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ABSTRAKT

Tato  bakalářská  práce  analyzuje  a  hodnotí  stav  podnikových  procesů,  komunikace, 

administrativy  a  informačního  software  v  drobném  podniku.  Také  se  zamýšlí  nad 

vhodností  využití  ERP systémů  v  takto  malých  podnicích.  Na  základě  teoretických 

poznatků popisuje řešení návrhu procesů a simulace procesů včetně software pro jejich 

podporu. Popisuje také praktickou implementaci funkcí ERP systému HELIOS Orange.

ABSTRACT

This  bachelor's  thesis  analyze  and  evaluate  business  processes,  communication, 

business  administration  and  information  software  in  a  very  small  company  and 

discusses  the  desirability  of  using  ERP systems  in  such  small  business.  Based  on 

theoretical  knowledge  describes  how  to  design  processes  and  process  simulation, 

including  software  solutions.  It  also  describes  the  practical  implementation  of  the 

functions of ERP system Helios Orange. 
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 1 ÚVOD 

V  kontextu  firemním  a  ekonomickém  chápeme  racionalizaci  jako  činnost  vedoucí 

prostřednictvím rozumového (logického)  řešení  či  rozumově zdůvodněné organizace 

úkonů ke zvýšení  hospodárnosti.  Administrativu ve stejném kontextu vnímáme jako 

souhrn činností zajišťujících zaznamenávání, sdílení, předávání a zpracování informací 

za účelem zabezpečení chodu podniku. Automatizaci pak obecně jako snižování podílu 

účasti člověka na vykonávání určité činnosti. 

Tématem práce tedy je změna způsobu zpracování informací ve firmě tak, aby 

bylo  prováděno  hospodárně  a aby  v  ekonomicky  přijatelné  míře  využívalo 

nástrojů, které umožní eliminovat lidskou činnost.

Pojmem  hospodárně  je  zde  rovněž  třeba  chápat  obecně.  Tedy  nejen  z hlediska 

finančního,  ale  také  z hlediska  dalších  omezených  zdrojů,  jakými  mohou  být  čas, 

specialisté, ale i zájem a množství potenciálních zákazníků. Bylo by jistě nehospodárné 

plýtvat kapacitou odborného specialisty na rutinní administrativní úkony a omezovat tak 

jeho kapacitu,  někdy jen  těžko nahraditelnou.  Rovněž  pokud bude reakce  na  zájem 

potenciálního zákazníka trvat příliš dlouho, může jeho zájem ochabnout. V důsledku se 

pak jedná o nehospodárné plýtvání zájmem zákazníka.

Volba  tématu  této  práce  byla  motivována  autorovou  osobní  praktickou  zkušeností 

s touto problematikou v praxi  středně  velkého podniku (200-250 zaměstnanců).  Tato 

práce však analyzuje a navrhuje řešení v podniku řádově menším (2-3 zaměstnanci). 

Každý si  dokáže představit,  že  úspora času dosažená automatizací,  bude v podniku, 

který provádí velké množství operací (jako například banka) značná. Má však význam 

zabývat  se  automatizací  administrativy v malém podniku,  kde se  počet  jednotlivých 

administrativních úkonů počítá v jednotkách či desítkách týdně? Také touto otázkou se 

bude práce zabývat zejména v teoretické části.

Rozsah práce neposkytuje dostatek prostoru pro kompletní změnu procesů (viz dále) 

a činností v podniku, ale řeší dílčí problémy a ukazuje nástroje, které je možno k řešení 

této problematiky využít, a to jak v popisovaném podniku, tak i v podnicích podobné 

velikosti a zaměření. 
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Na tomto  místě  je  také  vhodné upozornit  na  fakt,  že  popisovaný  podnik  procházel 

v době kdy vznikala tato práce výraznými změnami. Jednou z podstatných změn byla 

i realizace  záměru  rozšíření  oboru  činností,  založení  nové  společnosti  a  rozdělení 

činností mezi oba podniky. Důvody, které vedly k tomuto kroku, jsou popsány níže. 

Nyní nám postačí informace, že práce analyzuje procesy a činnosti v jedné (původní) 

společnosti  a návrhy  řešení  jsou  pro  novou  společnost,  která  má  převzít  většinu 

administrativy.  V době  dokončování  této  práce  proces  „dělby  práce“  mezi  oběma 

podniky  nebyl  dokončen  a  to  mělo  dopad  i  na  praktickou  realizaci  (dokončení) 

některých návrhů.  
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 2 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ

 2.1 Vymezení problému

 2.2 Cíle práce

Cílem práce  je  posoudit  současný  stav  administrativy  v  podniku,  navrhnout  možná 

zlepšení,  včetně  doporučení  vhodných  SW  i  HW  nástrojů  a  organizačních  změn. 

Některá z navrhovaných řešení by měla být ověřena prakticky.

Dílčím cílem je nalézt nástroje a popsat metody, které je možné použít k dosažení cíle.

 2.3 Postup při řešení úkolu

Administrativa  je  v  podstatě  záznamem  dat,  které  vytvářejí  nebo  jsou  vytvářeny 

jednotlivými  činnostmi  a  procesy  v  podniku.  Nejprve  tedy  bylo  třeba  seznámit 

se s problematikou analýzy, modelování a reingeneeringu procesů.  Na českém knižním 

trhu je k dispozici řada zajímavých publikací,  které se touto problematikou zabývají 

viz (18.),  (17.),  (19.).  Shrnutí  informací  je  možné  nalézt  v  následující  kapitole  této 

práce. Protože se administrativa odehrává v prostředí informačního systému podniku, 

věnuje se teoretická část práce krátce také informačním systémům.

Na základě nových teoretických poznatků bylo přistoupeno k důkladnému seznámení 

s firmou,  kterou  se  tato  práce  zabývá.  Tato  etapa  probíhala  rozhovory  a  diskusemi 

s majitelem firmy, studiem směrnic, webových stránek, informačního systému a  dalších 

dostupných zdrojů. Velká pozornost byla věnována možnostem informačního systému. 

Popis současného stavu a možností je v kapitole 4.1 a následujících.

Toto seznámení je klíčové pro pochopení stavu a potřeb podniku. Ke změnám je vhodné 

přistupovat komplexně. Neznamená tu nutně „velký třesk“ a celkové řešení může být 

rozloženo v čase, je však nutné postupovat systematicky, ideálně na základě informační 

strategie  podniku  úzce  provázanou  s  podnikovou  strategií.  Takový  přístup  společně 

s dobrými  znalostmi  potřeb  a  aktuálního  stavu podniku umožní,  aby se  eliminovaly 
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zbytečné investice do vybavení i činností související se změnami a jejich organizací, 

ale také ztráty časové.

Dílčím  cílem  práce  je  nalézt  metody  a  nástroje,  které  je  možno  využít  při  řešení 

administrativy  podniku  a  její  automatizace.  Této  problematice  se  práce  věnuje 

na několika místech – v teoretické části se práce dotýká teoretických metod. 

Stávající ERP systém, jeho možnosti a využitelnost je popsána v části analytické. 

V kapitole  5.2 Úprava procesu zpracování nabídek na dodávku solárních systémů pro

koncové  zákazníky je  popsána  praktická  aplikace  simulace  jednoduchého 

administrativního  procesu.  Praktickým  řešení  konkrétního  problému  je  zprovoznění 

modulu vydaných objednávek v systému HELIOS  Orange. Těžiště práce spočívalo v 

analýze  datových  zdrojů  a  vytvoření  dynamického  tiskového  formuláře  a nastavení 

předvoleb tak, aby práce byla co nejplynulejší a eliminovaly se chyby.
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 3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 3.1 Motivy pro změnu

V současné době („post-industriální éře“, někdy také nazývané „informační“) již nestačí 

vyrobit výrobek, ani snížit jeho cenu důsledným snižováním nákladů na jeho výrobu. 

Cena již není hlavním konkurenčním nástrojem, ale pouze jedním z těchto nástrojů. 

Zákazníci nehledají nejlevnější výrobek z řady v podstatě stejných, ale výrobek, který 

jim bude nejvíce vyhovovat. Zpravidla požadují komplexní řešení, často na míru, a s tím 

související služby. Úspěch podniků se tedy stále více odvíjí od toho, jak dokáží zjistit 

požadavky  zákazníků  a  jak  jsou  schopny  se  těmto  požadavkům  přizpůsobit  a  jak 

komplexní službu mohou zákazníkovi nabídnout.

Rozhodnutí  Henryho  Forda  jak  jej  popisuje  ve  své  knize  My Life  and  Work (10.) 

na str. 88 by dnes jistě neobstálo:

„Therefore  in  1909  I  announced  one  morning,  without  any  previous 

warning, that in the future we were going to build only one model, that the 

model was going to be 'Model T,' and that the chassis would be exactly the 

same for all cars, and I remarked:

'Any customer can have a car painted any color that he wants so long as it is 

black.' “ 1

S požadavkem na větší diverzifikaci služeb a výrobků rostou též nároky na zpracování 

informací.  Současně  se  s  rozvojem  „informační  společnosti“  zvyšují  požadavky 

na rychlost zpracování těchto informací. Lidé (zákazníci) si zvykli, že informace cestují 

„rychlostí  světla“  a  jen  neochotně  akceptují  nepřiměřený  čas  potřebný  k  jejich 

zpracování. 

1) Volně  přeloženo:  „Proto  jsem jednoho  rána  v  roce  1909  oznámil,  bez  předchozího  varování,  že 

v budoucnu budeme vyrábět pouze jeden model, kterým bude 'Model T' a že šasi bude naprosto stejné 

pro všechny auta, a poznamenal jsem: 'Každý zákazník může mít auto barvy jakou si přeje, pokud to 

bude barva černá.' "
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Rozvoj informačních a komunikačních technologií poskytuje vhodné nástroje pro řešení 

těchto úloh a zároveň boří omezení, která v minulosti formovala způsob řízení a práce 

v podnicích1. (18.), s.19-21

Výše uvedené změny vyvolávají potřebu změny přístupu k řízení podniků. Hierarchická 

organizační  struktura  již  není  klíčovým prvkem řízení  a  podniky se  spíše  zaměřují 

na činnosti  vedoucí  k  naplnění  cílů  podniku.  Řetězce  takovýchto  činností  jsou 

označovány jako „procesy“ a procházejí napříč organizační strukturou. Tento způsob 

řízení  pak  vyžaduje  změnu  způsobu  komunikace,  zpracování,  předávání  i  sdílení 

informací, tedy změnu způsobu administrativy.

Samotný proces jako sled činností  není ničím novým a je intuitivně snadno chápán. 

Relativně nové (a pro někoho revoluční) však je jeho vnímání a způsob, jakým toto 

vnímání procesů ovlivňuje a chod i řízení podniku.

Procesním  řízením  podniku  se  zabývá  Business  Process  Management (BPM) 

a metodikou nastavení a změn procesů  Business Process Reengineering. (18.).  Práce 

se této  problematiky  dotýká  pouze  okrajově  v  rozsahu  nezbytném  pro  pochopení 

souvislostí.  Dobré  nastavení  procesů  je  klíčové  pro  racionalizaci  a  automatizaci 

administrativy, která zaznamenává data, stavy a výstupy těchto procesů.

