločnosť taktiež žiada vytvorenie nového rezervačného/nákupného portálu, ktorý 

bude umiestnený na jej webových stránkach, a bude prepojený s databázou nového 

informačného systému. Vzhľadom na to, že systém bude využívaný vo všetkých 10 

krajinách, kde spoločnosť pôsobí, musia byť jeho určité časti dostupné cez webový 

prehliadač z akéhokoľvek miesta, v akomkoľvek čase, a  z akéhokoľvek zariadenia 

pripojeného na internet. Systém musí byť jednoducho a rýchlo upravovateľný pre 

jednotlivé trhové špecifiká – napríklad generovanie správneho formátu faktúry podľa 

zákonov a regúl jednotlivých štátov, či lokalizácia systému do jednotlivých jazykov. 

Systém musí priniesť časovú úsporu, a zefektívnenie vnútropodnikových procesov. 

Správu informačného systému by mala zabezpečovať externá firma, keďže Ramirent 

s.r.o. nemá vlastné IT oddelenie, a momentálne neplánuje dodatočné investície do tejto 

oblasti. Bezpečnosť, zálohovanie, a archivácia dát musí byť taktiež zabezpečená externou 

spoločnosťou. Implementácia systému a migrácia dát nesmie trvať dlhšie ako 12 

mesiacov od jej začatia.  

Odhadované náklady sú v prvotnej fáze 10 000 000 Kč, pričom ale cena nie je 

najdôležitejším rozhodovacím faktorom – funkcionalita, bezpečnosť, a rozsah 

poskytovaného servisu pre IS sú priority. 

3.2 Možnosti splnenia požiadaviek  

Splnenie stanovených požiadaviek je možné viacerými spôsobmi či metódami. Prvou je 

navrhnutie, vytvorenie a implementovanie informačného systému vytvoreného na 

mieru. Ďalšou je rozšírenie súčasného (existujúceho) riešenia. Možné je taktiež 

vybratie a zakúpenie nového, hotového informačného systému (tzv. krabicové 

riešenie), ktorý by fungoval na firemnej infraštruktúre. Štvrtou možnosťou je 

outsourcing potrebných IT služieb – v tomto prípade stačí vybrať vhodného 

poskytovateľa, ktorý sa na základe SLA (service level agreement) zmluvy  postará 

o všetko potrebné. V nasledujúcich podkapitolách zhodnotím uvedené možnosti a  

zistím, ktoré je najvýhodnejšie pre spoločnosť Ramirent s.r.o. 
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3.2.1 Vytvorenie informačného systému na mieru 

Požiadavky spoločnosti je možné splniť vytvorením úplne nového informačného systému 

na mieru a dodať ho tzv. „na kľúč“. Tento spôsob sa využíva najmä v organizáciách, ktoré 

potrebujú v informačnom systéme zaznamenávať a spracovávať mimoriadne špecifické 

procesy ktoré nie sú súčasťou žiadneho hotového „krabicového“ riešenia.  

Samotný proces návrhu pozostáva z viacerých časovo náročných postupov - od 

podrobnej analýzy požiadaviek a procesov prebiehajúcich u zákazníka vedúcej ku 

vytvoreniu architektúry nového informačného systému, až po vytvorenie dedikovaného 

podporného tímu pre spoluprácu so zákazníkom po implementácii systému (podpora 

a údržba).  

Úspešný návrh vlastného informačného systému vyžaduje znalosť väčšiny z 

nasledujúcich IT technológii: 

 Java, Python (platforma) 

 SQL (databáza – vytvorenie relačnej databázy s v súlade s pravidlami 

normalizácie) 

 CSS, HTML, PHP, Javascript (užívateľské rozhranie, webová stránka, a pod.) 

 Apache (sprostredkovanie komunikácie medzi relačnou databázou a internetovým 

prehliadačom) 

Služby spojené s návrhom komplexných informačných systémov zabezpečuje v českej 

republike niekoľko firiem, pre príklad uvádzam: 

 Fragaria s.r.o.  

 Link24 systems s.r.o. 

 IS-EXPERT s.r.o. 

Cena vytvorenia ERP systému šitého na mieru v požadovanom rozsahu je predpokladaná 

na minimálne 8 000 000 Kč (keďže výsledný systém môže mať rôzne vlastnosti a z toho 

vyplývajúce požiadavky na hardvér, táto cena nezahŕňa náklady na  

implementáciu, prevod dát, a infraštruktúru), v časovom rozsahu minimálne 12 mesiacov. 
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Výhody, resp. nevýhody tejto možnosti sú nasledovné: 

Výhody 

 Pri úspešnej realizácii je výsledkom systém šitý na mieru spoločnosti – splnenie 

všetkých požiadaviek na funkcionalitu. 

 Ľahko opraviteľný/prispôsobiteľný systém – v prípade zabezpečenia servisnej 

podpory od autora. 

Nevýhody 

 Vysoké finančné náklady na vývoj, implementáciu, ale aj servis. 

 Časová náročnosť – dlhé trvanie vývojovej, testovacej, implementačnej fázy. 

 Neistota z výsledku – využívanie neznámeho produktu. 

Spoločnosť Ramirent s.r.o. sa nepohybuje na mimoriadne špecifickom trhu, existuje 

množstvo hotových ERP systémov spĺňajúcich jej požiadavky – vytvorenie 

informačného systému šitého na mieru je v súčasnej situácii nerentabilné. Výber tejto 

možnosti by bol finančne nákladný, časovo a technologicky náročný, a nebol by 

zaručený žiadaný výsledok.  

3.2.2 Rozšírenie súčasného informačného systému 

Druhou možnou alternatívou je rozšírenie a upravenie súčasne využívaného 

informačného systému, ktorým je v českej republike produkt Microsoft Dynamics NAV 

2009 Rental Management. 

Pre splnenie požiadaviek spoločnosti by boli nutné 2 veľké úpravy umožňujúce: 

 Prístup do systému cez internetový prehliadač (tzv. web information system), 

 Vytvorenie nového elektronického obchodu na webových stránkach  

spoločnosti, ktorý bude prepojený so súčasnou databázou informačného systému. 

