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ABSTRAKT

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zpracování MySQL databáze

použitím programovacího jazyka PHP5. Cílem práce je IS na podporu zákazník . K

dosažení svých cíl  používá PHP Framework Symfony. Pro každou roli v systému

jsou prezentovány E-R diagramy, diagramy datových tok , stejn  tak jako procesní

diagramy. Diplomová práce se také zabývá životním cykly entit. Celá práce má za

výsledek komplexní funk ní informa ní systém, který obsahuje administraci a

uživatelské rozhraní.

KLÍ OVÁ SLOVA

Databáze   MySQL,  PHP,  E-R  diagramy,  wramework,  symfony,  webdesign,

role, procesy

ABSTRACT

This dissertation is concerned with design and elaboration of MySQL

database using PHP5 programming language. Goal of this work is customer support

IS. To achieve it's goal uses Symfony PHP framework. E-R diagrams, dataflow

diagrams as well as processes for each role are presented for this information system.

Dissertation is also concerned with entities life cycles. Whole work results in the

working information system, which contains administration and user frontend.

KEYWORDS

MySQL database, PHP, E-R diagram, framework, symfony, webdesign, role,

processes, information system
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1. ÚVOD

Využívání internetu se v dnešní dob  stalo naprostou b žností. Proto se i

mnoho firem snaží n jakým zp sobem prezentovat na internetu. Jednoduché webové

stránky s kontaktem a popisem své innosti se m ní na rozsáhlé databázové systémy

umož ující všestrannou komunikaci. Proto se zabýváme návrhem informa ního

systému pro podporu zákazník . Tento systém zp ehled uje zákazníkovi své aktivity.

Naopak firma tímto systémem dostává v tší p ehled o zákazníkovi. Tuto práci

budeme realizovat na databází MySQL za podpory PHP. Navrhneme koncepci

informa ního systému. Navrhneme E-R diagramy a diagramy datových tok  pro

jednotlivé role v systému. Sestavíme procesy pro jednotlivé role a graficky ztvárníme

webdesing.
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2. POŽADAVKY NA INFORMA NÍ SYSTÉM

2.1 OBECNÉ POŽADAVKY

Postupným rozvojem sít  WWW vznikalo a vzniká ada internetových

prohlíže . Jeden z obecných požadavk  je, aby ve všech b žn  používaných

prohlíže ích byly stránky zobrazovány tém  stejn . Za nejpoužívan jší lze

považovat IE7, IE8, Firefox 3, Opera, Gogole Chrome. Je otázkou, zda je vhodné

optimalizovat stránky nap íklad i na straší verze IE nebo touto „neoptimalizací“

donutit uživatele k vyšší, stabiln jší, rychlejší a hlavn  i bezpe jší verzi.

Webdesing by m l být p edevším p ehledný a p itom estetický.

2.2 POŽADAVKY NA INFORMA NÍ SYSTÉM

Pro návrh IS pro podporu zákazník  jsme si na za átku stanovili tyto základní

požadavky:

Systém by m l být univerzální.

Nabízené služby lze rozd lit do kategorií.

Jedna služba m že mít více kategorií.

Zákazník se sám nem že registrovat.

Každému zákazníkovi lze p id lit p ístupové práva (login a heslo).

Zákazník si m že prohlížet své faktury a smlouvy.

Faktury lze reklamovat

Služby se zobrazují bez p ihlášení

U faktur a smluv se musí zaznamenávat, který zam stnanec s touto položkou

naposledy pracoval (jak a kdy).

Systém využívá MVC p ístup.

Data v databázi se nemažou – vy ešit za pomocí stav

Na jedné web stránce lze editovat jen jednu entitu (tabulku v databázi)
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3. SOFTWARE VYBAVENÍ

3.1 MYSQL

MySQL je systém správy rela ních databází podnikové úrovn . Pro navýšení

rychlosti na server je vícevláknový (multithreaded). Komunikace probíhá pomocí

jazyka SQL. Systém pln  odpovídá standardu ANSI SQL92.  MySQL byla od

po átku optimalizována na rychlost i za cenu n kterých zjednodušení. Nyní je

nejnov jší verze 5, která p ináší mimo jiné pohledy, triggery a uložení procedury. Ve

vývoji již je nová verze, kde se m žeme do kat nap íklad podpory cizích klí  nejen

pro tabulky InnoDB i úložišt  Falcon. Produkt je poskytován pod licencí GNU

GLP. [1]

Kódování ANSI SQL92 je soubor standard  pro strukturovaný datový jazyk

SQL, sjednaný v roce 1992 v Americkém institutu pro národní standardy. [2]

Historie

MySQL vznikl v díln  švédské firmy TcX v roce 1996. Jeho další rozvoj

la na sv domí firma MySQL AB. V ervnu 2000 byl oznámen vstup dvou

investor  Progress Software a VA Linux. [3]

Rela ní databáze

Model rela ní databáze byl vyvinut v sedmdesátých letech minulého století

panem E. F. Coddem. [1] Rela ní databáze napodobuje zp sob myšlení lidí. lov k

seskupuje podobné objekty do systematických celk  a složité objekty rozkládá na

jednodušší. I rela ní databáze seskupuje podobná data do jedné tabulky a složité

datové struktury rozkládá do více logicky seskupených tabulek. Jednotlivé tabulky

jsou k sob  vázány. Jinými slovy: databáze sestavená z ady tabulek, jejichž sloupce

jsou vázány na sloupce v jiných tabulkách.
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3.2 PHP

PHP je serverový skriptovací jazyk navržený pro pot eby webových stránek.

Probíhá na stran  server a generuje HTML ( i jiný) výstup, který se zobrazuje na

stran  uživatele. Je to Open Source nezávislá na platform . [2]

Historie

V roce 1994 Rasmus Lerdorf vytvo il jednoduchý systém evidence p ístup

k web. Se zvyšujícími se požadavky vzniká Personál Home Page Tools a následn

Personál Home Page Construction Kit. [5]

PHP/Fi -Vytvo en nástroj pro podporu SQL dotaz . PHP/FI 2.0 bylo oficiáln

uvedeno v roce 1997.

PHP  3  -  Brzy  po  oficiálním  uvedeni  PHP/FI  2.0  vytvá í  Andi  Gutmans  a  Zeev

Surasky nov jší verzi.

PHP 4 - Verze 4 byla uvedena v roce 2000. Byla rozší ena nap íklad o podporu

pro mnoho WWW server , http sessions, buffering výstupu, zvýšena bezpe nost

zpracování vstup  uživatele.

PHP 5 - Vydána v ervnu 2003. Nejvýrazn jší zm ny jsou v objektovém modelu.

3.3 APACHE

Apache HTTP Server je otev ený Open Source pro Linux, BSD a Windows

platformy. Jedná se o softwarový webový server. Tento server se stal velmi oblíbený,

od roku 1996 se stal nejpoužívan jším server na internetu. [4]

3.4 CSS

Kaskádový styl (Cascading Style Sheets) je jazyk pro popis zp sobu

zobrazení web stránek napsaný v jazyce HTML, XHTML, XML. Jeho hlavní

výhodou je odd lení vzhledu od obsahu stránek. Tvorba stránek se stane

ehledn jší, nezatížena mnoha zna kami, které se používají v HTML pro vzhled.