 3.2 Podnikové procesy

Jak již bylo naznačeno dříve,  podnikový proces (dále jen proces) je souhrn činností 

transformující  souhrn  vstupů  do  souhrnu  výstupů  (18.)  s.  15.  Výstupy  mohou  být 

hmotné (zboží, dokument, atp) či nehmotné (služba, informace, atp). Obecně jsou někdy 

tyto výstupy označovány jako produkt (procesu). 

Základním  stavebním  kamenem  procesu  jsou  činnosti.  Aby  se  činnost  začala 

vykonávat, potřebuje nějaký podnět. Podněty mohou přicházet od jiné činnosti uvnitř 

procesu, či z vnějšího okolí procesu. Vnitřní podnět se zpravidla označuje jako  stav, 

vnější pak jako  událost. Činnosti jsou propojeny  návaznostmi (vazbami) do  více či 

1) například:  díky přenosným počítačům a bezdrátové  komunikaci  již  terénní  pracovníci  nepotřebují 

kanceláře pro příjem, ukládání a rozesílání informací; díky sdíleným databázím může být informace 

dostupná v jednom čase na všech místech, kde je třeba atd. (18.), s. 21
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méně  komplikovaných  struktur.  Struktury,  které  nejsou  jen  prostou  posloupností, 

vyžadují  v místě  kde se vazby dělí  či  spojují  (kříží)  zvláštní  prvek,  který zpravidla 

na základě nějakého stavu učiní  primitivní  rozhodnutí o dalším pokračování procesu. 

Tyto body se nazývají různě (brány, uzly, křížení, logické operandy), jejich činnost je 

však v podstatě identická. (18.) s. 71-72. 

Z  praktického  pohledu  pak  je  třeba  mít  na  paměti,  že  aby byla  činnost  vykonána, 

vyžaduje zdroje a má také svá rizika. Při globálním pohledu na proces jako zapouzdřený 

objekt  můžeme  tedy  říci,  že  proces  vyžaduje  vstupy  a  zdroje,  poskytuje  výstupy 

(produkt) a působí na něj rizika.

 3.3 Informační systém

Pro  pochopení  problematiky  je  třeba  vyjasnit  základní  pojmy.  Začněme  dvěma 

definicemi:

„Informací rozumíme data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam 

a které uspokojují konkrétní informační potřebu svého příjemce.“

„Informační  systém je  soubor  lidí,  technických  prostředků  a  metod 

(programů),  zabezpečujících  sběr,  přenos,  zpracování,  uchování  dat,  za 

účelem prezentace  informací  pro  potřeby uživatelů  činných  v  systémech 

řízení.“ (17.) , s.15.

Co  se  však  skrývá  pod  pojmem  „soubor  lidí,  technických  prostředků  a  metod“? 

Podívejme se na IS detailněji.

Obecně se dá říci, že IS tvoří:

• Hardware (HW – fyzické vybavení)

• Software (SW – programové vybavení)

• Orgware (OW – organizační struktura a pravidla fungování systému)

• Lidé

• Řízení

• Datová základna
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Na IS však můžeme nahlížet z různých úhlů pohledu. Z pohledu architektur, úrovně 

řízení, okolí, výroby a odbytu a nabízí se i pohled holistický. Detailně je toto členění 

popsáno v literatuře. (14.), s.4-11, (3.). s. 127-137

Dále  se  budeme  zabývat  pouze  některými  moduly  (funkcemi)  IS,  které  využijeme 

v praktické části práce. Je však třeba si upozornit na fakt, že administrativa se dotýká 

všech modulů IS a ve všech pohledech na IS nalezneme její stopy. 

EDI – Electronic Data Interchange – část IS zaměřená na komunikaci podniku s okolím 

(zákazníky, bankami, státní správou atp)

CRM  –  Customer Relationship Management –  řízení vztahu se zákazníky Viz.(21.), 

s.16-21. a (7.) s. 10-18.

OA –  Office  Automation –  souhrn  prostředků  pro  automatizaci  administrativy 

(kancelářské aplikace, kalendáře, e-mail atp.)

WMS –  (Workflow Management Systems) – Systémy řízení workflow (Systémy řízení 

toku informací podnikovými procesy). Viz (5.), s. 43 a další. 

 3.3.1 Význam IS

„Pravou  hodnotu  IS  si  uvědomíme  teprve  až  v  okamžiku,  kdy  o  něj 

přijdeme.“ (17.), s.15;

Jak již bylo uvedeno dříve, IS podniku vytváří potřebnou informační infrastrukturu pro 

procesy v podniku. Jeho význam roste zejména v době, kdy boj o zákazníka probíhá 

především na úrovni informací. Je třeba aby IS údaje o požadavcích trhu (zákazníka) 

zachytil, zpracoval a předal je jednotlivým uživatelům informačního systému v podobě 

informace, tedy dat kterým rozumí a poskytují mu informační hodnotu, kterou konkrétní 

uživatel potřebuje. Důležitá je samozřejmě také rychlost, s jakou je informace uživateli 

dostupná.

Vzhledem k tomu, že klíčové procesy jsou zaměřeny na externího zákazníka, přesahují 

tyto procesy za hranice podniku. To vede k tomu, že v současné době rovněž působnost 

IS  překračuje  hranice  podniků  a  propojuje  podniky  do  sítí.  V  tomto  případě  již 

hovoříme o tzv Business Network Reengineering. Tyto změny umožňují vytvářet nové 

vztahy s dodavateli a  odběrateli (např. Supply Chain Management).  (17.), s. 60.
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Je  třeba  si  také  uvědomit,  že  IS/IT  samy  o  sobě  nezaručují  automaticky  růst 

efektivnosti, produktivity či konkurenceschopnosti podniku, ale jsou podstatnou složkou 

širšího systému organizačních změn, které růst produktivity podporují. (17.), s. 61.

 3.3.2 Efektivnost a Efektivita IS

Efektivnost je účinnost prostředků vložených do nějaké činnosti hodnocená z hlediska 

užitečného výsledku této činnosti. (17.), s. 17.

Drucker tyto dva pojmy zásadně rozlišuje:

Efektivnost (Effectiveness, účelnost) – dělat správné věci

Efektivita (Efficiency, účinnost) – dělat věci správně

Drucker ve své publikaci Peter Drucker on the Profession of Management (9.) na straně 

67  mimo  jiné  uvádí,  že  prací  manažera  by  mělo  být  nasměrovat  zdroje  a  úsilí 

na podnikatelské příležitosti, které přinesou ekonomicky významné výsledky. V praxi 

tomu  tak  však  většinou  není.  Uvádí,  že  hlavní  problém  je  v  zaměňování  pojmů 

Efektivita (účinnost) a Efektivnost (účelnost), neboť není nic tak zbytečné jako dělat 

velmi účinně věc,  která by se neměla dělat  vůbec.  Jeho pohled graficky znázorňuje 

Schéma 3.1 s. 19.

Z  toho  můžeme  odvodit  následující:  Chceme-li  administrativu,  respektive  její  dílčí 

činnosti automatizovat, a tedy zvyšovat účinnost (efektivitu) jejího provádění, musíme 

se  nejprve  dobrat  k  důvodu,  proč  tyto  činnosti  děláme  a  ujistit,  zda  je  to  účelné 

(efektivní). To je také základním předpokladem úspěchu racionalizace, neboť investovat 

do  automatizace  zbytečných  činností  může  sice  vést  ke  snížení  nákladů  na  jejich 

vykonávání, ale jistě to není nejhospodárnější (nejracionálnější) řešení.
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Efektivitu  obecně  dokážeme  dobře  měřit.  Vložíme  do  procesu  (podniku)  sumu 

prostředků (ve formě výdajů) a získáme nějaké přínosy (obecně zisk). Podílem přínosů 

ku výdajům získáme efektivitu. Příkladem mohou být ukazatele ROA a ROE1. 

Pro efektivitu IS tedy můžeme říci: efektivita IS= přínosy IS
výdaje na IS

Měření  efektivity  IS  však  naráží  na  problém  stanovení  přínosů.  Ty  jsou  na  rozdíl 

od výdajů  „neviditelné“  a  proto  také  těžko  měřitelné.  Navíc  se  tyto  přínosy  často 

projevují  až s delším časovým odstupem a proto se těžko identifikují  s konkrétními 

výdaji. (17.), s. 17, (14.), s. 134-135

 3.4 ERP systémy a ekonomický SW pro malé podniky

Volba  vhodného  nástroje  pro  podporu  podniku  je  komplikovaným  úkolem.  Malé 

podniky zpravidla  používají  ekonomické programy různých úrovní.  Na českém trhu 

je takových produktů řada a zpravidla se jedná o uzavřená řešení, která u pokročilejších 

aplikací obsahují i moduly pro CRM, logistiku atp (Abbra G2, Money S3). Nevýhodou 

takovéhoto řešení je, že pokud podnik roste, může se dostat do situace, kdy malý systém 

nepůjde rozšířit  což  vyvolá dodatečné náklady.  V praxi  je  růst  podniku spojen  také 

1) ROA (Return on  Assets) – rentabilita celkového kapitálu (roční zisk po zdanění/celkový kapitál),  

ROE (Return on Equity) – rentabilita vlastního kapitálu (roční zisk po zdanění/vlastní kapitál)
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Schéma 3.1: Druckerův pohled na prosperitu podniku (17.), s. 44
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se změnou  vhodných  postupů  a  procesů,  na  které  „krabicové“  řešení  nemusí  umět 

zareagovat. 

Alternativou k pokročilým ekonomickým systémům jsou ERP systémy vyvinuté přímo 

pro malé a střední podniky (například HELIOS  Orange), nebo různé verze „velkých“ 

SW řešení  upravených  pro  malé  podniky zjednodušením či  cenovým zvýhodněním 

v rámci licenční politiky. Někteří velcí dodavatelé ve snaze proniknout na trh malých 

a středních podniků připravili více či méně přednastavená řešení.

Obecně mají ERP systémy mnohem širší možnosti přizpůsobení podniku. Otevřenost 

řešení může být výhodou při implementaci v podniku, který má dlouhodobě zavedené 

a ověřené procesy a je třeba přizpůsobit systém podniku. 

V řadě případů se však otevřenost systému může stát nevýhodou. Otevřená SW řešení 

kladou velké nároky na správné zavedení systému a s ním spojené nemalé náklady.

Často může být naopak výhodné zakoupit řešení, které přímo v sobě obsahuje metodiku 

řízení podniku, aby si ji podnik nemusel vytvářet sám. Filozofie tohoto přístupu spočívá 

v  tom,  že  existují  metody  řízení  a  procesy,  které  jsou  ověřené  v  praxi,  včetně 

specifických oborových řešení (v současnosti moderní pojem  best practices). Ty jsou 

pak zakomponovány do informačních systémů. Pokud podniku tyto procesy nevyhovují, 

měl by se zamyslet proč tomu tak je a rozhodnutí o volbě vlastního řešení si zdůvodnit 

a ekonomicky zhodnotit.

Vhodnou volbou „krabicového“ nebo přednastaveného řešení tedy může malý podnik 

ušetřit nemalé náklady a kapacity potřebné na i jeho implementaci a věnovat se účelu 

svého podnikání.

Podrobněji  se  problematikou  informačních  systémů  (zejména  ERP systémů),  jejich 

vývoji i výběru věnuje (19.). Publikace obsahuje také řadu případových studií zavedení 

ERP systémů v českých podnicích, statistiky a analýzy.
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 3.5 Modelování podnikových procesů

Při modelování podnikových procesů můžeme použít řadu metod a nástrojů. Například 

funkční modelování, elementární funkce, procesní diagram, stavový diagram a diagram 

toku dat (DFD). Zde je možno odkázat na některé zajímavé či přehledové publikace. 