Prístup do systému cez internetový prehliadač 

Štandardná verzia využívaného informačného systému umožňuje prístup k dátam len cez 

nainštalovanú aplikáciu. Na zaistenie bezpečnosti informačného systému je ideálne, aby 

bol možný prístup cez webový prehliadač len k niektorým jeho častiam. Takúto 

funkcionalitu ponúka webový klient NavOnWeb optimalizovaný pre Dynamics NAV 
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2009, ktorý umožňuje oprávneným užívateľom zobrazovať a upravovať vybrané dáta 

prostredníctvom užívateľsky prívetivého prostredia, ktoré je optimalizované pre tablety, 

chytré telefóny, a notebooky. 

 

Obrázok č. 8: Grafické rozhranie skúšobnej verzie klienta NavOnWeb (Vlastné spracovanie) 

Toto rozšírenie je veľmi praktické najmä pre tzv. vzdialených užívateľov (remote users) 

ako napríklad: 

 predajcovia, 

 obchodní zástupcovia, 

 manažéri na služobných cestách. 

Typicky sa jedná o pracovníkov, ktorí sa fyzicky nenachádzajú v kanceláriách 

spoločnosti, ale sú von „v teréne“, a potrebujú rýchly prístup k vybraným informáciám 

v informačnom systéme zo svojho tabletu, chytrého telefónu, či notebooku (napríklad 

obchodný zástupca potrebuje pridať nového zákazníka do databázy, prípadne overiť 

aktuálnu cenu produktu či služby). 

Cena modulu je pre neobmedzený počet používateľov 150 000 Kč. 

Integrácia elektronického obchodu 

Funkcionalitu elektronického obchodu je možné pridať do produktu Microsoft Dynamics 

NAV 2009 prostredníctvom rôznych modulov či doplnkov. Jedným z najpopulárnejších 

doplnkov je Dynamics E-shop. Medzi jeho výhody patrí: 
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 Kompletná integrácia do ERP systému (vytváranie objednávok, rezervácii priamo 

do Microsoft Dynamics NAV). 

 Podpora predaja B2C, B2B 

 Prepracovaná správa ponúkaných produktov, cien. 

 Široké spektrum integrovaných možností platby (platobná karta, dobierka, 

a pod.). 

 Kompatibilita s najpoužívanejšími platobnými bránami (napr. Paypal). 

 Integrovaná správa používateľských účtov (registrácia, ukladanie informácii 

o zákazníkovi, a pod.). 

 Marketingové kapane (e-mail, e-newsletter). 

 SEO optimalizácia (pre zaistenie dobrej pozície vo vyhľadávačoch). 

 Prístup cez akýkoľvek webový prehliadač pripojený na internet. 

 Jednoduchá a rýchla inštalácia, ktorá nezasahuje do jadra systému. 

 Jednoduché a intuitívne použitie. 

Cena rozšírenia s licenciou pre neobmedzený počet používateľov sa pohybuje v rozmedzí 

150 000 – 200 000 Kč (v tejto cene je zahrnutý aj servis po dobu 1 roku, dodatočné služby 

ponúka výrobca podľa platného cenníka). Dodatočné investície do existujúcej 

infraštruktúry by neboli nutné, keďže súčasný informačný systém je prevádzkovaný 

na externom serveri s dostatočnými technickými parametrami. Školenie zamestnancov 

zabezpečujú zástupcovia výrobcov jednotlivých rozšírení. V oboch prípadoch sa jedná 

o jednodňové školenie spojené s predstavením výrobku, v cene 80 000 Kč pre 80 

zamestnancov.  

V prípade aplikácie tohto riešenia by sa rozšírený systém implementoval najprv v českej 

republike, a následne vo zvyšných krajinách. Ako významnú nevýhodu tejto možnosti 

považujem fakt, že sa jedná o rozširovanie 5 rokov starého systému (NAV  

2009), čo je nevýhodná investícia do budúcnosti. 
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Prehľad základných nákladov na rozšírenie existujúceho systému uvádzam v nasledujúcej 

tabuľke: 

Tabuľka č. 10: Zhrnutie nákladov na rozšírenie existujúceho informačného systému 

Názov Popis 
Cena bez DPH 

(Kč) 

Webový klient NavOnWeb 
Licencia pre neobmedzený 

počet používateľov, inštalácia. 
150 000 

Školenie/predstavenie 

NavOnWeb zamestnancom 

Školenie pre 80 zamestnancov, 

prebieha v dvoch termínoch. 
80 000 

Modul Dynamics E-shop 
Licencia, kompletná integrácia 

do systému, servis. 
175 000 

Školenie/predstavenie 

Dynamics E-shop 

zamestnancom 

Školenie pre 80 zamestnancov, 

prebieha v dvoch termínoch. 
80 000 

SPOLU - 485 000 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

3.2.3 Zakúpenie hotového informačného systému  

Tretí spôsob, ktorý by viedol ku splneniu stanovených požiadaviek, je nákup nového 

informačného systému – tzv. krabicové riešenie s modelom dodávky „on  

premise“ - aplikácia je nainštalovaná na firemných serveroch, firma sa sama stará o jej  

servis, aktualizácie, a správu. 

Najväčší svetoví výrobcovia takýchto produktov sú: 

 SAP 

 Oracle 

 Infor Global Solutions 

Ich produkty sa líšia najmä: 

 Rôznymi technológiami použitými na ich vytvorenie. 

 Rôznymi nárokmi na hardware (server, užívateľské PC, a pod.). 
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 Rozdielnymi modulmi obsiahnutými v základnej konfigurácii. 