Úpravou tohoto stylu se lehko zm ní celkový vzhled stránek. Zp sob formátování je
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ístupn jší a snáze se vytvo í požadovaný vzhled. P i na ítání stránek webovým

prohlíže em dochází ke zrychlení (CSS se na ítá pouze jednou, pokud nedojde ke

zm ). [5]

3.5 XAMPP

XAMPP je multiplatformní balí ek obsahující Apache, PHP a MySQL. Tento

balí ek slouží p edevším pro snadnou a rychlou instalaci pot ebného vybavení pro

práci s databází MySQL. Veškerý instalovaný software je p ednastaven dle

nej ast jších požadavk . Sou ástí balí ku je phpMyAdmin, fileZilla FTP server,

merkury Mail Transport Systém a OpenSSL. [4]

PhpMyAdmin je nástroj, který prost ednictvím webového rozhraní umož uje

jednoduchou správu databáze MySQL.

XAMPP nainstalovaný na osobním po íta i je velmi vhodný pro vytvá ení a

lad ný databázových systém . P ímá úprava soubor   na osobním po íta i

(localhost) ušet í mnoho asu p i lad ní. Odpadá tak zdlouhavé kopírování p es ftp

na vzdálený server.

3.6 SYMFONY

Symfony je komplexní webový framework postavený na PHP 5 vycházející z

návrhového vzoru MVC, distribuovaný pod licencí MIT, nijak neomezující komer ní

použití. Symfony obsahuje nástroje pro zabezpe ení formulá ových prvk , které jsou

nejv tším bezpe nostním rizikovým faktorem webových aplikací, cache pro

zrychlení generování webových stránek, testovací nástroje a abstraktní vrstvu pro

práci s databázemi. [6]

Celý framework je z velké ásti inspirován jinými webovými aplika ními

frameworky jako Ruby On Rails, Django a Spring. Vznikl p vodn  pod názvem

Sensio Framework jako odnož projektu Mojavi3-DEV, který m l v sob  integrován

ORM vrstvu Propel.
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Nejaktuáln jší stabilní verze je symfony 1.4, na které je postavena tato

diplomová práce. V této verzi je integrována ORM vrstva Doctrine 1.2 (zle nadále

používat i Propel).

Momentáln  autor symfony pracuje na vezi 2, která slibuje až 60% zrychlení

a dle beta tester  opravdu takovéhoto navýšení rychlosti dosahuje. Symfony 1.4 už je

v této verzi dostate  rychlá a spolehlivá, což dokazuje velké množství web aplikací

žící na tomto systému.

Symfony podporuje tyto databáze: MySQL, PostgreSQL, Oracle a Microsoft

SQL Serveru.

Pozn.: název symfony se píše malými písmeny, protože francouzký autor Fabien

Potencier nemá rád velké písmena.

Framework

Framework je softwarová struktura, která slouží jako podpora p i

programování a vývoji a organizaci jiných softwarových projekt . M že obsahovat

podp rné programy, knihovnu API, návrhové vzory nebo doporu ené postupy p i

vývoji.[7]

Cílem frameworku je p evzetí typických problém  dané oblasti, ímž se

usnadní vývoj tak, aby se návrhá i a vývojá i mohli soust edit pouze na své zadání.

Symfony této definici odpovídá.

MVC

Model-view-controller je softwarová architektura, která rozd luje datový

model aplikace, uživatelské rozhraní a ídicí logiku do t í nezávislých komponent

tak, že modifikace n které z nich má minimální vliv na ostatní. [6]

Model p edstavuje informaci, podle které aplikace pracuje

Pohled (view) vykresluje model do webové stránky v závislosti na interakci
uživatele.

Kontroler (controller) reaguje na akce uživatele a vyvolává vhodné zm ny
modelu nebo pohledu.
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Obr. 1:  Architektura MVC v symfony [6]

Symfony pro zobrazení jedné web stránky prochází 7 skript : model

(databázová abstrakce, p ístup k dat m),  pohled (pohled, šablona, rozložení),

kontroler (front kontroler, akce).

3.6.1 Instalace symfony

Nejprve je nutné nainstalovat webový server (nap . Apache), databázový

engime (v tomto p ípad MySQL) a PHP 5.2.4 nebo nov jší. Pak teprve m žete p ejít

k instalaci samotné symfony.

Obrovskou výhodou framework symfony je možnost použití p íkazové ádky.

íkazový ádek umož uje vygenerovat celou adresá ovou strukturu našeho projektu.

Má p íkazy pro p ipojení k databázi a následnou úpravu databáze atd.
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Postup vytvo ení projektu IS pro podporu zákazník

Vytvo ení adresá e, kde bude celý projekt IS pro podporu zákazník :

Linux:  $ mkdir -p /home/sfprojects/dip $ cd /home/sfprojects/dip
Win:  c:\> mkdir c:\sfprojects\dip c:\> cd C:\sfprojects\dip

Instalace knihoven symfony

Knihovny pro symfony lze instalovat globáln  (doporu eno) nebo pro každý

projekt zvláš  (do stejného adresá e jako projekt). Doporu uji instalovat p ímo na

hlavní disk C:\symfony, u Linux lib/vendor/symfony Symfony lze stáhnou p ímo na

oficiálních stránkách. [6]

Ov ení instalace:

Linux:  $ cd ../.. $ php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony -V

Win:  c:\ php C:\symfony\data\bin\symfony -V

Vytvo ení projektu:

v adresá i, kde se má projekt vytvo it použijete p íkaz:

Linux:  $ php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony generate:dip
Win:  php C:\symfony\data\bin\symfony generate:dip

Tímto je vytvo ena základní struktura celého projektu (obr. 2). V ko enovém

adresá i projektu byl vytvo en zástupce symfony na knihovny symfony. Ve Windows

je t eba p ekopírovat symfony.bat do složky projektu. Pro další p íkazy využijeme

tohoto zástupce.

Vytvo ení aplikace
$ php symfony generate:app admin

Povolení p ístupu do adresa e cacha a log
$ chmod 777 cache/ log/
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Vygenerování  schéma.yml z SQL:
$ php symfony doctrine:build-schema

Tento p íkaz použijete pokud již databázi máme vytvo enou.

Propojení databáze s projektem:
$ php symfony configure:database "mysql:host=localhost;dbname=dip"
root heslo

Máme vytvo ené schéma.yml popisující databázi a zaponoví Doctrine funkcí

vygenerujeme SQL.

$ php symfony doctrine:build --sql

Vytvo ení tabulek v databázi:

$ php symfony doctrine:insert-sql

Generování PHP t ídy, která mapuje entitu:
$ php symfony doctrine:build --model

Tento p íkaz generuje soubory ve složce lib/model. Vytvá í t i soubory pro

každou entitu. P íkladem bude entita ADRESA:

Adresa – objekt této t ídy reprezentuje jeden záznam v tabulce ADRESA.

ída je prázdná ve výchozím nastavení.