(14.), (18.). Jejich využití v běžné praxi podniku je však omezené a uplatňují se spíše při 

vývoji aplikací a v rámci větších komplexnějších projektů.

V praxi často narazíme na potřebu popsat a zaznamenat myšlenku. Pro tyto účely si lidé 

vytvářejí různé jazyky a pomůcky. Potřeba popsat procesy vyústila ve vznik řady metod, 

z  nichž  zmiňme  alespoň  BPMN  (Business Process  Modelling  Notation).  Jedná 

se o člověku  srozumitelnou  grafickou  interpretaci  jazyka  BPML  (Business Process 

Modelling Language). Podrobněji viz (18.), s. 125 a další.

Právě pro základní vlastnost – srozumitelnost člověku – se BPMN zdá být vhodným 

nástrojem pro popis vlastních podnikových procesů v podnicích. 

 3.5.1 Nástroje pro popis procesů

Pro vytvoření schématu je vhodné použít SW nástroj. Zmíníme tři.

Na Fakultě podnikatelské se využívá  program Witness Visio Simulation Solution. Ten 

kromě obecných schémat umožňuje využití šablon moderních standardů pro mapování 

podnikových procesů odpovídající metodologiím IDEF3 a BPMN. Výhodou je, že je 

možné v něm procesy také simulovat a měřit jejich výkony.

Zajímavou alternativou je  BizAgi Process  Modeller (4.),  specializovaný nástroj  pro 

tvorbu  BPMN schémat.  Jeho výhodou je  příjemné  a  intuitivní  uživatelské  prostředí 

a rovněž to, že v základní verzi je k dispozici zdarma včetně přístupu k e-learningovým 

kurzům,  vhodným k  bližšímu  seznámení  s  programem,  ale  i  vlastní  notací  BPMN. 

Kromě exportu do řady formátů, umožňuje i vygenerovat dynamické HTML stránky. 

Jedná se o vhodný nástroj pro vizualizaci, prezentaci a sdílení. 

V placené  verzi  tato  aplikace  nabízí  také  rozšíření  o  simulace.  Je  k  dispozici  také 

akademická licence zdarma.
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Informace  k  tomuto  i  dalším  produktům 

je možné nalézt zde: 

http://bpms-cz.blogspot.com/search/label/BPMN 

Free Modelery

Posledním  nástrojem  je  DIA  -  program  pro 

kreslení  strukturovaných  diagramů,  který  má 

i sadu prvků (značek) pro BPMN. Jedná se však 

pouze o „kreslící nástroj“, objektům neumožňuje 

připojovat žádné atributy. Jeho výhodou je české 

prostředí a to že je k dispozici zdarma. (Více na 

http://live.gnome.org/Dia.)
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Obrázek  3.1: popis prvků BPMN v 

BizAgi
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 4 ANALÝZA PROBLÉMU

 4.1 Základní informace o společnosti

Jak  již  bylo  uvedeno  dříve,  práce  se  týká  dvou  společností.  Původní  společnost 

SOLÁRNÍ SYSTÉMY, s.r.o. prochází restrukturalizací a nová společnost TAUSH, s.r.o. 

od ní přebírá veškeré aktivity vyjma aktivit souvisejících s montáží a servisem solárních 

systémů a dalších komponent TZB.

Název společnosti SOLÁRNÍ SYSTÉMY, s.r.o. TAUSH, s.r.o. 

Zápis do OR 26.10.2000 27.4.2010

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  Společnost s ručením omezeným

Počet společníků 1 1

Základní jmění  100 000,- Kč (splaceno) 200 000,- Kč (splaceno)

Sídlo firmy Veverská Bítýška Veverská Bítýška

Plátce DPH ano ano

V současnosti  zaměstnává společnost SOLÁRNÍ SYSTÉMY, s.r.o.  dva zaměstnance. 

Řadu  činností  potřebných  pro  chod  společnosti  zajišťuje  outsoucingem  (účetnictví, 

správa  IT,  doprava,  skladování).  Roční  obrat  je  v  rozmezí  10  –  15  mil.  Kč.  Podle 

specifikace evropské komise se jedná o mikropodnik (19.), s.119.

 4.1.1 Historie podniku

Společnost SOLÁRNÍ SYSTÉMY, s.r.o. byla založena v roce 2000. Její hlavní činností 

bylo provádět  montáže solárních kolektorů na rodinné domy.  V roce 2004 navázala 

spolupráci  se  švýcarskou  firmou  AMK  COLLECTRA AG,  která  se  stala  hlavním 

dodavatelem  solárních  kolektorů  a  ostatních  komponent.  Ve  stejném  roce  získala 

výhradní  zastoupení  švýcarské  firmy  AMK-SOLAC  SYSTEMS  AG  pro  Českou 

a Slovenskou republiku. 

V  dalších  letech  rozšiřovala  obor  své  působnosti  o  další  prvky  TZB  (technického 

zabezpečení budov), jako jsou rekuperace a ventilace, ohřívače teplé vody a instalační 

potrubní systém. 

23



V roce 2007 implementovala systém řízení dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Mezi lety 2004 a 2009 byla vybudována síť cca 25 autorizovaných obchodních partnerů 

po celé  České republice a na Slovensku.

V roce 2009 byla dokončena práce na české verzi simulačního SW pro projektování 

a optimalizaci v oblasti obnovitelných zdrojů energie a firma začala nabízet tento SW 

pro  český  trh.  Dále  byla  společnost  SOLÁRNÍ  SYSTÉMY,  s.r.o.  zaregistrována 

v seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám.

 4.1.2 Současná situace

Začátkem roku 2010 bylo  vzhledem k  rozšiřování  oboru  činnosti  společnosti  mimo 

oblast solárních systémů rozhodnuto o restrukturalizaci podniku.  Cílem tohoto kroku 

je vybudovat  silnou  registrovanou  značku  na  poli  služeb  v  oblasti  energetických 

úsporných systémů. V dubnu 2010 byla do OR zapsána společnost TAUSH, s.r.o.,  která 

do své divize Energy Saving Systems převezme veškeré aktivity společnosti SOLÁRNÍ 

SYSTÉMY, s.r.o. s výjimkou montáže a servisu. SOLÁRNÍ SYSTÉMY se tak stanou z 

pohledu  TAUSH,  s.r.o.  dalším  autorizovaným  partnerem,  zajišťujícím  dodávky 

koncovým  uživatelům.  Firma  TAUSH,  s.r.o.  se  bude  zaměřovat  na  obchodní, 

marketingové a rozvojové činnosti  a podporu prodeje obchodních partnerů (školené, 

prospekty, výstavy). Nové uspořádání je patrné ze schématu 4.1.
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Schéma 4.1: Nové uspořádání vazeb TAUSH, s.r.o. a SOLÁRNÍ SYSTÉMY, s.r.o.
(zdroj: autor)
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 4.1.3 Přehled podnikových činností a logické organizační schéma

Následující schéma mapuje a člení činnosti které podnik potřebuje zajistit. Jak již bylo 

uvedeno výše, některé činnosti (např. IT, vedení účetnictví, doprava, skladování atd.) 

firma  outsoucuje.  Přesto  však  zbývá  velké  množství  činností  které  musí  pracovníci 

podniku  zajišťovat.  V  praxi  se  však  na  některé  činnosti  zapomíná.  Je  vhodné  mít 

vytvořenu  matici  odpovědnosti,  aby  bylo  jasné  kdo  za  jakou  činnost  odpovídá, 

a v případě nakupovaných služeb stanovit v rámci firmy odpovědnou osobu, která práci 

zadává  a  přebírá.  Taková  matice  umožní  snadnější  komunikaci  a  orientaci  také 

případným novým pracovníkům či společnosti, která zajišťuje implementaci nějakého 

SW řešení.
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Schéma 4.2: Logická organizační struktura podniku a přehled činností
(zdroj: autor)



 4.1.4 Produkty a služby

 4.1.4.a ) Poradenství, návrhy a projekční práce v oblasti úsporných technologií,   

vytápění, ventilace, pasivních domů a obnovitelných zdrojů energie včetně výpočtů 

a simulací v SW Polysun.

Firma nabízí investorům konzultace, podporu a dozor nad návrhem a realizací zakázek 

třetích  stran.  Rovněž  výpočtů  zisku  a  hospodárnosti  zařízení  a  simulace  výkonu 

v SW Polysun vyvinutém ve  spolupráci  firem Vela  Solaris  AG a  Institutu pro Solar 

Technology SPF na Univerzitě aplikovaných věd Rapperswil (HSR) ve Švýcarsku.

 4.1.4.b ) Kompletní dodávky a servis systémů pro ventilace a ohřev vody  

Firma je dodavatelem řešení na klíč, od návrhu, ekonomického zhodnocení,  projektu, 

vytvoření  podkladu  pro  dotace  a  stavební  řízení  až  po  montáž,  oživení  a  následný 

záruční  i  pozáruční  servis.  Doposud  všechny  činnosti  prováděla  firma  SOLÁRNÍ 

SYSTÉMY, s.r.o, samostatně, nebo ve spolupráci s některým s autorizovaných partnerů. 

K předání zakázky partnerovi může dojít v libovolné fázi (při poptání, objednání, před 

vlastní  montáží...).  Nově  veškeré  činnosti  převezme firma  TAUSH,  s.r.o.,  s  tím,  že 

zakázku  může  opět  předat  některému  z  partnerů,  nebo  ji  zajistí  sama  až  do  fáze 

realizace  (montáž,  oživení),  kterou  pro  ni  zajistí  dodavatelsky  SOLÁRNÍ 

SYSTÉMY, s.r.o.

 4.1.4.c ) Solární systémy pro ohřev užitkové vody a přitápění AMK SOLAC   

výhradní zastoupení AMK SOLAC Systems pro ČR a SR

Komplexní systém pro instalaci a provoz trubicových solárních kolektorů AMK solac 

(kolektory,  konstrukce,  regulace,  čerpadla,  propojovací  komponenty  a  provozní 

kapaliny).
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 4.1.4.d ) Prodej software Polysun - Vela Solaris AG   

oficiální distribuční partner pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Paleta  produktů  Polysun  obsahuje  všechny  důležité  nástroje  pro  konfigurování, 

optimalizování a modelování zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie (solární 

teplo, tepelná čerpadla, fotovoltaika či chlazení).

 4.1.4.e ) Zařízení pro komfortní a ekonomickou ventilaci budov  

Drexel und Weiss

 oficiální zastoupení pro ČR

Komplexní dodávky ventilací  budov včetně filtrace,  ohřevu vzduchu ve výměnících, 

napojení na alternativní zdroje tepla, rozvodů a akustického tlumení.

 4.1.4.f ) Waterway -  instalační potrubní systém  

dodavatel a velkoobchod

Rychlý flexibilní instalační potrubní systém s nerezovými spirálními trubkami v tepelné 

izolaci. 

 4.1.4.g ) Čerpadlové jednotky TACONOVA AG  

dodavatel

Sdružená  zařízení  zajišťující  funkci  oběhového  čerpadla,  regulace  a  odvzdušnění 

solárních vytápěcích soustav. 