 Ponukou rozšírení, prídavných modulov. 

Ako najvhodnejší systém z kategórie hotových riešení sa javí Infor M3 Equipment 

Service Management & Rental. Je to jediný ERP systém, ktorý má priamo v štandardnej 

verzii zabudovanú funkcionalitu a podporu pre prenájom (rental). Je lokalizovaný vo 

všetkých potrebných svetových jazykoch, a využíva najmodernejšie IT technológie.  

Jednou z najdôležitejších je Infor M3 Web Services – ktorá umožňuje splnenie 

požiadavky spoločnosti pristupovať do systému cez webový prehliadač, a taktiež 

umožňuje vytvorenie elektronického obchodu previazaného s týmto systémom. Je totiž 

založená na jazyku XML a spolupracuje aj so štandardmi TCP/IP, HTTP, Java, HTML, 

a HTML 5, ktoré sú základom pri tvorbe webových stránok.  

Ďalšia obsiahnutá technológia - Infor Enterprise Collaborator, poskytuje prepojenie 

založené na správach medzi jednotlivými časťami systému, ale aj externým softvérom. 

Toto umožňuje nielen vnútropodnikovú procesnú spoluprácu (business process 

collaboration), ale aj spoluprácu medzi externými spriaznenými spoločnosťami 

(dodávatelia, zákazníci, a pod). Táto funkcionalita je mimoriadne vítaná vzhľadom na 

plánované využitie systému vo všetkých krajinách, kde Ramirent s.r.o. pôsobí. Umožní 

zvýšenie efektivity podnikových procesov, a zlepší komunikáciu medzi jednotlivými 

pobočkami podniku. 

Cena za licenciu sa pohybuje v rozmedzí 4 000 000 – 5 000 000 Kč, v závislosti od 

rozsahu zakúpených služieb (dodávateľ poskytuje za poplatok inštaláciu, dodanie 

potrebného hardvéru, implementáciu, či servis). Doba implementácie je odhadovaná na 

15-20 týždňov, v závislosti od požiadaviek zákazníka. 

ERP systém M3 Equipment Service Management & Rental je dodávaný ako on-premise 

model, takže investícia do firemnej IT infraštruktúry by bola nevyhnutnosťou (v dnešnej 

dobe spoločnosť nedisponuje vlastným serverom).  

Požiadavky  ERP systému spĺňa napríklad server HP ProLiant ML350p Gen8 

s nasledovnými technickými špecifikáciami: 

 Šesťjadrový procesor  Intel Xeon E5-2620,  

 32 GB operačnej pamäte, 
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 1 350 GB (1,35 TB) úložnej pamäte (HDD) 

Jeho cena sa pohybuje okolo 85 000 Kč. Je napájaný zdrojom s výkonom 460 W, takže 

spoločnosť by mohla pokračovať vo využívaní súčasného náhradného zdroja energie 

APC Smart-UPS SC.  

Tabuľka č. 11: Zhrnutie základných nákladov na nákup nového informačného systému Infor 

Názov Popis 
Cena bez DPH 

(Kč) 

Infor M3 Equipment Service 

Management & Rental 

Balík „Standard “ s platnosťou 

1 rok – neobmedzená licencia, 

inštalácia, implementácia, 

servis, údržba serveru školenie 

zamestnancov 

4 000 000 

Server HP ProLiant ML350p 

Gen8 

Server spĺňajúci požiadavky 

nakúpeného systému 
85 000 

SPOLU: - 4 585 000 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

3.2.4 Outsourcing IT služieb – Cloud ERP 

Štvrtou alternatívou, ktorej výsledok by splnil požiadavky spoločnosti Ramirent s.r.o., je 

outsourcing všetkých IT služieb – nájdenie takej externej spoločnosti, ktorá sa postará 

o všetko potrebné súvisiace s novým ERP systémom - o implementáciu, správu, údržbu, 

či zálohu dát. 

Model dodávky takéhoto systému sa nazýva on-demand, a jeho princíp spočíva v tom, 

že systém a všetky potrebné informácie sú uložené na serveri, ktorý sa môže fyzicky 

nachádzať kdekoľvek na svete, a ktorý spravuje externý poskytovateľ. Túto možnosť 

poskytuje špecifický druh ERP systémov, tzv. cloud ERP, ktoré využívajú cloudovú 

službu SaaS (software as a service). Cloud a cloudové technológie sú v súčasnej dobe 

mimoriadne populárne, a všetci významní IT výrobcovia a poskytovatelia IT služieb sa 

orientujú práve na tento trhový segment - je to moderná technológia, s veľkou 

perspektívou do budúcnosti. Najviac problematickou oblasťou je bezpečnosť takýchto 
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riešení, keďže firemné dáta sú zverené externej firme – a práve zabezpečenie informácii 

je jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere poskytovateľa cloudových služieb. 

Z množstva výrobcov cloud ERP systémov som vybral tri, ktoré viac či menej spĺňajú  

požiadavky spoločnosti Ramirent s.r.o. Tieto systémy následne analyzujem a porovnám 

na základe štyroch základných kritérií: 

 poskytované služby,  

 zálohovanie (replikácia), redundancia systémov, obnova dát, 

 bezpečnosť, 

 cena. 

Porovnávané systémy: 

 Infor M3 v rámci Infor CloudSuite, 

 NetSuite Cloud ERP, 

 iAxiom Cloud ERP, 

3.2.4.1 Infor M3 v rámci Infor CloudSuite 

Jedná sa o rovnaký produkt ako v kapitole 3.2.3 Zakúpenie hotového informačného 

systému, ale rozšírený o funkcionalitu Infor CloudSuite, ktorá presúva fungovanie 

systému do cloudu spoločnosti Infor, ktorý v súčasnej dobe využíva viac ako 12 miliónov 

používateľov po celom svete.  