BaseAdresa – rodi  t ídy Adresa. P i každém spušt ní p íkazu uvedeného

výše se t ída p epíše. Tento soubor programátor neupravuje. P i p egenerování

programátor ztrácí veškerý sv j napsaný zdrojový kód v tomto souboru.

AdresaTable – t ída definuje metody, které vrací objekt. T ída je prázdná ve

výchozím nastavení.

Vytvo ení forms a validators
$ php symfony doctrine:build --all --no-confirmation

Tento p íkaz provede všechny dosavadní popsané p íkazy a následn  vytvo í

knihovny s t ídami formulá  a zárove  k nim p íslušné validators. Vygenerované
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rodi ovské t ídy je t eba pod dit a upravit. I když je nutné je skoro celé p episovat

(protože nejsou dosta ující), je vhodné je používat.

Testovací data

V adresá i data/fixtures do yml soubor  se  vepisují  testovací  data,  které  se

nahrají p íkazem:
$ php symfony doctrine:data-load

Vytvo ení modulu:
$ php symfony doctrine:generate-module --with-show --non-verbose-
templates admin ADRESA Adresa

Tento p íkaz vytvo í základní akce a šablony. Vytvá í šablony index, edit,

new a show a k nim p íslušné akce. Tímto je vytvo en dobrý základ pro

naprogramování modulu.

Vymazání cache
$ php symfony cc

Používá se p i instalaci nových plugin i p ed nahráním na ve ejný server.

3.6.2 Stromová struktura soubor  framework symfony

Na první pohled se m že zdát, že je symfony velmi nep ehledné v záplav

složek a soubor , ale vše je logicky uspo ádané a na druhý pohled i velmi p ehledné.

Na obr. 2 je hlavní adresá ová struktura. Dále jsou popsány jednotlivé složky.
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Obr. 2: Hlavní adresá ová struktura projektu

Složka apps

Projekt se rozd luje na aplikace a ty se dále d lí na jednotlivé moduly, které

dále mou být rozší eny o plugins. V jednom projektu m že být více aplikací (v IS

pro podporu zákazník  jsou dv : admin a frontend).

Obr. 3: Zobrazení složky config

Každá aplikace má svou vlastní konfiguraci, která je rozd lena do více yml

soubor , jak ukazuje obr. 3.  Pokud chceme pro jeden nebo více modul  mít jinou

konfiguraci než pro celou aplikaci, vytvo í se v p íslušném modulu soubor se

stejným názvem jak v hlavní aplikaci a požadované zm ny se v tomto souboru

modifikují. Tento soubor si symfony automaticky na ítá. Co lze vše nastavit je

podrobn  popsáno v dokumentaci na oficiálních stránkách [6]. Ve stru nosti ve view
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se definují javascripts, css, metas... Setings – p edefinování prud, dev, test. Security

– zapnutí nutnosti p ihlášení.  Routing – cesty a p esm rování. Cache zapínání,

vypínání cache, velikost cache (pro programování i za cenu zpomalení se nechává

vypnutá).

Složka modules

Na obr. 4 je ukázán model adresy.

Obr. 4: Modul adresa

Každý modul se skládá z akcí (actions) a šablon (templates) . Akce  se dále

lí na jednotlivé akce pro daný modul a na komponenty (components.class.php) pro

daný modul(y).  Šablony se pojmenovávají podle akcí, pokud se akce jmenuje index,

tak odpovídající šablona je indexSucces p ípadn  indexError.

íkazem $this->setTemplate('nazev_šablony');  lze pro více akcí použít

jednu šablonu.
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Složka config

V této složce jsou základní nastavení pro identifikaci databáze a její struktury.

Z t chto soubor  se p es p íkazovou ádku vytvá í moduly a t ídy (obr. 5).

Obr. 5: Složka config

schem.yml – model celé databáze (entity).

ProjectConfiguration.class.php – konfigurace, volání plugins

databases.yml  – cesta, heslo k databázi, kódování…

fixtures  – obsahuje yml soubory obsahující testovací data

Složka lib

Do složky lib se vkládají tém  veškeré t ídy používané v projektu (obr. 6).

Obr. 6: Složka lib
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Složka form

Knihovny s t ídami formulá , které na základ  parametr  generují html

formulá . Za pomocí t chto knihoven m žeme konfigurovat html formulá e a dodržet

MVC architekturu.

Složka modul

Popisuje jednu z ástí ORM mapování na databázových tabulkách (entita) .

Zajiš uje možnost rozší ení t ídy co generuje mapování o další parametry a metody,

které zpracovává data p ed na tením (uložením) do (z) finálních objekt  pro php.

Složka spolecne

Spole né knihovny pro všechny moduly (není v základu vytvo eno p es

íkazový ádek).

Složka validator

Pokro ilé validátory, které nelze definovat p ímo ve složce form. Využito

edevším pro kontrolu více t id formulá  ve vzájemném vztahu (není v základu

vytvo eno p es p íkazový ádek).

Složky base

Vytvo ená  základní  struktura  pro  form  a  modul.  Tyto  soubory  se  d dí  a

modifikují dle pot eb programátora. (Nelze je m nit p ímo, protože symfony je p i

každé zm  modelu databáze maže a nahrazuje aktuálními -> ztráta vlastního

zdrojového kódu.)

Složka web

Jediná ást projektu p ístupná z internetu. Rapidní zvýšení bezpe nosti. Co

složka obsahuje vidíme na obrázku íslo 7.
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Obr. 7: Složka web

Index.php a hlavni.php jsou soubory pro produk ní použití. Pro testování a

programování jsou soubory obsahující _dev. Jsou p ístupné pouze z localhost.

Nahrávají javaScripty a další nástroje pro debugging. Na produk ním server lze tyto

soubory zam nit, dle specifického postupu a tím obejít nastavení serveru a

zp ístupnit si debugging (není plnohodnotný). Což m že velmi dopomoct p i

nasazování systému do „ostrého“ provozu. Na záv r je nutno tyto soubory smazat.

Dále zde nalezneme kaskádové styly, javaScript (js), obrázky  atd.
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4. E-R DIAGRAMY

Celý návrh E-R diagram  viz p íloha A.

4.1 RELACE 1:N

Relace 1:N je sdružení dvou tabulek, u kterých hodnota primárního klí e

každého záznamu primární tabulky odpovídá hodnot  shodného pole nebo polí

mnoho záznam  související tabulky. [3]

V tab. 1 je soupis vytvo ených entit, které mají vazbu typu 1:N. U každé

entity jsou uvedena popisem charakterizující uložená data.