 4.1.4.h ) Deskové výměníky SWEP  

dodavatel

Letované  deskové výměníky od významné Švédské firmy.  Využívají  se  pro  předání 

tepla mezi primárním a sekundárním oběhem systému.
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 4.1.4.i ) Ohřívače teplé vody a akumulační nádrže Austria Email AG  

dodavatel

Rakouská společnost Austria Email AG je dominantním dodavatelem vysoce kvalitních 

ohřívačů teplé vody s dlouholetou tradicí výroby (více než 150 let). Společnost Austria 

Email  s  patentovaným  systémem  Vacumail  dodává  ohřívače  teplé  vody  v  široké 

paletě – od elektrických,  nepřímoohřevných až po solární  a  velkoobjemové ohřívače 

teplé vody.

 4.1.5 Trhy, konkurence a zákazníci

Firma se orientuje zejména na český a s některými produkty i na slovenský trh. Trh 

vykazuje  značnou  sezónnost  a  je  vázán  na  stavební  výrobu.  V  roce  2009  byl  trh 

podpořen  projektem  Zelená  úsporám.  Přínosy  tohoto  dotačního  programu  lze  však 

očekávat v následujících letech.  Nepříznivým dopadem je vznik řady konkurenčních 

firem a také mírné rozčarování zákazníků způsobené nepodařeným startem projektu.

Vzhledem k širokému portfoliu produktů má také  několik významně odlišných skupin 

zákazníků, které vyžadují často zcela jiný přístup a způsob komunikace. Zákazníky lze 

rozčlenit takto:

 4.1.5.a ) Autorizovaní partneři  

Zpravidla  se  jedná  o  dlouhodobý vztah,  zákazníci  vědí  co  potřebují  nakoupit,  znají 

produkty,  zajímají je katalogy, ceníky a dostupnost zboží. Také využívají  technickou 

podporu, důležitá je také rychlost reakce na nestandardní situace a problémy.

 4.1.5.b ) Neautorizované firmy zabývající se instalacemi obecně  

Tito zákazníci také zpravidla vědí co potřebují nakoupit, zajímají je katalogy, ceníky 

a dostupnost zboží. Někteří z těchto zákazníků však vyžadují větší technickou podporu, 

protože neznají nabízený produkt. 
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 4.1.5.c ) Koncoví zákazníci – dodávky systémů  

Zpravidla  se  jedná  o  občany  nebo  firmy  s  jinou  profesí  či  zaměřením.  Nejsou 

odborníky,  neznají  terminologii  ale  zpravidla  se  chtějí  hodně  dozvědět.  Vyžadují 

specifický přístup, velké množství informací, dotazují se opakovaně a jednání často trvá 

od tří měsíců do několika let. Pokud takový zákazník dospěje k vnitřnímu přesvědčení 

a k  realizaci  projektu,  stává  se  (za  předpokladu  že  je  také  spokojený  s  dodávkou) 

zpravidla  dobře fungující  reklamou a  často ať  již  přímo nebo nepřímo přináší  další 

zakázky. I když se u těchto zákazníků zpravidla jedná o jednorázovou akci, je dobré 

s nimi udržovat další vztahy, nabízet servis, případně rozšíření systému.

Nevýhodou u těchto zákazníků je již zmíněná velmi dlouhá přípravná fáze projektu, 

během  které  může  dojít  z  řady  důvodů  (nedostatek  prostředků,  ztráta  zájmu  nebo 

opomenutí ze strany zákazníka, případně ztráta trpělivosti či nedostatečná komunikace 

ze strany firmy) ke ztrátě zákazníka i nákladů doposud vynaložených na jeho získání.

 4.1.5.d ) Projekční kanceláře  

 Potřebují zejména technickou podporu, dostupné informace, nástroje pro práci a důvěru 

v produkt, výsledky analýz, měření a výpočtů. Také zde je vhodné vybudovat trvalejší 

vztah  na  bázi  důvěry,  nevýhodou  je,  že  výsledky  se  dostavují  delším  časovým 

odstupem.

Velmi důležitá je zde komunikace a to hned od samotného počátku. 

 4.1.5.e ) Zákazníci servisu   

Tito zákazníci nevyžadují velké množství informací předem, zpravidla potřebují rychle 

a dobře vyřešit svůj problém. Pokud se to podaří, zákazník je rychle získán. Servisní 

výjezdy  jsou  také  dobrou  příležitostí,  jak  získat  nové  zákazníky  pro  své  produkty, 

protože na místě je možno lépe identifikovat zákazníkovy potřeby a reagovat na ně. 

Základním předpokladem je,  aby se potenciální  zákazníci  dozvěděli,  že firma servis 

nabízí.
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 4.1.5.f ) Ostatní zákazníci  

Tyto  zákazníky  lze  zahrnout  skupiny  z  hlediska  firmy do  skupiny „nové  obchodní 

příležitosti“

 4.1.6 Komunikační kanály

Velká  část  administrativy  je  vyvolána  (spouštěna)  komunikací  se  zákazníky. 

V současnosti jsou pro komunikaci směrem do firmy využívány různé kanály. Jejich 

použití  se  liší  dle  produktu  i  typu  zákazníka.  Nejčastěji  se  však  využívá  telefonátů 

a různých  „nestandardizovaných“  (neformalizovaných)  zpráv  (poptávek,  objednávek) 

zasílaných  e-mailem,  faxem,  poštou.  Pouze  pro  koncové  zákazníky  pro  dodávky 

systémů na klíč má firma na svých webových stránkách poptávkový formulář,  který 

vyplněná data zašle v podobě textu e-mailem na stanovenou e-mailovou adresu. Takto 

získané informace jsou díle ručně zpracovány.

Stávající způsob komunikace přináší některé problémy.

Telefonáty – většina telefonátů je směrována na mobilní telefon majitele firmy, který je 

také  jediným  odborným  pracovníkem  firmy.  Doba,  kdy  je  majitel  firmy  schopen 

reagovat  na  telefonáty  je  omezená.  Na  řadu  dotazů  (stav  skladu,  ceny...)  také  není 

možné odpovědět ihned (pokud není pracovník v kanceláři) a vyžadují další telefonáty 

a odklady.  To vede  ke  značnému vytěžování  odborné kapacity dotazy na neodborné 

informace, které však zákazníci potřebují. 

Velmi nepříznivým dopadem jsou chyby, které při této komunikaci vznikají (například 

u telefonických objednávek a poptávek), jejichž odstraňování stojí další náklady (čas), 

ale  vedou  i  k  snižování  spokojenosti  zákazníka.  Jistě  nepříznivým  dopadem  na 

spokojenost (a získání) zákazníka je i to, že se zákazníci často nemohou dovolat. 

Tento  komunikační  kanál  je  úzkým místem hlavního procesu firmy a  jeho  řešení 

může spočívat v odvedení části komunikace na jiné komunikační kanály.

Poptávkový formulář je vhodným řešením pro získání informací. Zákazníci si mohou 

jednotlivé informace v klidu připravit, rozmyslet a vyplnit. Bylo by dobré jednotlivé 

body dotazníku doplnit „nápovědou“, aby se eliminovaly případné doplňující dotazy. 
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Nevýhodou  řešení  je,  že  data  nejsou  dále  zpracovávána  v  informačním  systému 

podniku,  nejsou  sdílena  a  jsou  uložena  pouze  ve  formě  e-mailu.  V současné  době 

se nejedná  o  zásadní  omezení,  neboť  požadavky  zpracovává  jeden  pracovník.  Do 

budoucna je však plánováno významné navýšení obratu a s tím i rozšíření kapacit. Toto 

řešení  rovněž  znemožňuje  efektivní  statistické  vyhodnocování  poptávek  z  hlediska 

úspěšnosti,  regionů  a  parametrů  řešení.  Data  z  formulářů  zpracovaná  do  databáze 

napojené  na  modul  CRM  by  bylo  možno  použít  pro  marketingové  aktivity  firmy 

a budování vztahů se zákazníky.

Neformalizovaná  písemná  komunikace (e-mail,  fax,  pošta,  datové  schránky)  –  je 

ve firmě využívána pro veškerou písemnou komunikaci směrem do firmy. V současnosti 

nejsou využívány žádné nástroje  elektronické  výměny dat  s  dodavateli  a  odběrateli. 

Výjimku tvoří komunikace s bankou. Také tato komunikace však není napojena přímo 

do podnikového informačního systému a vyžaduje ruční stažení a následný import dat. 

Firma  v  současnosti  neposkytuje  svým  zákazníkům  žádné  nástroje  (formuláře, 

elektronické katalogy) pro tvorbu objednávek ani ceníky ve standardizovaném formátu 

pro  import  do  vlastních  informačních  systémů.  Vzhledem  k  tomu,  že  většina 

autorizovaných  partnerů  ale  i  dalších  zákazníků  jsou  malé  firmy  bez  vlastního 

informačního systému, vytvářejí objednávky ručně v aplikacích MS office, často bez 

objednacích  čísel,  ve  špatných  množstevních  jednotkách  a  s  názvy  dle  vlastních 

zvyklostí, případně s chybami. V případě faxové komunikace se přidává také zhoršená 

čitelnost.  To  samozřejmě  komplikuje  jejich  zpracování,  vyvolává  potřebu  další 

komunikace,  odkládání  zpracování  požadavků  a  zvyšování  nákladů  na  jejich 

zpracování. 

Pro  oboustrannou  komunikaci  se  státní  správou  firma  využívá  datovou  schránku. 

IS HELIOS umožňuje práci s datovými schránkami, avšak firma tento submodul nemá 

zakoupen.

Pro elektronickou komunikaci je v podniku využíván MS Outlook express (případně 

aplikace Windows Live Mail).  Vzhledem k velikosti firmy není zřejmě groupwarové 

řešení (jako například Microsoft Exchange či Lotus Notes) nezbytné, avšak i u malé 

firmy  může  mít  význam  sdílet  informace  (kalendáře,  obchodní  korespondenci  atp) 
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zejména  proto,  že  se  pracovníci  málo  potkávají  na  pracovišti  a  většinu  času  tráví 

v terénu. S plánovaným rozvojem firmy tato potřeba získá na aktuálnosti.

IS Helios v této oblasti nabízí dva moduly Workflow (viz.  4.2.2.h )  a Firemní aktivity 

(dříve CRM viz.  4.2.1.g )). Pro plné využití modulu Firemní aktivity je však nezbytný 

MS  Outlook  v  jeho  „neodlehčené“  verzi.  (Alternativního  poštovního  klienta  se 

nepodařilo nalézt, případně ověřit jeho použitelnost.)

 4.2 ERP systém

Firma SOLÁRNÍ SYSTÉMY, s.r.o. používá od roku 2007 ERP systém HELIOS Orange 

(aktuální  verze  2.0.2010.0407 - UNICODE).  Má  licenci  pro  dvě  firmy,  takže  bude 

systém využívat také firma TAUSH s.r.o. HELIOS Orange pro svou činnost potřebuje 

také Microsoft SQL server ve verzi  2008. Obě aplikace běží novém serveru v sídle 

firmy.  Zaměstnanci  na  server  přistupují  pomocí  „vzdálené  plochy“.  Dodavatelem 
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systému je velká Česko - slovenská společnost, která vznikla sloučením významných 

dodavatelů  ERP –  slovenského  Datalocku  a  české  LCS  International  pod  společný 

název - Asseco Solutions. 

ERP systém HELIOS Orange je určen pro malé a střední podniky. 