Jedná sa o službu „all – in – one“, kde poskytovateľ sa stará o všetky potrebné zložky 

fungovania IT – hardvér, softvér, licencie, aktualizácia, a v neposlednej rade, bezpečnosť. 

Poskytované služby 

 Garantovaná dostupnosť serveru na úrovni 99,5% času v roku  - aktuálny priemer 

je 99,9%. 

 SLA zmluvy pre dostupnosť aplikácie, obnova dát, doba reakcie na nečakané. 

 Bezpečné pripojenie so šifrovanou internetovou komunikáciou. 

 Architektúra špeciálne navrhnutá pre výkyvy v používaní (optimalizácia 

v prípade, že sa pripojí veľké množstvo používateľov naraz). 

 E-commerce, rental moduly. 
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Zálohovanie (replikácia), redundancia systémov, obnova dát 

 Záloha dát na serveroch umiestnených po celom svete, kompletná záloha 

systému. 

 Redundantné zdroje energie, náhradné generátory elektrickej  

energie, smerovače, prepínače, firewall. 

 Clustrované databázové servery (replikované servery). 

 RAID dvojitej parity (RAID 6). 

 Denná rozdielová záloha. 

 Historické zálohy uložené po dobu minimálne 14 dní. 

Bezpečnosť 

 Bezpečnostná certifikácia ISO/IEC 27001. 

 Pravidelné aktualizácie, testovanie bezpečnosti, penetrácie do systému. 

 Vrstvená obranná architektúra. 

 Dynamická správa hesiel. 

 Šifrovaná komunikácia. 

 Fyzická bezpečnosť (biometrická ochrana dátových centier, systémy na 

detekciu pohybu, obmedzený prístup, a pod.). 

Cena 

Výsledná cena závisí najmä od úrovne poskytovaných služieb definovaných v zmluvách 

SLA, a môže sa pohybovať v rozmedzí 5 000 000 – 10 000 000 Kč (v hornej hraničnej 

cene sú zarátané všetky spomínané služby). 

3.2.4.2 NetSuite Cloud ERP 

Ďalším významným hráčom na trhu cloud ERP systémov je britská spoločnosť  

NetSuite, ktorá je momentálne trhovou jednotkou vo Veľkej Británii. Jej platforma 

SuiteCloud poskytuje komplexné cloudové služby pre jej ERP systém NetSuite Cloud 

ERP.  
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Obrázok č. 9: Architektúra suiteCloud a Netsuit Cloud ERP (18) 

 

Poskytované služby 

 Štandardná dostupnosť serveru na úrovni 99,5% - aktuálny priemer je 99.96% (za 

posledných 5 rokov). 

 Architektúra navrhnutá pre výkyvy v počte používateľov. 

 E-commerce, Rental ERP 

 Doba implementácie: 7-10 mesiacov. 

 

Zálohovanie (replikácia), redundancia systémov, obnova dát 

 Dáta umiestnené na viacerých serveroch. 

 Kompletná redundancia všetkých systémov. 

 Tzv. „Hot Backups“ – záloha prebieha okamžite po zmenení údajov. 

 Takmer okamžitá obnova dát, ukladanie historických záloh starých minimálne 

10 dní. 

 Ochrana všetkých serverov proti požiaru, zemetraseniam. 
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Bezpečnosť 

 Certifikácia SSAE 16 (SOC1)/ISAE 3402 Typ II. 

 128 bitové SSL šifrovanie. 

 Sieťové bezpečnostné technológie ako napr. reštrikcie na základe IP adries. 

 Užívateľský prístup len do aplikácie, nie priamo do databázy. 

 Prísne pravidlá na heslá. 

 Fyzická bezpečnosť (strážené areály, moderné detekčné systémy). 

Cena 

Výsledná cena opäť závisí najmä od úrovne poskytovaných služieb definovaných v SLA 

zmluvách, a začína na úrovni 6 750 000 Kč. Dostačujúce riešenie pre spoločnosť 

Ramirent s.r.o. by stálo minimálne 9 000 000 Kč. 

3.2.4.3 iAxiom Cloud ERP 

Tretím vybratým cloudovým informačným systémom je iAxiom Cloud ERP, ktorý je 

postavený na databázach od spoločnosti Oracle.  

Poskytované služby 

 Garantovaná dostupnosť serveru na úrovni 99,6% času v roku. 

 Možnosť podpisu rôznych úrovní SLA zmlúv. 

 E-commerce, GPS Tracking (sledovanie polohy a stavu strojov v reálnom čase). 

 Lokalizácia do všetkých potrebných jazykov. 

 Špeciálne upravený produkt pre Rental business. 

 Implementácia: do 6 mesiacov. 

Zálohovanie (replikácia), redundancia systémov, obnova dát 

 Záloha dát na viacerých serveroch. 

 Hlavná serverovňa uložená v Dubaji, SAE. 

 Redundantné systémy, použitie náhradných zdrojov energie - UPS . 

 Replikované servery 

 Denná rozdielová záloha, historicky ukladané minimálne 14 dní. 

 



50 

 

Bezpečnosť 

 Bezpečnostná certifikácia ISO/IEC 27001. 

 Pravidelné aktualizácie, testovanie bezpečnosti. 

 Viacvrstvová sieťová ochrana, bezpečnostný hardware/software  

 Dynamické heslá, šifrovaná komunikácia. 

 Fyzická bezpečnosť dátového centra, SBS, bezpečnostné kamery, zariadenia 

na detekciu pohybu. 

Cena 

Výsledná cena je približne na úrovni predošlých dvoch produktov, cena za základnú 

konfiguráciu a služby začína na úrovni 5 500 000 Kč. 