Název entity Popis

ADRESA Adresy zákazník

DAN íselník - hodnota dan

FAKTURA Faktury zákazník

KONTAKT Záznam kontaktu dle typu kontaktu

MODUL Modul

NEVYFAKTUROVANE_POLOZKY Služby, které nebyly fakturovány

POLOZKA_FAKTURY Služby, které jsou p azeny na fakturu

POLOZKY_SMLOUVY Služby, které jsou p azené ke smlouv

PRECHOD Práva pro zm nu stavu

ROLE Role

SLUZBA Nabízené služby

SMLOUVA Smlouvy zákazník

SMLUVNI_PODMINKY íselník - smluvní podmínky

STAV Stav

TYP_KONTAKTU íselník - typ kontaktu

TYP_SLUŽBY íselník - typ služby

UZIVATEL Login

ZAKAZNIK Zákazník

ZAMESTNANEC Zam stnanec

Tab. 1: Seznam entit
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4.2 RELACE M:N

Je to spojení dvou tabulek, kde mnoho záznam  v tabulce souvisí s mnoha

záznamy druhé tabulky. Tato vazba se vytvá í za pomocí dvou relací 1:N a spojovací

tabulkou mezi nimi. Toto uspo ádání usnad uje správu, zvyšuje pružnost a ídí se

sledn  pravidly normalizace. [3]

Seznam vazebních tabulek použitý pro IS pro podporu zákazník  je

s popisem, které entity spojují v tab. 2.

Název entity Popis

ROLE_MODUL azení modulu k roli

ROLE_PRECHOD azení role k právu p echodu

ROLE_UZVATEL azení role k uživateli

SLUZBA_TYP_SLUZBY azení služby k typu služby

SMLOUVA_SM_PODMINKY azení smluvních podmínek ke smlouv

Tab. 2: Vazební tabulky pro relace M:N
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5. ŽIVOTNÍ CYKLUS

tšina  entit má své životní cykly. Cyklus ur uje v jaké fázi se daný záznam

v entit  nachází. Podle tabulky (entity) p echodu se ur uje do jakého stavu se záznam

že dostat a kdo pro tuto zm nu má oprávn ní. Ur ujeme t i typy stav . P i vzniku

nového záznamu v entit  je záznam v po áte ním stavu a za íná „žít“ v životním

cyklu. Dále se m že dostat do pr chozích stav . Životní cyklus kon í dosažením

koncového stavu.

5.1 ŽIVOTNÍ CYKLUS FAKTURY

Faktura nabývá 6 stav , z toho je jeden po áte ní a dva koncové. V tab. 3

jsou jednotlivé stavy vypsány.

Stav Název Typ

1 Rozpracovaná po áte ní

2 Vystavená

3 Reklamovaná

4 Nep ijatá reklamace

5 Zaplacená kone ný

6 Vy azená kone ný

Tab. 3: Tabulka stav  faktury

V následující tabulce (tab. 4) jsou vypsané všechny možné p echody a k nim

je p azena vždy role, která má oprávn ní tento p echod uskute nit. Každý p echod

má své specifické požadavky, které musí být spln ny. Nap . nelze provést p echod 2-

3 bez uvedení d vodu reklamace.
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z do Role Podmínky zm ny

1  2
Ucetni sluzba,

Ucetni smluva
Vypln ní nezbytných údaj  k faktu e

1 6 Ucetni smluva vod vy azení

2 3 Ucetni reklamace vod reklamace

2 5 Ucetni zaplaceni Datum zaplaceni

3 4 Ucetni rek. vyrizeni Datum, vyjád ení

3 6 Ucetni rek. vyrizeni Datum, vyjád ení, d vod vy azení

4 3 Ucetni reklamace vod reklamace

4 5 Ucetni zaplaceni Datum zaplacení

Tab. 4: Tabulka p echod  mezi stavy faktury, jejich oprávn ní a podmínky

echodu.

Grafické vyjád ení životních cyklu je velmi p ehledné, ale postrádá n které

informace obsažené v tabulce:

Obr. 8: Životní cyklus faktury
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Faktura za íná sv j životní cyklus ve stavu rozpracovaná. Rozpracovanou

fakturu lze vystavit po sln ní náležitých podmínek, které jsou dány zákonem. P i

chyb  ú etní vyplní d vod vy azení a fakturu m že vy adit. Vystavená faktura

v nejlepším p ípad  m že být zaplacena a dostává se do koncového stavu. Je zde

samoz ejm  po ítáno i s tím, že p íjemce faktury bude nespokojen a m že ji i

opakovan  reklamovat. P i oprávn né reklamaci se faktura vy adí v opa ném p ípad

se požaduje op tovné zaplacení.

5.2 ŽIVOTNÍ CYKLUS SMLOUVY

V následující tabulce (tab. 5) jsou sepsané jednotlivé stavy smlouvy.

Obdobn  jak faktura tak i smlouva má své p echody, které m že provád t jen

oprávn ná role (tab. 6).

Stav Název Typ

1 Rozpracovaná po áte ní

2 Nabídnutá

3 Uzav ená

4 Výpov

5 Zrušena kone ný

6 Ukon ená kone ný

7 Vypov zená kone ný

Tab. 5: Tabulka stav  smlouvy

Smlouvu vytvá í role Zamastnanec smlouva. P i správném sestavení celé

smlouvy ji posouvá do stavu nabídnutá, nebo ji m že zrušit. P i fyzickém podepsání

smlouvy zákazníkem se stává smlouva uzav ená a za íná b žet dle smlouvané doby.

V opa ném p ípad  je zrušena. P i vystavení poslední faktury (to znamená, že

smlouva dob hla v platném smluveném období) je smlouva ukon ena. Zákazník

kdykoliv v pr hu pln ní smlouvy m že smlouvu vypov t (dostává se do stavu
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4). Dle smluvních podmínek mu bude vystavena pokuta. Vystavením pokuty se

smlouva stává vypov zená (stav 7).

z do Role Podmínky zm ny

1 2 Zamestnanec smluva Datum, periodicita,  adresa

1 5 Zamestnanec smluva D vod zrušení

2 3 Zamestnanec smluva Fyzické podepsání

2 5 Zamestnanec smluva D vod zrušení

3 4 Zamestnanec smluva Osobní žádost zákazníka

3 6 Ucetni smlouva Vystavena poslední faktura

4 7 Ucetni smlouva Vystavena faktura s pokutou

Tab. 6: Tabulka p echod  mezi stavy smlouvy, jejich oprávn ní a podmínky

echodu.

Obr. 9: Životní cyklus smlouvy
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5.3 ŽIVOTNÍ CYKLUS SLUŽBY

Z obchodního pohledu jsou služby velmi d ležité. Kdyby nebylo služeb,

nebylo by z eho vytvá et faktury. Ale z pohledu databáze jsou stavy služby spíše

informativní. Podstatn jší jsou stavy 4 a 5, v tomto stavu se služba nem že nabízet.

Kompletní rozpis je v tab. 7 a tab. 8.

Stav Název Typ

1 P ipravujeme po áte ní

2 Novinka

3 Nabízíme

4 Do asn  nedostupný

5 Služba ukon ena kone ný

Tab. 7: Tabulka stav  služby

Z do role

1 2 Manager sluzba

1 3 Manager sluzba

2 3 Manager sluzba

2 4 Manager sluzba

2 5 Manager sluzba

3 4 Manager sluzba

3 5 Manager sluzba

4 3 Manager sluzba

4 5 Manager sluzba

Tab. 8: Tabulka p echod  mezi stavy služby
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Obr. 10: Životní cyklus služby

Do stav  p ipravujeme a novinka se záznam v entit  m že dostat pouze

jednou. Mezi stavy nabízíme (stav 3) a do asn  nedostupný (stav 4) se lze libovoln

posouvat. P i dosažení stavu 5 (služba ukon ena) celý životní cyklus kon í.