Firma  Asseco  Solutions  na  svých  internetových  stránkách  uvádí  následující  přínosy 

tohoto SW řešení:

Přínosy pro menší firmy

Menší firmy ocení analytický rozsah informačního systému bez nutnosti jakýchkoliv 

úprav  či  dodatečně  vyvíjených  prvků  navyšujících  cenu  a  prodlužujících  dobu 

instalace systému. Velkou výhodou pro menší firmy je možnost pořízení modulů 

a oblastí,  které  opravdu potřebují,  což  výrazně  snižuje  investici  do informačního 

systému.  V případě  růstu  firmy  nabízí  informační  a  ekonomický  systém Helios 

Orange rozšíření o specializované oblasti a návazná řešení a zvýšení počtu uživatelů 

pracujících v systému.

Přínosy pro středně velké firmy

Středně  velké  společnosti  oceňují  především  množství  specializovaných  oblastí 

a návazných  řešení,  které  umožňují  pokrytí  procesů  ve  firmách  podnikajících 

v různých oborech a odvětvích. Samozřejmostí u tohoto typu informačního systému 

je  možnost  jeho přizpůsobení  specifickým potřebám a  požadavkům řízení  těchto 

firem.  Pro  správnou  implementaci  software  nabízíme  spolu  s  autorizovanými 

partnery  vyškolené  a  certifikované  konzultanty,  kteří  jsou  připraveni  vyřešit 

požadavky a dotazy uživatelů ze všech oborů a odvětví.

Vyspělá technologie pro všechny

Technologie  client/server,  na které  je  tento ERP a ekonomický systém vystavěn, 

zajišťuje dostatečnou stabilitu a bezpečnost dat pro všechny typy firem. Výhradní 

použití  MS  SQL  serveru  zajišťuje  maximální  rychlost  a  neomezenou  práci 

s uloženými  daty.  Středně  velké  firmy  ocení  robustnost  systému,  kvalitu 

33



databázového stroje a další nástroje, které společnost Microsoft dodává k serveru 

MS SQL. Menší firmy ocení nadčasový informační systém a použitím databázového 

stroje MSDE výrazně sníží náklady vložené do pořízení informačního systému. 

Komplexní informační a ekonomický systém s řadou oborových řešení

Každý obor podnikání je jedinečný a vyžaduje specifické funkce systému. Snažíme 

se  proto  informační  a  ekonomický systém Helios  Orange co  nejlépe  přizpůsobit 

potřebám jednotlivých zákazníků. Vývojoví partneři Asseco Solutions pronikají do 

mnoha odvětví, shromažďují poznatky z praxe, sledují současné trendy a vytvářejí 

vysoce specializované moduly. Informační a ekonomický systém Helios Orange tak 

dnes pokrývá široký okruh oborů a poskytuje vysoký uživatelský komfort a rychlý 

přístup k informacím potřebným pro vaše správná rozhodnutí, např. pomocí CRM a 

nebo Business Intelligence. (Zdroj: www.assecosolutions.eu) (1.)

 4.2.1 Instalované moduly

Výpis instalovaných modulů zde není úplný, vypsány jsou pouze významné či zajímavé 

z  hlediska  této  práce.  U  některých  modulů  je  také  popis  ze  stránek  dokumentace 

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Hlavní_strana.  V  elektronické  verzi  práce  je 

u každého modulu také odkaz  na detailnější popis na internetu.

 4.2.1.a ) Automat  

Automat umožňuje seskupování a řetězení činností do jedné dávky. Přináší zrychlení 

práce  při  operacích,  které  sestávají  z  opakujících  se  rutinních  úkonů.  Použitím 

jednotného postupu se snižuje chybovost. Automat lze spouštět i bez zásahu uživatele.

Přehled Automat je umístěn v Nástrojích přizpůsobení. Aby bylo možno vytvářet nové 

automaty,  popř.  je  měnit,  je  třeba  mít  nainstalovaný  modul  Nástroje  přizpůsobení. 

Pokud není modul nainstalován, nové automaty lze pouze importovat a spouštět. 

Poznámka:  Automat  lze  použít  pro  tisk  dokladu  společně  s  připojenými  dokumenty  

(například  dodací  list  a  bezpečnostní  listy  ke  všem  položkám  uvedeným  na  tomto  

dokladu).
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 4.2.1.b ) Banka  

Modul Banka umožňuje pořizování,  evidenci,  tisk a následné exportování platebních 

příkazů do bankovního programu příslušného peněžního ústavu. Existuje automatická 

provázanost mezi modulem Banka a moduly, kde je možné platební příkazy vystavovat. 

Platební příkazy, které vystavíte v jiných modulech, např. v účetnictví, se automaticky 

objeví v přehledech platebních příkazů. Aby bylo možné provádět export do bankovního 

programu, je nutné, abyste vlastnili skript konkrétní banky. Samotný modul Banka bez 

příslušného skriptu, neumožňuje export platebních příkazů, ale umožňuje pouze jejich 

pořizování,  evidenci  a  tisk.  Komunikace  s  bankovním  programem  je  možná  také 

v opačném směru. Znamená to, že do modulu Banka lze importovat bankovní výpisy 

z bankovního  programu  a  dále  s  nimi  pracovat,  tzn.  lze  je  především  automaticky 

zaúčtovat do modulu Účetnictví, popř. tisknout. 

 4.2.1.c ) Definované formuláře  

Pokud je součástí vaší licence modul  Nástroje přizpůsobení, máte možnost vytvářet 

své vlastní formuláře a upravovat existující. Definované formuláře se používají pro tisk 

dokladů vystavených v různých modulech  systému (např.  faktura,  výdejka,  pokladní 

doklad …) a pro tisk některých vybraných sestav (např.: rozvaha, výkaz DPH …). 

Můžete zde nové formuláře importovat do systému, exportovat do formátu, ze kterého 

lze definici formuláře naimportovat do jiné databáze systému Helios Orange, editovat 

jejich název a poznámku, mazat vybrané formuláře apod. 

 4.2.1.d ) Definované přehledy a vazby  

Definované  přehledy umožňují  vytvářet  vlastní  pohledy na  data  uložená  v  databázi 

Helios Orange nebo i mimo tuto databázi. V praxi se dají definované přehledy použít 

např. při požadavku zpřístupnit uživatelům systému Helios Orange takové údaje, které 

nenabízí standardní distribuční verze. Může se tedy jednat o nestandardní pohledy na 

data uložená v databázi  Helios Orange,  pohledy na data uložená v jiných datových 

zdrojích (databáze jiného SQL serveru, soubory TXT, soubory MS Excel apod.) nebo 

pohledy na data z více těchto zdrojů. Jako zdroj mohou být použita jakákoli data, ke 
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kterým je definován ODBC ovladač. Definici externího zdroje dat lze provést v menu 

Nástroje přizpůsobení, Definované přehledy, Externí datový zdroj. 

Vytvoření  definovaného  přehledu  v  podstatě  znamená  vytvoření  virtuální 

tabulky - pohledu (VIEW), který je uložen do aktuální databáze. Při definování přehledu 

je tedy nutné dodržet  platnou syntaxi  jazyka T-SQL, resp.  zásady platné pro příkaz 

CREATE VIEW. 

Přehled Definované vazby slouží  primárně k definici  vazeb mezi  tabulkami  Helios 

Orange a  definovanými  přehledy,  popř.  mezi  dvěma  definovanými  přehledy.  Lze 

ho také využít pro definici vazeb mezi tabulkami Helios Orange. Nová vazba se objeví 

v Nastav, v Definovaném opisu i Kontingenční tabulce. Všude bude zvýrazněna modrou 

barvou. Dále ji lze využít v tisku formulářem. Novou vazbu s definovaným přehledem 

tak je možno použít místo uživatelského zdroje na formuláři, s tou výhradou, že bez 

vazby  a  přehledu  se  formulář  nevytiskne.  Nelze  tedy  např.  do  jiných  databází 

importovat  pouze  formulář  bez  toho,  že  by se  současně  naimportoval  i  definovaný 

přehled a definovaná vazba. 

 4.2.1.e ) Evidence pošty  

Modul  Evidence pošty umožňuje zaznamenávat veškerou korespondenci organizace. 

V samostatném submodulu  Datové schránky je možné nadefinovat datovou schránku 

a do  ní  následně  stahovat  jednotlivé  datové  zprávy  a  nové  datové  zprávy  vytvářet 

a odesílat.  Modul  Evidence  pošty může  být  provozován  samostatně  nebo,  máte-li 

nainstalován  modul  Fakturace,  můžete  využít  komunikace  těchto  dvou  modulů  při 

evidenci přijatých faktur a dobropisů. 

V modulu Evidence pošty si vytváříte vlastní číselník schránek, tedy přehledy zásilek 

stejného  charakteru  (přijaté  faktury,  obchodní  nabídky,  časopisy,  datové  schránky 

apod.).  U každé  zásilky máte  možnost  sledovat  její  pohyby,  tedy kdy a  komu byla 

předána, a to od data zaevidování až po současné datum. Ke každé zaevidované přijaté 

faktuře máte navíc možnost zobrazit si její detaily přímo z modulu Fakturace. 
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Poznámka:  submodul datové schránky není zakoupen.

 4.2.1.f ) Faktury přijaté a vydané  

Modul  pro  evidenci  vydaných  a  přijatých  faktur  a  vzájemných  zápočtů.  Tak  jsou 

rozděleny  i  jednotlivé  přehledy.  Vydané  faktury  (dobropisy)  najdete  v  přehledu 

Fakturace,  Vydané faktury.  Přijaté  faktury (dobropisy)  pak v přehledu  Fakturace, 

Přijaté faktury. Vzájemné zápočty v přehledu Fakturace, Vzájemné zápočty.

Pro práci máte k dispozici řadu funkcí místní nabídky přehledu. K základním funkcím 

patří  vystavení,  tisk nebo zaúčtování faktury.  Mezi základní patří  i  funkce pro práci 

s přehledem jako jsou Povolit seskupování, Nastav nebo MS Office (převedení obsahu 

přehledu do formátu *.xls a *.doc). 

 4.2.1.g ) Firemní aktivity   

Modul  Firemní  aktivity  (dříve  CRM)  umožňuje  evidování  a  podrobné  sledování 

jednotlivých kontaktních jednání  tj.  kdy,  s  jakou firmou, s kým a o čem se jednalo 

a jaký mělo jednání výsledek. Ke kontaktním jednáním eviduje úkoly, které z jednání 

vyplynuly,  včetně  jejich  splnění,  související  jednání  a  dokumenty  vztahující  se 

k jednání.  Ke kontaktním jednáním a úkolům lze přiřazovat skladové nebo službové 

položky  a  následně  generovat  skladové  doklady,  které  jsou  u  kontaktního  jednání 

evidovány.

Modul Firemní aktivity (CRM) je úzce propojen s MS Outlook. Je možno přiřazovat 

e-maily ke kontaktním jednáním, načítat a aktualizovat kalendáře v MS Outlook. 