3.3 Zhrnutie  

V predchádzajúcich kapitolách som zhodnotil jednotlivé možnosti splnenia požiadaviek 

spoločnosti Ramirent s.r.o. Aby som ich mohol medzi sebou porovnať, stanovil som 6 

primárnych a 6 sekundárnych kritérií, ktoré by každé riešenie malo spĺňať:  

Primárne (najdôležitejšie) kritériá: 

 Požadované moduly: či riešenie v základnej konfigurácii obsahuje všetky 

potrebné/požadované moduly a súčasti. 

 Možnosť ďalšieho rozšírenia, úprav: do akej miery je systém modulovateľný 

pre prípadné budúce úpravy. 

 Bezpečnosť dát: ako sú zabezpečené dáta proti strate, odcudzeniu. 

 Zálohovanie dát: akými technológiami a akým spôsobom sú dáta zálohované, 

rýchlosť obnovy dát. 

 Prevádzkové náklady, náročnosť prevádzky: výška pravidelných nákladov na 

prevádzku, údržbu, a udržiavanie systému. Náročnosť prevádzky systému pre 

spoločnosť. 

 Potenciál, využiteľnosť do budúcnosti: konkurencieschopnosť a aktuálnosť 

použitých technológii v budúcnosti (v časovom horizonte 5 rokov). 
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Sekundárne kritériá (nesúce menšiu váhu v celkovom rozhodovaní): 

 Prepojenie s e-commerce/e-shop: či riešenie umožňuje prepojenie 

s elektronickým obchodom umiestneným na webových stránkach spoločnosti, 

komplikovanosť a cena. 

 Náklady na zmenu infraštruktúry: výška jednorazových nákladov na sieťovú 

infraštruktúru. 

 Doba od zakúpenia po plnohodnotné využívanie systému: ideálne menej ako 

12 mesiacov. 

 Servis: miera poskytnutého servisu, aktualizácii, riešenie problémov. 

 Jazyková lokalizácia: dostupnosť jazykových prekladov. 

 Cena: celkové náklady. 

Výhody a nevýhody každej alternatívy som zhrnul v nasledujúcej tabuľke, kde 

porovnávam jednotlivé kritériá, a do akej miery ich každé riešenie spĺňa. Keďže 

vymedzené kritériá majú rôznu váhu na celkové rozhodovanie, túto mieru určujem 

priradením číselnej hodnoty ku každému kritériu podľa dvoch hodnotiacich 

stupníc: 

 pre primárne kritériá: stupnica 1-10 (1-spĺňa najmenej, 10-spĺňa najviac) 

 pre sekundárne kritéria: stupnica 1-5 (1- spĺňa najmenej, 5-spĺňa najviac) 

Rozdiely medzi vybranými poskytovateľmi cloud ERP riešení sú minimálne, a preto ich 

hodnotím súhrnne. 

Tabuľka č. 12: Súhrnné porovnanie možných alternatív vylepšenia IS 

Riešenie/Kritérium 

ERP 

systém na 

mieru 

Rozšírenie 

existujúceho 

systému 

Navision 

Nákup 

hotového 

ERP 

systému 

Infor M3 

Cloud 

ERP 

Primárne kritériá 

Požadované "rental" moduly 10 10 10 10 

Možnosť ďalšieho rozšírenia 8 7 8 9 

Bezpečnosť dát 8 9 9 9 

Zálohovanie dát 8 8 8 9 

Prevádzkové náklady, náročnosť 

prevádzky 

6 7 8 8 

Potenciál/využiteľnosť do 

budúcnosti 

9 4 9 10 
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Sekundárne kritériá         

Prepojenie s e-commerce - e-shop 5 4 5 5 

Náklady na zmenu 

infraštruktúry 

2 5 2 5 

Jazyková lokalizácia 5 3 4 4 

Doba od zakúpenia po 

plnohodnotné využívanie systému 

1 4 4 4 

Servis 2 4 4 4 

Jazyková lokalizácia 5 3 4 4 

Cena 1 4 3 3 

Spolu 70 72 78 84 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Pre prehľadnosť uvádzam výsledky aj v súhrnnom grafe: 

 

Graf č. 2: Grafické znázornenie porovnania možností vylepšenia IS (Vlastné spracovanie) 

Z hodnotenia je zrejmé, že najlepšie spĺňa stanovené kritéria posledná  

alternatíva, a to cloud ERP – ziskom 84 bodov z 90 možných. Každý z porovnávanej 

trojice produktov Infor M3 - Infor CloudSuite, NetSuite Cloud ERP, a iAxiom Cloud 

ERP hodnotím ako mimoriadne vyrovnaný a konkurencieschopný ERP systém – jednak 
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použitými technológiami, poskytovanými službami, ale aj cenou. Rozdiely medzi nimi 

sú minimálne – v prípade výberu ktoréhokoľvek systému ide o investíciu s veľkým 

potenciálom do budúcnosti – cloud computing je v súčasnosti bezpochyby na  

vzostupe, a očakávam ďalší rast v tomto trhovom segmente. 

Napriek minimálnym rozdielom medzi uvedenými cloud ERP systémami, ako 

najvhodnejší pre potreby spoločnosti Ramirent s.r.o. hodnotím produkt iAxiom 

Cloud ERP. V jeho prospech hovorí trojica faktorov: 

 Špeciálna úprava pre „rental business“ v cene. 

 GPS Tracking (sledovanie strojov v reálnom čase). 

 Rýchla implementácia. 

Výrobca zaručuje vysokú bezpečnosť systému, kvalitné zálohovanie/obnovu dát, ale aj 

pružný prístup do systému, čo v konečnom dôsledku prinesie vyššiu efektivitu práce 

v danej spoločnosti. 

Implementácia produktu iAxiom Cloud ERP trvá približne 6 mesiacov, a prechod zo 

starého systému na nový prebieha väčšinou skokovo (starý systém sa vypne v celom 

podniku, okamžite sa začne používať nový). Prvé dni po prechode sú kritické – je nutné 

dbať na zvýšenú kontrolu dát, aby sa identifikovali prípadné chyby. V tejto fáze so 

spoločnosťou úzko spolupracuje implementačný tím zložený zo zástupcov výrobcu 

a dodávateľa systému. Rozbeh nového systému je taktiež možné uskutočniť vo viacerých 

etapách – krokovo v jednotlivých oddeleniach či celkoch. 