5.4 ŽIVOTNÍ CYKLUS UŽIVATELE

Uživatel m že nabývat 3 stav  (obr. 9). Do stavu blokovaný se m že dostat

i zadávání špatného hesla p i p ihlašování (opakovan ), nebo p i podez ení na

zneužití p ístupových práv ho m že blokovat role admin ucty.

Stav Název Typ

1 Aktivní po áte ní

2 Blokován

3 Neaktivní

Tab. 9: Tabulka stav  uživatele
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z do role podmínky zm ny

1 2 Admin ucty, neregistrovany
opakovan  špatn  heslo,

podez ení na zneužití

1 3 Admin ucty údržba

2 1 Admin ucty zm na hesla

2 3 Admin ucty údržba

3 1 Admin ucty zm na hesla

Tab. 10: Tabulka p echod  mezi stavy uživatele, jejich oprávn ní a podmínky

echodu

Obr. 11: Životní cyklus uživatele

5.5 ŽIVOTNÍ CYKLUS ZÁKAZNÍKA

Zákazník m že být aktivní nebo neaktivní.

Stav Název Typ

1 Aktivní po áte ní

2 Neaktivní

Tab. 11: Tabulka stav  zákazníka
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z do role podmínky zm ny

1  2
Zamestnanec sluzba

Zamestnanec smouva

Zákazník rozvázal

spolupráci

2  1
Zamestnanec sluzba

Zamestnanec smouva

zákazník naváže

spolupráci

Tab. 12: Tabulka p echod  mezi stavy zákazníka, jejich oprávn ní a

podmínky p echodu

Obr. 12: Životní cyklus zákazníka

5.6 ŽIVOTNÍ CYKLUS OSTATNÍCH ENTIT

Tímto jsou sepsané všechny entity se složit jším životním cyklem. Ostatní

entity mají pouze dva stavy (aktivní/ neaktivní). Výjimku by mohla tvo it entita

smluvní podmínky, zde se p edpokládá psaní delšího textu a tím i p idání stavu

rozpracovaná.
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Stav Název Typ

1 Aktivní po áte ní

2 Neaktivní koncový

Tab. 13: Tabulka stav  ostatních entit

V tab. 14 je seznam ostatní entit a k nim jsou p azeny p íslušné role, které

mají právo tento stav m nit. Stav 1 je po áte ní stav. Stav 2 je koncový stav.

název entity role

ADRESA

Zamestnanec sluzba

Zamestnanec smluva

Zamestnanec login

DAN Ucetni dan

KONTAKT

Zamestnanec sluzba

Zamestnanec smluva

Zamestnanec login

NEVYFAKTUROVANE_POLOZKY Zamestnanec uprav sl.

POLOZKY_SMLOUVY Zamestnanec smluva

SMLUVNI_PODMINKY Manager sm. podminky

TYP_KONTAKTU Manager typ kontaktu

TYP_SLUŽBY Manager typ sluzby

Tab. 14: Tabulka entit a oprávn ných rolí m nit stav

Obr. 13: Životní cyklus entit z tab. 14
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6. ROLE

Každý uživatel pro práci s databází musí mít p id lenou roli. Podle p id lené

role se zp ístupní ást aplikace stahující se k této roli. Každý uživatel m že mít více

rolí. Seznam rolí a stru ný popis proces  pro danou roli je v tab. 13. Podrobný popis

proces  pro jednotlivé role viz. kapitola 8.

Role Popis

Admin ucty Založení, úprava zam stnance, nastavení práv (role)

Zamestnanec sluzba Správa zákazníka, objednávka služeb

Zamestnanec smlouva Správa zákazníka, vytvá ení, úprava smluv

Zam stnanec login Povelení zákazník m do systému

Ucetni dan Správa dan

Ucetni sluzba Fakturace služeb

Ucetni smluva Hromadné vytvá ení faktur ze smluv

Ucetni reklamace ijímání reklamací

Ucetni rek. vyrizeni Vy izování reklamací

Ucetni zaplaceni Potvrzuje zaplacené faktury

Manager sluzba Vytvá ení, úprava služeb

Manager sm. podminky Vytvá ení, úprava smluvních podmínek

Manager typ kontaktu Vytvá ení, úprava typu kontaktu

Manager typ sluzby Vytvá ení, úprava kategorie služby

Zam stnanec uprav sl Opravy chybn  p azených služeb

Zakaznik Zobrazení informací o zákazníkovi

Tab. 15: Tabulka rolí v systému
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7. MODULY

Modul je skupina formulá , které spolu logicky souvisí. Jednotlivé formulá e

spravují spole ná data. V tab. 17  je seznam použitých modul  pro rozhraní admin a

k nim jsou p azeny role, které s tímto modulem pracují a tab. 16 pro rozhraní

frontend.

i programování nebyla d sledn  dodržena souborová struktura symfony.

Do složky Faktura byly naprogramovány t i moduly. Tato chyba se pozd ji ukázala

za dost podstatnou. Proto v teoretické ásti je struktura symfony podrobn ji popsána

z d vodu p edejetí obdobných chyb u tená e. Z pohledu symfony to byl jeden

modul. Programov  tyto t i „moduly“ byly odd leny, ale pro provázanost spole nými

prvky už bylo problematické je odd lit.

Problém byl vy ešen p ejmenováním všech modul  a rozd lením

(pojmenování) modulu Faktura. Modul Menu tedy nepoužívá názvy modul , jak jsou

definovány v symfony, ale používá p ejmenované. P ejmenováno bylo tak, aby se

tento nový název dal použít p ímo do popisku tla ítka odkazujícího se na tento

modul. P ípadn  byl jenom název modulu zkrácen viz tab. 16 a 17 sloupe ek

esky/zkratka.

Modul esky / zkratka Role
Info info nep ihlášen

Menu menu Nep ihlášen
Zákazník

Sluzba služba nep ihlášen
Zakzanik zobrazit Zákazník

prihlaseni prihlaseni nep ihlášen
všechny role

Tab. 16: Tabulka modul  aplikace frontend a role k nim p istupující
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Modul esky / zkratka Role

Adresa adresa
Zamestnanec sluzba
Zamestnanec smlouva
Zamestnanec login

Dan da Ucetni dan

Faktura faktura
Ucetni sluzba
Ucetni reklamace
Ucetni rek.vyrizeni

Faktura fakturace služeb Ucetni sluzba

Faktura fvy Ucetni sluzba

FakturaR fre Ucetni reklamace
FakturaRV frv Ucetni rek. vyrizeni
FakturaSmlouva fakturace smluv Ucetni smluva
FakturaZ fza Ucetni zaplaceni

FakturaZobraz zobrazit fakturu
Zamestnanec sluzba
Zamestnanec smlouva
Zamestnanec login

Info Info všechny role

Kontakt kontakt
Zamestnanec sluzba
Zamestnanec smlouva
Zamestnanec login

Menu menu všechny role
NevyfakturovanePolozky zsl Zamestnanec sluzba
NevyfakturovanePolozky zup Zam stnanec uprav sl
PolozkySmlouvy ps Zamestnanec smlouva

Popisek popisek všechny role
Sluzba služba Manager sluzba
Smlouva smlouvy Zamestnanec smlouva
SmluvniPodminky smluvní podmínky Manager sm. podminky
TypKontaktu typ kontaktu Manager typ kontaktu
TypSluzby typ služby Manager typ sluzby
UzivZak zlo Zamestnanec login
Uzivatel uzivatel Admin ucty

Zakaznik zakaznik
Zamestnanec sluzba
Zamestnanec smlouva
Zamestnanec login

Zamestnanec zam stnanec Admin ucty

prihlaseni prihlaseni Nep ihlášen
všechny role

Tab. 17: Tabulka modul  aplikace admin a role k nim p istupující
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8. PROCESY

Systém je navržen tak, že pro každý proces je vytvo en modul. Mezi logicky

navazujícími moduly lze p echázet bez navigace z menu.