Poznámka: nejsou zakoupeny rozšíření kalendáře a položky dokladů speciál

 4.2.1.h ) Majetek   

Modul Majetek umožňuje vést evidenci hmotného a nehmotného majetku a drobného 

majetku  a  provádět  jeho  odpisy  tak,  jak  vyžaduje  zákon  o  dani  z  příjmu.  Pomocí 

uživatelského číselníku Typy majetku si majetek můžete rozdělit do různých skupin, 

kterým  definujete  jednotlivé  vlastnosti.  Majetek  pak  vedete  na  kartách,  ke  kterým 

vytváříte  záznamy o  změnách  majetku  –  tzv.  pohyby.  Mezi  tyto  změny patří  např. 

zavedení majetku, zvýšení ceny, vyřazení majetku, změna sazby nebo odpisové skupiny, 
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změna umístění, změna odpovědné osoby a řada dalších. Tyto pohyby pak v závislosti 

na typu automaticky účtujete do modulu Účetnictví. K majetku můžete vést i evidenci 

příslušenství.  Poznámka: Není zakoupena podpora čárových kódů 

 4.2.1.i ) Mzdy  

Modul  Mzdy je  součástí  integrovaného  systému  Helios  Orange.  Lze  jej  využívat 

samostatně (bez vazby na další agendy) nebo v návaznosti na modul Účetnictví Helios 

Orange a Banka Helios Orange. 

Modul  Mzdy umožňuje kromě klasického výpočtu mezd obsáhlou agendu týkající se 

administrativy související se zaměstnanci. 

 4.2.1.j ) Oběh zboží   

Modul Oběh zboží v systému Helios Orange znamená skladovou evidenci. V modulu 

najdete  základní  pohybové doklady pro práci se sklady.  V modulu  Oběh zboží jsou 

i nástroje  pro evidenci odběratelských objednávek a  je tu  i  evidence dodavatelských 

objednávek. 

Při  práci  v  modulu  Oběh  zboží využijete  řadu  číselníků.  Útvary  v  číselníku 

Organizační struktura fungují jako sklady, skladové položky zadáváte do jednotného 

„katalogu“  Zboží  a  služby.  Pak si  „ve skladu“  (přehled  Stav skladu)  z  „katalogu“ 

vybíráte, jaké položky budete na skladě mít. V číselníku Druhy dokladů pohybu zboží 

si definujete jaké druhy dokladů pro příjem a pro výdej a v jakých číselných řadách 

budete v modulu Oběh zboží používat. Účetní souvztažnosti pro zaúčtování prvotních 

dokladů vytvoříte v číselníku Účetní kódy - kontace. 

Poznámka:  Bez  submodulů  čárové  kódy,  dodatečné  související  náklady,  došlé  

objednávky. 

Společnost  pro  zpracování  objednávek  používá  funkci  expediční  příkazy.  Modul 

programu  Helios  Orange  Došlé  objednávky je  rozšířením  modulu  Oběh  zboží.  

Umožňuje pohodlně vystavovat, prohlížet, editovat odběratelské objednávky a sledovat  

jejich vykrývání. Došlé objednávky jsou rozdělené do řad, které představují nejen jejich  
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logické rozdělení,  ale umožňují  nastavit  na řadě společné funkce,  jako třeba tvorba  

návazných dokladů, definice vstupní ceny a plnění DPH.

 4.2.1.k ) Organizační struktura  

Organizační  struktura  firmy  je  jedním  z  nejdůležitějších  číselníků  systému  Helios 

Orange.  Některé  moduly nelze  bez  této  struktury používat.  Každá  agenda nějakým 

způsobem využívá organizační strukturu.  Např.  z  hlediska modulu  Účetnictví slouží 

organizační  struktura  k  rozdělení  firmy  na  účetní  útvary  (např.  divize,  střediska, 

provozy apod.),  které  využívá  při  sledování  nákladů  a  výnosů  firmy.  Modul  Oběh 

Zboží zase používá organizační strukturu jako definici skladů. 

Protože rozvržení organizační struktury přímo ovlivňuje možnosti  vyhodnocování,  je 

velice důležité si její definici dobře promyslet a brát do úvahy i možné budoucí změny 

členění vaší firmy.

Upozornění: Jakmile  je  nějaká  část  struktury  v  systému použita,  je  velice  obtížné 

a někdy i nemožné ji změnit nebo zrušit. Proto věnujte definici tohoto číselníku velkou 

pozornost! 

 4.2.1.l ) Účetnictví  

Modul  Účetnictví je  součástí  integrovaného  systému  Helios  Orange.  Účetnictví  je 

možno  používat  samostatně  nebo  spolu  s  dalšími  moduly  systému  Helios  Orange. 

Modul  Účetnictví zastává vrcholovou funkci při zpracování ekonomických informací 

v systému Helios Orange. 

 4.2.1.m ) Uživatelská práva  

Umožňují definovat přístupových práv k informacím v systému na základě rolí, nebo 

individuálně pro každou osobu. 

 4.2.1.n ) Zakázky  

Modul  Zakázky je určen k evidenci a následnému vyhodnocení různých akcí,  které 

z hlediska programu Helios Orange označíte jako zakázku. Jsou to jednotlivé obchodní 

případy, projekty, akce v rámci firmy, apod. Zakázky lze vyhodnocovat jednak sumačně, 
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sledujete  pouze náklady a  výnosy,  jednak i  s  rozlišením na  jednotlivé  dílčí  operace 

vztahující se k dané zakázce. Dílčími operacemi lze rozumět například měsíční mzdové 

náklady, materiálové náklady, náklady na kooperace, atd. Výsledek skutečných účetních 

operací  lze  porovnávat  s  plánovanými  částkami  jak  sumačními,  tak  i  s  časově 

rozlišenými.  K jednotlivým  zakázkám  je  možné  si  zobrazit  veškeré  vystavené 

doklady. 

 4.2.2 Další dostupné moduly se vztahem k řešenému úkolu

Jedná se o moduly Heliosu. Existuje také řada řešení třetích stran, kterými se zabývat 

enbudeme.

 4.2.2.a ) Helios inteligence       

Modul  Helios Intelligence obsahuje nástroje k zobrazení dat. Součástí tohoto modulu 

jsou přehledy: 

• Kontingenční tabulky   

• Grafy   

• Master x Detail   

• Sestavy   (tj. původní Uložené filtry) 

• Definované opisy   

OLAP -  kukátko  na  již  existující  OLAP  kostky.  Není  možnost  zde  tyto  kostky 

definovat. 

Dataskop - umožňuje definovat stromovou strukturu pohledu na různá data. Je možno 

sdružit zobrazení přehledů, kontingenčních tabulek, grafů, master x detailů, OLAPů či 

třeba stromu dokumentů. 

 4.2.2.b ) Finanční analýza    

V modulu  Finanční  analýza  je  možno  velmi  jednoduše  definovat  a  automaticky 

zpracovat veškeré elementární i složitější ukazatele finanční analýzy. 
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 4.2.2.c ) Kalkulace    

V modulu  Kalkulací  lze  provádět  výpočty  a  porovnání  z  velkého  množství  zdrojů 

informací, jako je oběh zboží, účetnictví, sklad zvířat a další. Můžete definovat výpočty 

velice obecně pomocí jednotlivých pravidel, typů a ostatních nástrojů tohoto modulu. 

 4.2.2.d ) Kniha jízd    

Kniha jízd je určena pro sledování služebních i/nebo soukromých jízd firemních i/nebo 

soukromých vozidel. Umožňuje využití vzorů jízd, návrh trasy na mapě a generování 

knihy jízd na základě parametrů.

 4.2.2.e ) Manažerské rozhraní    

Manažerské  rozhraní  je  komfortní  nástroj,  který  rozšiřuje  možnosti  systému  Helios 

Orange. Je plně integrován v prostředí MS Excel a přímým propojením na databáze 

systému  Helios  Orange umožňuje  načíst  a  online  vyhodnotit  potřebná  data.  Práce 

s daty  je  pouze  jednosměrná,  data  nelze  měnit,  pouze  je  zobrazovat.

Po instalaci do prostředí MS Excel jsou automaticky zpřístupněny údaje z vybraných 

modulů  systému  Helios  Orange.  MR  nabízí  více  než  200  funkcí,  které  lze  použít 

v jednotlivých buňkách tabulky, stejně jako kterékoliv jiné funkce MS Excel. 

 4.2.2.f ) Projekty    

Cílem modulu Projekty je podpora řízení firemních úloh a k nim příslušejících procesů. 

(například Evidence úloh a jejich klientů, Kapacitní plánování zdrojů, Definice procesů 

–  aktivit,  které  se  evidují  na  úlohách,  Pracovní  a  finanční  výkazy  na 

úlohách – Timesheet a Expensesheet, Vyúčtování a fakturace klientům, sdílený kalendář 

událostí mezi řešiteli úloh)

 4.2.2.g ) Servis    

Cílem modulu Servis  je nabídnout  komplexní  nástroj  pro efektivní vedení  evidence, 

rozdělování úkolů, vyhodnocování a plánování v oblasti servisních činností. Evidencí je 

zde myšlena jak řádně vystavená servisní karta, která může nést údaje o servisovaném 

stroji, tak i záznamy požadavků - potřebných servisních úkonů z Dispečinku. Správným 
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použitím,  neboli  výstupem modulu  Servis,  je  pak  zefektivnění  koordinace  (správné 

rozdělení úkolů) zaměstnanců, možnost sledování vynaložených prostředků a času. 

Poznámka: Zde stojí za zvážení, zda je tento modul možné využít pro servis (revize)  

zařízení zákazníků.

 4.2.2.h ) Workflow    

Modul  Workflow umožňuje  nastavit  pro  uživatele  sled  pracovních  úkonů,  které  má 

provádět. 

Poznámka:  Jedná  se  o  jednodušší  systém  postavený  na  filtrování  přehledů  pro  

jednotlivé uživatele a neumožňuje graficky definovat či prezentovat procesy. Při úvaze  

o implementaci Workflow lze doporučit  (5.)

 4.2.2.i ) HeInfo - Rozšiřující modul    

Samostatně fungující program HeInfo slouží jako doplňující nástroj k Helios Orange. 

Program je schopen hlídat na základě uživatelem vytvořených definic rozličné události, 

ke kterým v rámci databáze Helios Orange dochází,  a o těchto událostech (stavech) 

uživatele  informovat  prostřednictvím  nadefinovaných  akcí.  Program  funguje  zcela 

nezávisle na Helios Orange, uživatel nemusí mít Helios Orange spuštěn. 

Je distribuován zdarma jako doplněk k modulům Nástroje přizpůsobení nebo Workflow. 

Pro fungování programu je tedy nutné mít licenci alespoň na jeden z těchto modulů. 

Poznámka:  Program může  například  automaticky  informovat  účetní  v  externí  firmě 

o tom,  že  v  systému  jsou  nerealizované  faktury,  obchodníka  o  nové  objednávce  

vygenerované z e-shopu atp.

 4.3 Shrnutí analýzy a návrh dalších kroků

 4.3.1 Komunikace administrativa a procesy

Z informací uvedených v kapitole 4.1 vyplývá, že firma potřebuje zlepšit komunikaci se 

zákazníky  i  vnitropodnikové  zpracování  dat.  K  tomu  je  však  nezbytné  dokončit 

implementaci některých modulů používaného ERP systému a umožnit tak lepší využití 
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funkcí  systému,  ale  i  dat  v  něm  obsažených.  Implementace  vyžádá  také  úpravu 

(nastavení) některých klíčových podnikových procesů.

Dílčím  cílem  by  mělo  být  maximálně  jednoduché  a  automatizované  zpracování 

nezbytných dat a jejich přeměna na „informace“.  