3.4 Ekonomické zhodnotenie vhodného riešenia 

3.4.1 Náklady 

Na základe uskutočnených analýz a komparácii je najvhodnejším riešením investícia do 

nového ERP systému umiestneného na cloude. Táto možnosť poskytuje najlepší pomer 

cena/výkon - spoločnosť by nebola nútená investovať prostriedky do novej sieťovej 

infraštruktúry, a o správu systému by sa staral poskytovateľ služby v rozsahu dohodnutom 

v zmluvách typu service level agreement. Investíciu do rozvíjajúceho segmentu IT 

trhu – do cloudu, považujem za najvhodnejšiu spomedzi všetkých možností. Je to 
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výber, ktorý zaručuje aktuálnosť, modernosť a pružnosť systému aj v priebehu 

nasledujúcich rokov.  

Náklady je v tomto prípade možné rozčleniť na jednorazové a paušálne: 

 Jednorazové: sú uhradené na začiatku zmluvného vzťahu dodávateľ 

(poskytovateľ služby/zákazník, v prípade cloud ERP zahŕňajú: licenciu za 

softvér, poskytovanie služby SaaS (väčšinou po dobu 1 roku – možná dohoda), 

servis, údržba systému, bezpečnosť, záloha/obnova dát, a pod.  

 Paušálne: obnova licencie, obnova zmluvného vzťahu medzi dodávateľom 

(poskytovateľom služby/zákazníkom). 

Keďže sa jedná o rozsiahly a nákladný projekt, uvedené náklady sú odhadované, a môžu 

sa líšiť od finálnych hodnôt. Ich prehľad uvádzam v nasledovnej tabuľke: 

Tabuľka č. 13: Náklady na vybrané cloud ERP systémy 

Cloud ERP Produkt 
Jednorazové 

náklady 

 

Paušálne 

náklady  

(ročné)  

Spolu 

Infor M3 Cloud Suite 6 500 000 Kč 900 000 Kč 7 400 000 Kč 

NetSuite Cloud ERP 7 000 000 Kč 900 000 Kč 7 900 000 Kč 

iAxiom Cloud ERP 5 500 000 Kč 1 100 000 Kč 6 600 000 Kč 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

3.4.2 Prínosy 

Návratnosť tejto investície spočíva najmä v efektívnejšej práci s podnikovými dátami, či 

dosiahnutie vyššej efektivity práce nástrojmi, ktoré súčasný systém neposkytuje. 

Zjednotenie systémov naprieč krajinami, kde spoločnosť Ramirent s.r.o. pôsobí, prinesie 

lepšiu kooperáciu medzi jednotlivými pobočkami. Prepojenie systému s elektronickým 

obchodom na stránkach spoločnosti má potenciál prilákať nových zákazníkov 

(prepracovanejší, komfortnejší e-shop). Pružnejší prístup do nového systému (z 

akéhokoľvek miesta/zariadenia) poskytne rýchlejší prístup k informáciám pre všetkých 

používateľov.  Číselne vyjadriť návratnosť tak rozsiahlej investície je možné napríklad 

pomocou ekonomického ukazovateľa ROI, ktorý porovnáva vynaložené náklady 

a výnosy (údaje o výnosoch získame až po kompletnej implementácii a plnom používaní 

nového informačného systému). 
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4 ZÁVER 

Táto bakalárska práca sa zameriavala na návrh časti informačného systému pre 

spoločnosť Ramirent s.r.o., ktorá pôsobí na trhu prenájmu stavebných strojov a stavebnej 

mechanizácie. Cieľom práce bolo na základe analýzy súčasného stavu informačného 

systému a iných informačných technológii identifikovať problematické  

oblasti, a s prihliadnutím na dané podmienky a kritéria navrhnúť vhodné riešenie.   

Pomocou analytických metód HOS 8 a SWOT, ale aj prostredníctvom pravidelnej 

komunikácie so zástupcami spoločnosti sa mi podarilo identifikovať nedostatky 

súčasného informačného systému – nebol jednotný, bol k nemu komplikovaný  

prístup, neobsahoval všetky potrebné moduly, a komplikoval každodennú prácu 

zamestnancov. Samotná spoločnosť si tieto nedostatky uvedomila, a požiadala ma o 

preskúmanie možností riešenia tohto komplexného problému.  

Na základe získaných informácii som následne v návrhovej časti identifikoval 4 

alternatívy, ako postupovať pri riešení daného problému. Hľadal som také  

riešenie, ktorého výsledkom by bol komplexný a pružný ERP systém využiteľný vo 

všetkých 10 európskych krajinách, kde spoločnosť Ramirent s.r.o. pôsobí. 

Kontaktovaním rôznych svetových výrobcov som získal technické a ekonomické 

parametre vhodných systémov, ktoré som na záver porovnal kvantifikovaním 

jednotlivých požiadaviek, ktoré vyplynuli z analýzy súčasného stavu. Ako najvhodnejšie 

riešenie sa ukázalo využitie systému typu cloud ERP. Preto som pokračoval v skúmaní 

tejto modernej a dynamicky sa rozvíjajúcej IT technológie (cloud), a identifikoval som 

troch výrobcov, ktorí sú schopní vyhovieť požiadavkám spoločnosti. 