Byly využity tyto formulá e:

Query Form (QF)  – zadávání filtru pro zobrazení filtrovaného RL

Rekord List (RL)  – zobrazení seznamu požadovaných dat

View Form (VF)  – zobrazení dat (detailní zobrazení záznamu)

Edit Form (EF)  – úprava dat (detailní editace záznamu)

 Insert Form (IF)  – vytvá ení nových záznam  v databází

MROW  – zobrazení jak u RL, ale s možností výv ru více dat (více ádk )

MROW1  – zobrazení jak u RL, výb r jeden z mnoha (option)

8.1 PROCESY PRÁCE SE ZÁKAZNÍKEM

Tyto procesy má oprávn ní spravovat role: zamestnanec sluzba, zamestnanec

smlouva, zamestnanec login a zam stnanec uprav sl. Je sestaven z 8 modul :

zákazník, adresa, kontakt,zobrazit fakturu, zsl, zsm, zlo a zup. Moduly zákazník,

adresa, kontakt, zobrazit fakturu jsou spole né pro všechny role (krom  role

zam stnanec uprav sl.) a následn  pro každou roli je naprogramován jeden modul

popsaný níže. Procesy a jejich návaznosti jsou zakresleny na obr. 14.
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Obr. 14: Procesy práce se zákazníkem

8.1.1 Proces zákazník

Do tohoto procesu vstupují role zamestnanec sluzba, zamestnanec smlouva a

zamestnanec login. Je to vstupní proces pro ostatní procesy. Zde se p es vstupní filtr

dostaneme do seznamu zákazník . Po výb ru vyfiltrovaného zákazníka m žeme

upravovat jméno, firemní údaje, kontakty, adresy, zobrazit jeho faktury, p ípadn  dle

práv p ejít do procesu pro p idávání žádané služby, vytvá ení smlouvy i založení

login a hesla.

Kontakt m že být nap íklad telefon, e-mail, ICQ i jiný, který p eddefinuje

role manager typ kontaktu ve svém procesu.

Firma nemusí mít jenom jednu adresu, ale m že mít více pobo ek po celé

republice. I b žný zákazník m že mít trvalé a p echodné bydlišt . Proto je databáze

navržena pro tém  neomezené množství adres (omezeno technickými možnostmi

HW). Program sám hlídá, aby vždy z stala alespo  jedna adresa, kterou nedovolí

odstranit.
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Adresy a kontakty p es seznam se dají upravovat, nebo vytvá et nové.

Faktury lze pouze prohlížet.

Vytvá ení nového zákazníka je provedeno ve 2 krocích. V prvním kroku se

vyplní iniciály zákazníka a ve druhém kroku jeho adresa. Bez adresy se nový

zákazník nevytvo í.

Celý proces je zobrazen na obr. 15, pro p ehlednost nebyly zakresleny ídící

toky sm ující na vstupní filtr (QF zákazník 1.1).  Pro celkovou provázanost by se

celý obrázek stal nep ehledný. ídící toky z ostatních proces  jsou nazna eny v

„bublin “ íslo 1.16.

Obr. 15: Proces zákazník
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8.1.2 Procesy p azení služeb

Role zamestnanac sluzba (modul: zsl) za íná sv j proces na seznamu služeb

NP (služby, které zákazník využil, nebo využívá a ješt  pro n  nebyla sestavena

faktura). Pro p idání další služby je záložka idat službu. Pro snadn jší orientaci je

ed azen filtr a v následném okn  se zaškrtnou vybrané služby, kde lze p ímo i

zadat množství odebrané služby. P i potvrzení se služby p esunou do seznamu

(služba NP). V tomto seznamu je dovoleno množství navýšit, ale je zakázáno

hodnotu snižovat. Jedním z požadavk  pro sestavení této databáze je hlídat

zam stnance p ed podvodem (zam stnanec se domluví se zákazníkem a p ed

vystavením faktury množství sníží nebo smaže – tomuto je zabrán no).

Role zamestnanec uprav sl. (modul: zup) služby v seznamu služba NP má

právo, p es p íslušný formulá , množství snižovat, nebo službu úpln  odstranit

(proces upravit p azenou službu). Dále má možnost ud lit slevu.

V t chto procesech je zaznamenáváno, kdy a kdo provedl poslední úpravu.

Procesy znázorn ny na obr. 16. Pro p ehlednost ídící toky do ostatních

proces  nazna eny na 2.7.

Obr. 16: Procesy p azení služeb
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8.1.3 Proces smlouva

Tento proces (obr. 17  role zamestanec smlouva modul: smlouvy), p i popisu

je rozd len na dv ásti.

První ást je samotné vytvo ení smlouvy. Na formulá  pro vytvo ení smlouvy

se lze dostat pouze z procesu zákazníka (prvn  se musí najít zákazník, pro kterého se

smlouva bude vytvá et). Pro vyhledávání a úpravu již vytvo ených smluv se do

tohoto procesu p istupuje p es naviga ní tla ítko v menu.

 V detailu smlouvy se p azují smluvní podmínky (tj. obecn  právní p edpisy

popisující sankce p i nepln ní smluvních závazk , postup a sankce p i poškození cizí

ci atd.). Smluvní podmínky sepisuje role manager sm. podminky. Dále se zde musí

zvolit ze seznamu adres faktura ní adresa (velmi d ležité pro automatickou

fakturaci), sepisuje se datum za átku smlouvy a smluvní období (kolik m síc

smlouva trvá), p ípadn  další smluvní ujednání.

V druhé ásti se p azují samotné služby podléhající této smlouv . Pro

snadné nalezení služeb je p ipraven filtr (obdobn  jako v procesu azení služeb).

Po vytvo ení smlouvy (zm na stavu) proces povoluje pouze tení (nikoliv

úpravu) , p ípadn  zm nu stavu (dle životního cyklu) s popisem d vodu zm ny.

U smluv není evidováno, kdo p azoval jednotlivé položky do smlouvy, ale

pouze kdo vytvá el smlouvu. Smlouvy se musí fyzicky podepisovat a tím i vznikne

zákazníkem kontrola, zda je na smlouv  vše jak si p ál. P ed podepsáním je smlouva

ve fázi p ípravy a nevzniká žádná pohledávka jako u procesu azení služeb.
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Obr. 17: Proces smlouva
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8.1.4 Proces zákazník – login

Povolení zákazníkovy p ístup do systému vytvá í role zamestnanec login.