Z pohledu firmy by tyto změny měly přinést zvýšení disponibilních kapacit pracovníků, 

tak  aby  se  mohli  věnovat  činnostem,  které  přinášejí  hodnotu.  Důslednější  využití 

informací by mělo vést také k snižování nákladů na zásoby, skladování a další činnosti 

související  s  logistikou.  Rovněž  se  dá  předpokládat,  že  zpracované  informace  bude 

možno lépe využít pro marketingové účely. Vedlejším produktem (nikoliv cílem) bude 

zřejmě také snížení přímých nákladů na administrativu. 

Z  pohledu  zákazníků  by  tyto  změny  měly  přinést  lepší  (aktuální,  přesné  a  snadno 

dostupné) informace, dostupnější podporu a rychlejší reakce firmy na jejich požadavky.

I když je ERP systém v podniku relativně nový, mělo by být posouzeno, zda na trhu 

není systém, který by potřebám tohoto podniku lépe vyhovoval. Toto posouzení zřejmě 

nebylo provedeno a není v podniku k dispozici. Touto variantou se však dále tato práce 

zabývat nebude. Výběrem informačního systému pro malý podnik se zabývá KOPŘIVA 

ve  své diplomové práci  Automatizace  administrativy firmy VEEM TRADING s.r.o. 

(15.)  a  kterou  mohu  doporučit  jako  metodický  materiál.  Je  dostupný  na  webových 

stránkách Fakulty podnikatelské VUT v Brně.

Společnosti také chybí informační strategie provázaná se strategií  podniku. Obě tyto 

strategie nahrazuje vize podnikatele, která však není zpracovaná a vyhodnocována.

 4.3.2 Volba dalšího postupu

Na základě rozhovoru s majitelem firmy bylo rozhodnuto o tom, že je třeba aktuálně 

řešit hlavní firemní proces  a jeho podporu v ERP systému a také rozhraní (metodu) pro 

komunikaci a sdílení dat se zákazníky. Prioritně bude využito stávajícího software, který 

již  byl  zakoupen  a  pouze  v  případě  bude  posouzena  možnost  změny či  dokoupení 

dalších  aplikací  či  modulů.  také  bylo  rozhodnuto,  že  rozhraní,  respektive  roli 

komunikačního portálu pro obchodní partnery zajistí elektronický obchod. 
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 5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V další části se práce zabývá dvěma vybranými oblastmi, které byly zvoleny na základě 

rozhovoru  s  majitelem  firmy.  Jako  klíčový  úkol  bylo  stanoveno  zlepšení  využití 

IS Helios a praktické řešení vybraného problému. Druhou oblastí je návrh racionalizaci 

zpracování nabídek pro koncové zákazníky pro dodávku solárních systémů. Tento bod 

leží spíše v rovině úvah a byl využit pro ověření možnosti modelování procesu a jeho 

následné  simulace.  Výše  zmiňovaný  a  zdůrazňovaný  portál  pro  komunikaci  se 

zákazníky byl vyřešen paralelně s touto prací pracovníkem firmy.

 5.1 Zlepšení využití IS Helios

Při analýze stavu a využití systému se ukázalo, že jeden z problémů je hned na vstupu 

materiálu  (zboží)  do  firmy.  Velkou  část  sortimentu  firma  nakupuje  na  sklad 

u zahraničních  dodavatelů.  Tento  logistický  proces  není  vůbec  implementován  v  IS 

a objednávky jsou vytvářeny v MS Word.  Rovněž objednávky pro české,  které  jsou 

vystaveny v IS Helios jsou často bez položek a objednané zboží či služba jsou popsány 

textovou poznámkou. 

Jedním z důvodů je absence tiskového formuláře, který by byl schopen data pořízená 

v systému  prezentovat  v  příslušném  jazyce  a  měně.  Jakkoli  to  může  vypadat  jako 

drobný problém, při dalším pátrání se ukázalo, že se jedná o problém celkem rozsáhlý. 

V návaznosti  na  absenci  objednávek  nebyly  využívány  ani  další  funkce  systému 

(například generování objednávek na základě stavu zásob, včetně možnosti optimalizace 

skladových zásob a objednacích množství),  nebyly nadefinovány ceníky,  cizojazyčné 

názvy položek, řada dalších číselníků, předvoleb atp.

V IS chybí  informace o tom, že je zboží objednáno a příjemky zboží na sklad jsou 

vytvářeny ručně podle dodacích listů. Při tomto způsobu objednávání se také u zboží 

objednaného pro konkrétního zákazníka ztrácí vazba na jeho objednávku.

Firma má zakoupen modul  nástroje přizpůsobení,  který umožňuje definici  tiskových 

formulářů, ale také definovaných pohledů do databáze, uživatelských sloupců (atributů) 

atp. Po dohodě s majitelem firmy bylo přistoupeno k prozkoumání možností systému, 
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proveditelnosti uživatelských úprav a jejich časové náročnosti, aby bylo možno stanovit 

další postup. K tomuto kroku bylo přistoupeno i s vědomím, že systém potřebuje širší 

zásah a je na zvážení provedení kompletní implementace dodavatelem systému.

Bylo rozhodnuto, že bude vytvořen formulář (případně formuláře) pro tisk objednávek a 

současně  prozkoumány  možnosti  modulu  vydané  objednávky,  nastavení  pro 

automatizaci celého procesu objednávání.

 5.1.1 Postup práce

Nejprve byly prostudovány stávající objednávky jak v systému tak i mimo něj. Poté 

společně s dokumentací jednotlivé položky v dialozích tvorby objednávky, jejich vazby 

a  principy  fungování.  Na  závěr  byl  vytvořen  návrh  formuláře  v  návrháři,  který  je 

součástí systému, nadefinovány potřebné datové zdroje pro tisk.

 5.1.2 Analýza

V rámci analýzy bylo zjištěno,  že je možno využít  řady přednastavených hodnot na 

několika úrovních, tak aby se maximálně zjednodušila práce, minimalizovala potřeba 

ručních vstupů, ale i chyb. Pro názornost jmenujme některé z nich:

• přednastavení  střediska  v  lokálních  konstantách  uživatele  možnost  nastavení 

klávesových zkratek pro jejich rychlé přepínání

• možnost vytvoření několika typových řad objednávek vydaných (Objednávka do 

zahraničí,  objednávka  tuzemská,  objednávka  pro  konkrétní  středisko, 

objednávka dopravy...)   s možností každé řadě nastavit předvolby jako měna, 

odpovědného zaměstnance, nákladové středisko, nákladový okruh, použité ceny, 

ale také chování  vstupního dialogu, kontroly vyplnění   jednotlivých položek, 

přidružený  tiskový  formulář  i  akce,  které  mají  být  provedeny  po  uložení 

dokladu.

• pro různojazyčné (nebo modifikované)  názvy položek zboží  se  používají  tzv 

návazné skupiny zboží a je možné zvolit, které položky budou přeloženy. Jazyk 

(druh) názvů, které se budou používat při komunikaci s jednotlivými zákazníky 

se nastavuje u příslušné organizace. Toto je možné využít také pro objednávání 

stejného zboží u různých dodavatelů pod označením dodavatele. 
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• na kartě organizace je také možné předvolit různé typy slev, cenových úrovní 

i přiřadit organizaci do skupiny pro aplikaci slev.

• na kartách kmene zboží lze nastavit  množstevní jednotky na vstupu, výstupu 

i evidenční a k nim příslušné přepočty.  Je tedy možné objednávat a evidovat 

v sudech (kusech) a vydávat v litrech.

• na kartách zboží je možné také předvolit rozměry a hmotnost jako podklad pro 

stanovení  nákladů na  dopravu,  ale  i  různé  úrovně slev,  minimální  objednací 

množství, aktuálního dodavatele.

• je  možné  předdefinovat  seznam  standardních  textů  pro  snadné  vkládání  do 

poznámek dokladů (text objednávky v různých jazycích, upozornění, podpis...).

Ze starých objednávek bylo zjištěno, jaké položky se využívají. Vzhledem k tomu, že je 

možné očekávat  řadu změn v průběhu získávání  zkušeností  s  novými postupy,  bylo 

rozhodnuto  vytvořit  pokud možno jeden univerzální  formulář  pro všechny jazykové 

mutace,  který  by  dynamicky  reagoval  informace  obsažené  v  objednávce  a  dle 

nastaveného komunikačního jazyka by volil popisy jednotlivých polí.

 5.1.3 Návrh tiskového formuláře

Pro definici tiskových formulářů se v IS Helios používá Report  Builder aktuálně ve 

verzi 11.08.
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Obrázek 5.1: Definice uživatelského tiskového zdroje



Nejprve je třeba v databázi Heliosu vytvořit nový záznam v tabulce tiskových formulářů 

(případně zkopírovat existující). Dále je třeba vybrat tiskové zdroje pro Report Builder. 

Vetšinou jsou již předdefinované, je však možné definovat vlastní. Je vhodné pracovat 

pouze s potřebnými tiskovými zdroji, neboť při práci se všemi dostupnými jsou reakce 

výrazně pomalejší.

Tiskové zdroje se definují jako standardní dotazy (SELECT) podřazené některému z již 

definovaných zdrojů. (viz obrázek  5.1, s.  46) Pokud je třeba vstup dat z nadřazeného 

zdroje, využívá se specifický operátor  „=:“. Tyto  dotazy mají i další nedokumentovaná 

omezení,  kterými je třeba se „prokousat“. Report  Builder nemá nápovědu. Výhodou 

však je české prostředí  i  to,  že  je práce velmi intuitivní.  Zdrojem informací je také 

znalostní databáze na internetových stránkách společnosti Asseco Solutions, a.s. (2.)

(https://forum.helios.eu/orange/forum/viewforum.php?f=7)  
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Návrh  formuláře  probíhá  v  editoru,  který  nabízí  řadu  nástrojů  pro  efektivní  tvorbu 

tiskových  sestav.  Obsah formuláře  se  skládá  z  řady objektů,  které  jsou  uspořádány 

několika  úrovních  stromové  struktury.  Pro  jednotlivé  části  reportu  i  komponenty je 

možné  definovat  vlastnosti,  které  se  liší  dle  typu  objektu  (datový  zdroj,  položku 

datového zdroje,  chování  i  vzhled objektu),  ale  také výpočty a procedury pro různé 

události objektů.

Právě možnost definovat procedury k událostem byla použita pro „překlad“ reportu, ale 

i vypínání těch částí reportu, které nejsou pro aktuální objednávku relevantní. Například 

není-li zadáno místo určení, netiskne se prázdná plocha s nadpisem. Rovněž se tisknou 

pouze zadané kontakty a k ním příslušné popisy. Podobně je na cizojazyčných verzích 
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Obrázek 5.3: Panely nástrojů

FORMÁT
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KRESLENÍ

Obrázek 5.4: Prostředí návrhu formuláře 



potlačen  český  text  o  zápisu  firmy  do 

obchodního  rejstříku.  Další  využitou 

vlastností  je  možnost  měnit  polohu  dle 

relativně k jinému objektu, takže se netisknou 

prázdné řádky ani v hlavičce. 

Report  Builder  umožňuje také přímo náhled 

na výsledný vzhled formuláře.

Výsledek  návrhu  formuláře  znázorňuje 

Všechny tři  hlavičky byly vytištěny stejným 

formulářem a pouze dynamicky zareagovaly 

na  změnu  informací  vyplněných  v  dialogu 

programu. Pro zajištění překladu položek bylo 

třeba  vytvořit  jeden  definovaný  pohled 

(VIEW) a jeden uživatelský sloupec (atribut) 

v tabulce pohybu zboží. (Schéma 5.1, s 50.)
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Obrázek 5.6: Náhled

Obrázek 5.5: Prostředí pro tvorbu procedur
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Schéma 5.1: Výstup formuláře se automaticky přizpůsobuje datům

V druhém kroku byl u 
stejné objednávky 
změněn dodavatel. 
Byla zvolena česká 
firma a formulář se 
přizpůsobil novým 
požadavkům.