Na záver som porovnal produkty týchto troch výrobcov na základe odhadov nákladov 

a prínosov aj z ekonomického hľadiska, čo ma doviedlo ku výsledku mojej práce 

a splneniu stanoveného cieľa – identifikoval som jeden cloud ERP systém - iAxiom Cloud 

ERP, ktorý odporúčam (navrhujem) využiť v spoločnosti Ramirent s.r.o. 
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Príloha 1: Odpovede zástupcu spoločnosti Ramirent s.r.o. na otázky metódy HOS 8 

(14) 

Oblasť Hardware: 

1) Je možné súčasné HW vybavenie označiť za moderné a sledujúce súčasné trendy?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

   X     

2) Prispieva HW pozitívne k rýchlosti a použiteľnosti informačného systému?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

3) Nákup nového HW je posudzovaný s ohľadom na ergonómiu pre jeho užívateľa?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

    X     

4) Dá sa pripojenie k počítačovým sieťam označiť za spoľahlivé, dostatočne rýchle a vyhovujúce?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

5) Sú kľúčové prvky HW dostatočne fyzicky chránené pred krádežou, požiarom a povodňou?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

6) Je nové HW vybavenie obstarávané pre zváženie jeho kompatibility s existujúcim HW 

vybavením a softwarom, ktorý na ňom bude prevádzkovaný?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

7) Súčasné HW neumožňuje účinnú výmenu dát s odberateľmi či dodávateľmi?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

      X   

8) Je rýchlo dostupné záložné vybavenie v prípade výpadku kľúčových HW prvkov systému?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

9) Súhlasíte s výrokom, že súčasné HW vybavenie bude do dvoch rokov ťažko použiteľné?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

    X     

10) Sú poruchy HW vybavenia na dennom poriadku?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

        X 



 

 

  

Oblasť Software:    

1) Poskytuje skúmaný software všetky funkcie nevyhnutné pre prácu užívateľov?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

    X     

2) Je grafické členenie plochy pre zadávanie, editáciu vstupných údajov prehľadné a prispieva tak 

k jednoduchosti práce so systémom?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

3) Sú chybové, varovné hlásenia či iné neštandardné oznámenia zrozumiteľné a poskytujú na 

požiadanie i bližšie vysvetlenie vzniknutej situácie?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

4) Rýchlosť spracovania úloh ako tlače, dotazy, vyhľadávanie sa javia ako dostatočne rýchle?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

5) Platí, že koncoví užívatelia nesmú poskytovať podnety pre prípadné úpravy SW, nové 

nastavenie alebo obstaranie nových verzií software?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

      X   

6) Sú nápovede k softwaru zrozumiteľné a prehľadné?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

    X     

7) Má skúmaný informačný systém jednotné ovládanie obrazoviek, menu, a zostáv?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

    X     

8) Sú pri obstaraní nových verzií SW využívané jeho nové vlastnosti?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

9) Je pravda, že jednoduchosť používania softwaru koncovými užívateľmi nehrá úlohu pri jeho 

obstaraní alebo vývoji?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

      X   

10) Existujú pravidelné alebo náhodné kontroly slúžiace k zisteniu abnormalít vo využívaní 

systému, jeho nesprávneho využívania či zneužívania?  



 

 

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

 Oblasť Orgware:    

1) Existujú postupy či smernice pre zotavenie IS z neštandardných a havarijných situácií a sú tieto 

dokumenty dostatočné známe užívateľom?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

2) Existujú doporučené pracovné postupy a procedúry bežnej prevádzky pre koncových 

užívateľov a sú udržované v aktuálnom stave?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

3) Existujú pravidlá pre bezpečnosť IS a obsahujú i ustanovenia pre nakladania s dokumentmi či 

prílohami e-mailov získaných z Internetu?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

4) Je pravda, že management príliš nedozerá na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a prevádzky 

IS?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

        X 

5) Má každý pracovník jasne určené, s akými úlohami smie pracovať a kedy?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

6) Vykonávajú akékoľvek rozsiahlejšie inštalácie, zmeny nastavenia, pripojenie novej techniky 

poverenej osoby, nie užívateľa?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

7) Sú ošetrené odchody zamestnancov a ukončenie platnosti ich prístupových práv?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

8) Existujú pravidlá alebo politika bezpečnosti IS a sú tieto pravidelne aktualizované? 

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

9) Umožňuje informačný systém efektívnu výmenu informácií medzi užívateľmi IS v podniku?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

10) Platí, že pravidlá pre prevádzku a bezpečnosť IS sú nejasné a nelogické?  



 

 

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

        X 

 Oblasť Peopleware:    

1) Je každý pracovník zaškolený na úlohy, ktoré má s informačným systémom vykonávať?   

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

2) Sú dostupné školenia nových pracovníkov o používaných informačných systémoch, pravidlách 

prevádzky a bezpečnosti IS?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

3) Je pravda, že stávajúci zamestnanci nie je treba školiť na nové funkcie IS a že školenie nie je 

dostupné? 

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

        X 

4) Existuje zastupiteľnosť koncových užívateľov, ktorí sú kľúčoví pre chod systému a jeho 

kľúčové výstupy?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

5) Je dokumentácia bežných postupov práce s IS jednoducho dosiahnuteľná pre koncových 

užívateľov?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

6) Je si management vedomý vplyvu firemnej kultúry na spôsob práce koncových užívateľov s 

informačným systémom?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

7) Sú dostupné miesta vo vnútri firmy alebo u externého dodávateľa, kam sa môžu užívatelia 

obracať so žiadosťou o pomoc či konzultáciu ohľadne IS? (tieto miesta sú označované ďalej ako 

informačné centrá)  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

8) Riešia informačné centrá z predchádzajúceho bodu podnety užívateľov obvykle v dostatočnej 

miere a včas?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

9) Je pravda, že informačné centrá predovšetkým „hasia“ pálčivé problémy a nemajú dôvod sa 

snažiť o dlhodobé zlepšenia chodu IS?  