Z procesu zákazník, p istupuje do procesu  zákazník – login. Systém sám rozpozná,

zda zákazník již p ístup má povolen, nebo je t eba ho vytvo it a podle toho nabídne

íslušný formulá .

i vytvá ení se vygeneruje login podle následujícího p edpisu: p íjmení +

jméno + (nuly dopl ující na délku et zce o velikosti 6) + dvojciferné íslo.

Dvojciferné íslo udává kolik login již je zageristrováno se shodnými po áte ními 6

znaky zv tšeno o jedna.

Je-li p ístup vytvo en, nabízí se dv  možnosti: zm nit heslo, nebo p ístup

zablokovat.

Obr. 18: Proces zákazník – login
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8.2 PROCESY FAKTURACE

Procesy zabývající se fakturací jsou jedny z nejd ležit jších proces , proto je

zde kladen velký d raz na kontrolu zam stnanc . U jakékoliv zm ny v t chto

procesech je vždy zaznamenáváno kdo a kdy zm nu naposledy provád l. V této

kapitole jsou postupn  rozepsané procesy z obr. 19, dále proces pro hromadnou

fakturaci smluv.

Obr. 19: Procesy fakturace
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8.2.1 Fakturace služeb

Proces pro vytvá ení faktur má na starosti role erni sluzba (modul:

fakturace služeb). Tento proces  (obr. 20) za íná v seznamu zákazník , kte í mají

jednu nebo více nevystavených položek. P epnutím do filtru, lze tento seznam

dodate  filtrovat.

Následuje samotné vytvo ení faktury. V seznamu MROW (7.3 z obr. 20) se

vyberou požadované položky (minimáln  jedna).  P i potvrzení systém sám  na te

iniciály zákazníka, p adí první adresu a ke všem položkám p adí odpovídající da .

Tímto je vytvo ena faktura ve stavu 1 (rozpracovaná).  Dále následují procesy

uprava faktury (kontrola, vystavení, úprava… vyz. kapitola 8.2.2).

Obr. 20: Proces fakturace služeb
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8.2.2 Úprava faktury

Pro úpravu faktury byly realizovány ty i procesy: vystavení, reklamace,

vy ízení rek. a zaplacení. Každý proces má na starosti jiná role. Úprava faktury se

skládá z 5 modul , kde modul faktura je spole ný pro všechny role. Na obr. 21 jsou

znázorn ny datové a ídící toky pro úpravu celé faktury. U ídících tok  jsou

poznámky za jakých podmínek se spustí jaký proces (nap .: vy ídit reklamaci: stav 3

role: u erni rek. vy ízení).

Obr. 21: Procesy pro úpravu faktury
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8.2.2.1 Vystavení faktury

Na proces fakturace služeb navazuje proces vystavení faktury. Proces

spravuje stejná role: ucerni sluzba (modul: fvy a faktura). Proces má na starosti

ípadnou zm nu adresy nebo dodate nou úpravu položek na faktu e.  Úpravou se

rozumí p esun do POLOZKY_FAKTURY (tedy na fakturu) nebo zp t do

NEVYFAKTUROVANE_POLOZKY. P i správném vypln ní se faktura tla ítkem

vystavit vystaví (zm na stavu 1-2), p ípadn  vy adí (záložka vy adit sou asn

s vypln ným d vodem vy azení). Tímto proces kon í a už se do n j faktura nikdy

nedostane.

Do procesu (stav 1 – rozpracovaná) lze také dodate  p istoupit p es

naviga ní tla ítko faktura: filtr -> seznam ->zobrazit -> vystavit.

8.2.2.2 Reklamace faktury

Proces reklamace faktury (role ucetni_Reklamce) za íná vstupním filtrem

(navigace v menu: faktura), vhodným vyfiltrováním nalezne fakturu, kterou je t eba

reklamovat. Zvolením tla ítka reklamovat se objeví p íslušný formulá , kde se vyplní

vod reklamace. Na pozadí se doplní datum reklamace a jméno zam stnance, který

reklamaci p ijal. Faktura se zobrazí jako reklamovaná a tímto proces kon í a m že

za ít nový.

8.2.2.3 Vy ízení rek. faktury

V tomto procesu se zpracovávají reklamace. Role: ucetni rek. vyrizeni.

Postupuje se obdobn  jako p i procesu reklamace faktury.

Vhodným vyfiltrováním (pouze zaškrtnout reklamovaná a zobrazí se všechny

faktury pro tento proces) nalezne faktury pro vy ízení reklamace. Zvolením tla ítka

vy ídit reklamaci se objeví p íslušný formulá . Provede se záznam o zp sobu

vy ízení reklamace a podle toho se naloží s fakturou (vy azení, op tovné požadování

zaplacení).
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8.2.2.4 Zaplacení faktury

Pro roli erni zaplaceni byl navržen proces s názvem zaplacení faktury.

Postup je op t obdobný jako p edchozí: filtr -> seznam-> zaplatit. Ve formulá i se

vyplní íslo ú tu úhrady a uložením se doplní datum zaplacení. Tímto je faktura

zaplacena.  Tento proces lze v budoucnu dále rozší it o import z bankovního

systému.

8.2.3 Hromadné generování faktur ze smluv

Proces spouští role Ucetni_Smlouvy. P i spušt ní tohoto procesu pro

automatické generování faktur ze smluv se na nou všechny nevyfakturované

smlouvy. Zde lze vybrat jen n které nebo ozna it všechny. Kontrola, aby nebyly

vystaveny za stejné faktura ní období dv  totožné faktury, je realizována pomocí

uložení posledního data fakturace. Fakturuje se zp tn .  P i stisknutí tla ítka vytvo it

fakturu se na tou p íslušné data z p íslušných data store a vygeneruje se faktura ve

stavu 2 (vystavená). Celý proces je zobrazen na obr. 22.

Obr. 22: Proces pro hromadné generování faktur ze smluv
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8.3 PROCES SPRÁVA ZAM STNANC

V tomto procesu role admin ucty vytvá í a upravuje zam stnance. P id luje

jim jednotlivá práva (role), které ur ují co v systému mohou d lat. P i propušt ní

(stav propušt n) se automaticky zruší všechna p ístupová práva. P i zm  práv je

nutné se pro úplné na tení modul  odhlásit a op t p ihlásit. Celý proces je znázorn n

na obr. 23.

Obr. 23: Proces správa zam stnanc

8.4 PROCES SPRÁVA DAN

V tomto procesu role ucetni dan vytvá í a upravuje íselník da . Vystup do

procesu je p es hlavní naviga ní tla ítko v menu. Za átek procesu je v seznamu daní.

Lze vytvo it novou da . Nebo stávající upravit. Da  nelze upravovat, pokud je

azená k n které služb  (13.4 obr.24). Lze ji jen zakázat, aby se již nedala nov

použít.
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Obr. 24: Proces správa dan

8.5 PROCES SMLUVNÍ PODMÍNKY

Proces je znázorn n na obr. 25. Oprávn ná role je manager sm. podminky.