 

 

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

      X   

10) Podporuje vedenie firmy učenie koncových užívateľov a ich školenie za účelom zvýšenia 

efektívnosti fungovania IS?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

 Oblasť Dataware:    

1) Majú pracovníci jasne vymedzenú zodpovednosť za dáta, ktoré spravujú? Teda platí zásada, 

že určité dáta môže meniť len určitý pracovník?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

2) Majú pracovníci určené, kedy musia aké dáta zaviesť do informačného systému a kedy ich 

musia aktualizovať?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

3) Platí, že užívateľom chýbajú z informačného systému dáta pre ich rozhodovanie?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

        X 

4) Získavajú koncoví užívatelia nadbytočné alebo nepresné dáta?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

      X   

5) Musia pracovníci správy IS pravidelne vykonávať zálohovanie dát a dozerá management na 

dodržiavanie pravidiel zálohovania?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

6) Uznáva management dôležitý význam koncových užívateľov pre integritu a správnosť 

spracovania dát?   

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

7) Existujú podrobné plány pre obnovu kľúčových dát v informačnom systéme?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

 X       

8) Sú média so zálohami dostatočne katalogizované a chránené pred zneužitím, krádežou či 

živelnou pohromou?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         



 

 

 

 

9) Je bezpečnosť dát zvažovaná a riadená i pre hrozby z Internetu alebo iných počítačových sietí?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

10) Majú pracovníci určené, s akými dátami môžu pracovať a s akým oprávnením? Platí teda 

zásada, že nikto nesmie získať prístup k dátam, ktoré nepotrebuje pre svoju prácu?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

Oblasť Customers:    

1) Sú jasne stanovené základné ciele skúmaného informačného systému smerom k jeho 

zákazníkom?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

 X       

2) Existujú metriky cieľov uvedených v predchádzajúcom bode a sú dostatočne vyhodnocované?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

3) Je pravidelné skúmané, aké prínosy od informačného systému jeho zákazníci očakávajú?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

4) Je pravda, že názory zákazníka IS na zlepšenie, zmenu či úpravu informačného systému nie sú 

pre podnik dôležité?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

5) Sú dáta o zákazníkoch IS, ich požiadavkách, operáciách, atď. ukladané v informačnom systéme 

centrálne (tj. nie sú ukladané viackrát alebo inak nekonzistentne)?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

6) Prispieva súčasne hardwarové a softwarové vybavenie k dostatočne rýchlym odozvám na 

požiadavky zákazníkov IS?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

7) Je forma výstupov z informačných systémov volená tak, aby umožňovala ich ľahké využitie 

zákazníkom IS?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       



 

 

 

8) Ošetrujú pravidlá prevádzky nakladanie s citlivými či obchodne cennými dátami o zákazníkoch 

IS?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

9) Je riadená integrácia skúmaného informačného systému firmy spolu s ďalšími IS podniku, 

ktoré poskytujú výstupy pre daných zákazníkov?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

10) Môžu zákazníci získavať zo skúmaného IS výstupy pomocou rôznych komunikačných 

kanálov, ktoré si zvolia?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

 Oblasť Suppliers:    

1) Sú jasne stanovené základné požiadavky kladené na dodávateľov, ktoré sú nevyhnutné pre 

plnenie definovaných cieľov skúmaného informačného systému?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

2) Existujú metriky hodnotenia vyššie spomenutých požiadaviek a sú dostatočne vyhodnocované?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

3) Je forma vstupov do skúmaného IS od dodávateľov volená tak, aby umožňovala ich jednoduché 

prevzatie a využitie skúmaným IS?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

4) Sú v pravidlách prevádzky definované kontroly informácií od dodávateľov?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

5) Sú požiadavky na dodávateľa vo vzťahu k vstupom do skúmaného IS formulované tak, aby 

bola jasne určená požadovaná podrobnosť predávaných informácií?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

    X     

6) Sú požiadavky na dodávateľa vo vzťahu k vstupom do skúmaného IS formulované tiež s 

jasným určením požadovanej včasnosti ich dodávania?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       



 

 

7) Zvažuje firma možnosť účelného prispôsobenia či nastavenia skúmaného IS podľa návrhov 

dodávateľov za účelom efektívnejšej výmeny informácií?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

      X   

8) Je forma výstupov zo skúmaného IS pre dodávateľa riadená s ohľadom na efektívnu 

komunikáciu s dodávateľmi?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

9) Je pravda, že výstupy z IS pre dodávateľa nie sú riadené s ohľadom na včasnosť ich predania?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

10) Prispieva skúmaný informačný systém k jednoduchosti a efektívnosti komunikácie s 

dodávateľmi?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

 Oblasť Management IS:    

1) Trvajú manageri na dodržiavaní pravidiel stanovených pre informačný systém?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

2) Vykonáva riadenie rozvoja a prevádzky informačných systémov osoba, ktorá tejto oblasti 

rozumie?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

X         

3) Je rozvoj IS formulovaný tiež v strednodobej či dlhodobej perspektíve formou informačnej 

stratégie vzhľadom k cieľom firmy?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

4) Je v plánoch rozvoja informačných systémov zahrnutý prípadný rast firmy a rozvoj ich 

informačných potrieb?   

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

5) Platí, že plány rozvoja IS neexistujú alebo v nich nie sú stanovené možnosti kontroly ich 

plnenia?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       



 

 

6) Je pri plánoch rozvoja informačného systému, obstarávania IS vykonané obhájenie danej 

investície z ekonomického hľadiska?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

7) Považuje management informačných systémov koncových užívateľov za faktor s vysokou 

dôležitosťou pre úspešný chod informačných systémov?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

    X     

8) Usiluje management IS sústavne o zlepšenie efektívnosti chodu skúmaného informačného 

systému?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

    X     

9) Vníma všeobecný management informačný systém firmy nielen ako výdavky, ale tiež ako 

potenciál prípadného rastu firmy?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

10) Podporuje všeobecný management firmy rozvoj informačných systémov, ktorý je 

odôvodnený prispením IS k dosiahnutiu podnikových cieľov?  

Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

  X       

 

 