Proces dovoluje se voln  pohybovat mezi seznamem, zobrazením a vytvo ením nové

smluvní podmínky. Povoluje upravovat smluvní podmínky jen takové, které nejsou

použity na b žící smlouv . Zakazuje jakoukoliv zm nu smluvní podmínky, pokud je

smluvní podmínka použita u b žící smlouvy.

Obr. 25: Proces smluvní podmínky
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8.6 PROCES TYP  SLUŽEB

Oprávn ná role je manager typ sluzby. Do procesu se p istupuje p es

naviga ní tla ítko z hlavního menu. V procesu je dovoleno se voln  pohybovat mezi

seznamem, zobrazením a vytvo ením nového typu služby. Úprava je omezena takto:

typ služby lze upravovat, ale nelze zrušit pokud je p azena minimáln  jedna služba.

Obr. 26: Proces typ  služeb

8.7 PROCES SPRÁVA SLUŽEB

Do procesu se vstupuje p es hlavní naviga ní tla ítko v menu. Oprávn ná role

tohoto procesu je Manager sluzba. Za íná se vstupním filtrem. Následuje seznam

služeb. Odtud za pomocí záložek se m žeme p esunout zp t na filtr, vytvo it novou

službu, prohlédnout si službu, nebo ji upravit. Každá služba musí mít minimáln

jeden typ služby. Celý proces je kompletn  zakreslen na obr. 27.
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Obr. 27: Proces správa služeb

8.8 REPORT ZOBRAZENÍ

Oprávn ná role je zakaznik. Tento proces (obr. 28) se stará o komunikaci

mezi systémem a zákazníkem. Zákazník musí mít vygenerovaný login a heslo.

Report umož uje zobrazení: jméno/firma, kontakty, adresy, faktury a smlouvy.

Obr. 28: Report zobrazení
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9. DESIGN

IS pro podporu zákazník  se skládá ze dvou aplikací pro které musel být

navrhnut a realizován design. P i návrhu vzhledu pro admin prost edí byl brán velký

ohled na to, že nejpodstatn jší jsou data a jakákoliv velká barevnost a záplava

obrázk  by m la spíše rušivý efekt. Byla zvolena uklid ující modrá barva ve t ech

odstínech s jemnými p echody do bílé barvy. Rychlé menu bylo p esunuto doprava,

kde na širokoúhlém monitoru na sebe tolik nepoutá pozornost. Pro p ehlednou

navigaci v modulech jsou odkazy nastylizovány do tvaru záložek. Záložky se mohou

adit na patra. Design byl vytvo en za pomocí kaskádového stylu (kapitola 3.4). Na

obr. 29 zobrazen formulá  p azení služeb.

Obr. 29: Admin prost edí – p azení služeb
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Požadavkem bylo, aby jednotlivé formulá e si byli co nejvíce vzhledov

podobný a stejná data na rozdílných formulá ích (EF, VF, IF) byli pokud je to možné

na stejných pozicích.  Na obr. 30 je porovnání formulá  v modulu zákazník.

Obr. 30: Admin prost edí – zobrazit (VF), upravit (EF), nový (IF) zákazník

Pro fakturu a smlouvu byl navržen i grafický design. Faktura na obr. 31.
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Obr. 31: Grafické zobrazení faktury

Frontend prost edí nabízí kategorie služeb v pravém rychlém menu. Filtraci

v horní ásti obrazovky. Pod filtrací seznam služeb s obrázkem viz obr. 28.

Obr. 32: Titulní strana frontend
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IS pro podporu zákazník  byla testována na internetových prohlíže ích:

Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera a Gogole Chrome.

Test prokázal plnou funk nost na t chto internetových prohlíže ích. Design u

prohlíže  Firefox 3, Opera a Gogole Chrome byl až na drobné zm ny stejný.

Internet Explorer 8 od firmy Microsoft Corporation m l problémy s vykreslením

oblou ku u záložek.

Doporu ené rozlišení je 1024x768 nebo vyšší.
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10. ZÁV R

Cílem této práce bylo navržení a realizování IS pro podporu zákazník . Byl

navržen model databáze tak, aby spl oval základní požadavky stanovené na za átku

projektu. Z navrženého modelu se pro jednotlivé entity sestavil životní cyklus.

Nejd ležit jší a nejsložit jší životní cykly jsou u entit faktura a smlouva.

Velká ást této práce se zabývala návrhem proces . P i zamyšlení nad tím, co

vše IS pro podporu zákazník  musí um t, se teprve ukázala celková rozsáhlost této

práce. Proto byly navrženy procesy tak, aby pokryly co nejvíce problematiku IS a

itom byly co nejjednodušší.

Samotná realizace byla postavena na framework symfony. Pro administrativní

ást, byla naprogramovaná aplikace admin. Pro uživatelskou ást aplikace frontend.

i programování nebyla p esn  dodržena struktura symfony, což kód pon kud

znep ehlednilo. Pro další aplikace bych se snažil více využívat t íd ve složce lib.

Naprogramovat pro každý proces vlastní t ídu. Využívat více getter  a settr  pro

formátování dat jak pro vstup do databáze tak i pro výstup.

Pro opakující se ásti zdrojového kódu v programu byly použity „ áste níky“

(partial) a to p edevším pro menu. Menu bylo programováno tak, aby se uživatel

z jakéhokoliv místa v programu co nejd íve dostal k cíli. Veškeré vstupní data jsou

v aplikaci kontrolována za pomocí validátor .

IS pro podporu zákazník  byl naprogramovaný a pro správnou funk nost

odzkoušen. Na p iloženém CD je uveden odkaz a p ístupová práva k systému

umíst ném na internetu.
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12. SEZNAM ZKRATEK, SYMBOL A P ÍLOH

Obr. Obrázek

Tab. Tabulka

CSS Cascading Style Sheets

FTP Dokument Object Model

HTML Hypertext Markup Language

HTTP HyperText Transfer Protocol

URL Uniform Ressource Locater

MVC Model View Controller

QF Query Form

RL Rekord List

VF View Form

EF Edit Form

IF Insert Form

MROW

MROW1

ílohy

A. E-R diagramy

A.1 E-R diagram IS pro podporu zákazník

A.2 Submodel „t la“ databáze

A.3 Submodel pro tvorbu služeb

A.4 Submodel pro vytvá ení faktur

A. 5 Submodel pro tvorbu smluv

A.6 Submodel pro vytvo ení kontakt  zákazník

B. Obsah p iloženého CD

Složka DP s textem této práce ve formátu pdf

Složka DIP s aplikací IS pro podporu zákazník

Složka symfony se symfony

Složka SQL s SQL souborem pro založení databáze.
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A. E-R diagramy

A.1 E-R diagram IS pro podporu zákazník
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A.2 Submodel „t la“ databáze

A.3 Submodel pro tvorbu služeb
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A.4 Submodel pro vytvá ení faktur
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A. 5 Submodel pro tvorbu smluv
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A.6 Submodel pro vytvo ení kontakt  zákazník