V druhém kroku byl u 
stejné objednávky 
změněn dodavatel. 
Byla zvolena česká 
firma a formulář se 
přizpůsobil novým 
požadavkům.

Do objednávky byla 
přidána adresa dodání 
a odpovědný 
pracovník. 
Automaticky se 
doplnila data i 
příslušné popisy.

Do objednávky byla 
přidána adresa dodání 
a odpovědný 
pracovník. 
Automaticky se 
doplnila data i 
příslušné popisy.



Formulář  byl  otestován  a  funguje  dobře.  Výhodou  pro  uživatele  je,  že  se  nemusí 

zdržovat výběrem formuláře ze seznamu. Dále byla provedena drobná nastavení, jako 

kontroly  vyplnění  povinných  položek,  automatický  tisk  po  potvrzení  formuláře 

tlačítkem [ Def. OK ]. 

Výhodou je také to, že z databáze jsou tisknuty i informace o objednateli včetně loga, 

takže  formulář  použitelný  také  pro  firmu  SOLÁRNÍ  SYSTÉMY,  s.r.o.  Dá  se  též 

předpokládat, že díky stejnému datovému zdroji půjde s drobnými úpravami použít i pro 

další doklady pohybů zboží. 

Pro každý tiskový formulář je možné předdefinovat, jakým způsobem je bude generovat 

název souboru v případě tisku do souboru nebo odesílání e-mailem. Název může být 

složen z řady datových polí a libovolného textu. Předpis může vypadat například takto

Objednávka č.<RadaDokladu>_<PoradoveCislo> - <PopisDodavky> - 
Vystavil <DatPorizeni_X> <Autor>

Výsledek je  velmi  uspokojivý  a  předčil  očekávání.  Je  však  třeba  podotknout,  že  se 

jednalo  o  časově  velmi  náročný  úkol.  Tvorba  tiskových  formulářů  vyžaduje  jak 

orientaci v programu Report Builder, tak i databázi a funkcích Heliosu. Pro jazyk RAP 

i Report Builder je k dispozici příručka i manuály na internetu.

Příručka k editoru ReportBuilder www.digital-metaphors.com/pdf/LearnReportBuilder.pdf

Příručka k jazyku RAP (používaného ve funkcích ReportBuilderu) http://www.digital-metaphors.com/pdf/LearnRAP.pdf

Stránka s kompletní dokumentací v PDF www.digital-metaphors.com/download/pdf_downloads.html (6.)

(zdroj: http://forum.helios.eu) (2.)

Avšak zkoumání vazeb v databázi bylo detektivním úkolem. 

Práce  na  formuláři  přinesla  také  mnoho  externích  přínosů  v  pochopení  a  nastavení 

některých souvisejících tabulek a parametrů. Větší poznání také přidalo argumenty pro 

pozvání specialistů dodavatele, aby pomohli s nastavením procesů. V řadě případů totiž 

není nikde popsáno, kam všude „putují“ data z jednotlivých vstupních dialogů.

51

http://forum.helios.eu/
http://www.digital-metaphors.com/download/pdf_downloads.html


 5.2 Úprava procesu zpracování nabídek na dodávku solárních 
systémů pro koncové zákazníky

Na počátku této spolupráce s firmou SOLÁRNÍ SYSTÉMY, s.r.o. působil tento proces 

jako  problematický  proces  a  proto  byl  rozpracován.  V průběhu  spolupráce  se  však 

vyskytly  mnohem  zásadnější  problémy  a  tento,  poněkud  akademický  ztratil  na 

významu. Nicméně byl rozpracován a tak byl i dokončen. Tento proces se právě díky 

své jednoduchosti zdál vhodným pro otestování možnosti modelování simulace procesů. 

Tato metoda byla byla zvolena jako odpověď na dílčí cíl práce - nalézt nástroje a popsat 

metody,  které  je  možné použít  využít  při  zlepšování  procesů a  v  podniku.  Viz  také 

odstavec 3.5 Modelování podnikových procesů.

Vzhledem k  nedostatečně  přesným vstupním datům byly  očekávány výsledky spíše 

teoretické, v podobě „ověření možnosti“ a náročnosti řešení.

 5.2.1 Popis přístupu k řešení

V současnosti všechny aktivity v rámci tohoto procesu provádí jeden pracovník na část 

svého úvazku. Ve zbývajícím čase vykonává řadu jiných činností, Předpokládá se však, 

že každý den má možnost část dne nepřetržitě zpracovávat došlé poptávky. 

Zavádět do procesu vlivy ostatních činností by bylo velmi komplikované. Spokojíme se 

s měřením průměrných hodnot vytížení pracovníka a spotřebou času (tedy i náklady na 

práci)  za  delší  časový úsek.  Případná úzká místa  je  pak  možno ověřit  zkracováním 

pracovní  doby  pracovníka  postupně  až  na  hodnotu,  která  odpovídá  dlouhodobému 

pracovnímu vytížení. 

Například:  Zjistíme–li  dlouhodobé  průměrné  pracovní  vytížení  60%.  Zkrátíme  tedy 

v modelu pracovní dobu (dostupnost)  z 8 na 4,8 hodiny.  Opakovaným měřením pak 

jistíme,  jakým způsobem tato úprava ovlivní  průběžnou dobu zpracování  požadavku 

zákazníka od přijetí poptávky po odeslání nabídky.

Další měření můžeme provádět v oblasti času i nákladů při dílčích změnách procesu, 

opatřením na snížení chyb ve vstupních datech, slučování, automatizaci či racionalizaci 

jednotlivých aktivit.
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Proces byl popsán na základě rozhovoru s pracovníkem který jej zajišťuje.

 5.2.2 Analýza procesu

Modelovaný  proces  začíná  příchodem  poptávky  od  zákazníka  a  končí  odesláním 

nabídky.  V  průběhu  procesu  jsou  specifikovány  požadavky  zákazníka,  vyjasněny 

technické náležitosti a vypracována finální nabídka. Proces nezahrnuje možnost návratu 

již  odeslané  nabídky zpět.  V případě  že je  třeba nabídku přepracovat  (a  nejedná  se 

pouze o požadavek na slevu z ceny), přistupuje se k ní jako k nové poptávce. Tento 

postup je dán především nízkým počtem takto vrácených nabídek, zpravidla velkými 

zásahy  do  požadavků  zákazníka  a  také  potřebou  jasně  oddělit  jednotlivé  nabídky 

(návrhy na smlouvu), aby se zabránilo chybám ve specifikaci zakázky.

Po  příchodu  poptávky  (náhodně  generovaná  událost)  poptávka  přijde  do  zásobníku 

pracovníka.  Ten  poptávku  zaeviduje  a  zkontroluje,  zda  má  všechny  náležitosti. 

Kontrolou  úplnosti  zpravidla  neprojde  50%  poptávek.  Ty  pracovník  vrací  zpátky 

poptávajícímu  (zašle  mu  zprávu).  Obchodní  případ  čeká  na  odpověď  ze  strany 

zákazníka.  Doba reakce  zákazníka  je  proměnlivá  a  to  je  třeba  v  modelu  zohlednit. 

Odpověď  zákazníka  znovu  vstupuje  do  aktivity  posouzení  poptávky.  V případě  že 

zákazník odstoupí od svého záměru, nedodá požadované informace, obchodní případ 

zaniká. Po zaevidování poptávky se všemi potřebnými údaji do IS přechází poptávka 

k technickému posouzení. Toto členění by nabylo významu zejména v případě, pokud 

by  evidenci  poptávky  do  systému  zajišťoval  administrativní  pracovník,  ale 

i v současnosti je posouzení kompletnosti údajů před zahájením práce na technickém 

posouzení vhodné.

Technické posouzení je vybaveno stejnou smyčkou jako evidence poptávky. I zde má 

oddělení  svůj  význam,  neboť  zde  zpravidla  probíhá  komunikace  se  zákazníkem po 

technické úrovni.

Dalším krokem je vytvoření nabídky. V současné době k této činnosti přistupováno jako 

k aktivitě, avšak do budoucna je vhodné zvážit náhradu aktivity podprocesem neboť ji 

je možné rozdělit na dílčí či aktivity, které mohou vykonávat různí pracovníci.
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Následuje odeslání nabídky a ukončení procesu. Odeslání nabídky je opět samostatná 

aktivita a umožňuje tak využít administrativní pracovní síly a je vhodné při simulacích 

zvážit dávkové zpracování.

Popis procesu v BPMN je na obrázku 5.7 s. 54.

Protože  celý  proces  je  závislý  na  řadě  náhodných  veličin,  je  třeba  je  do  modelu 

zapracovat.  Jedná  se  například  o  proměnlivou  dobu  mezi  příchodem  jednotlivých 

poptávek, dobu evidence poptávky, zpracování nabídky, odezvy zákazníka na doplňující 

dotazy a počet opakování cyklů upřesňování požadavků atp. 

Rovněž je třeba zohlednit obchodní případy, které se nedožijí realizace nabídky, neboť 

zaniknou již ve fázi specifikace požadavků zákazníka nebo návrhu technického řešení. 

I  tyto případy vytěžují zdroje a přinášení náklady.

Protože firma nemá žádná přesná měření, byly pro tyto náhodné vstupy použity odhady, 

které jsou pro ověření metody dostatečné. V případě potřeby je možno proces upravit 

doplnit o přesnější parametry získané měřením procesu ve firmě, aby chování modelu 

co nejvíce odpovídalo realitě.
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Obrázek 5.7: Zjednodušený návrh procesu v BizAgi Process Modeller



 5.2.3 Úvodní návrh a simulace

Na základě výše zmíněného prvního návrhu v programu BizAgi  Process Modeler byl 

vytvořen  model  v  programu  Witness Visio  Simulation Solution. Ten  byl  doplněn 

o parametry, které umožňují simulaci. Také oproti prvnímu návrhu byl doplněn dalšími 

vazbami  a  zakončením  procesu  v  průběhu  procesu.  Vazby  na  externí  firmu  byly 

vyřešeny událostmi typu zpráva. Viz Schéma 5.2 s. 55.

Tento model a simulace procesu byla úspěšně otestován dne 13. 4. 2010 na počítači 

v učebně VUT FP. Záznam této simulace je na obrázku 5.8.

Vzhledem k odhadovaným vstupním hodnotám nebyly měření vyhodnocovány. Cílem 

bylo nastavit proces tak, aby bylo možné spustit simulaci. Z obrázku je patrné, že za tři 

týdny procesem prošlo 22 poptávek, z nichž vzniklo 10 nabídek a 12 bylo ukončeno již 

ve fázi vyjednávání požadavků. Je možno konstatovat že simulace je funkční a může 

celkem realisticky popsat průběh a výstupy procesu. Dle předpokladu je možné zjistit, 

jakým  způsobem změna některých parametrů či běhu procesu ovlivní výstupy.
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Schéma 5.2: Model procesu ve Witness Visio Simulation Solution



Význam takovéto  simulace  lze  však  spatřovat  spíše  u  aplikací,  kde  se  zpracovávají 

velké  objemy  úkolů  (úkonů).  Namátkově  můžeme  zmínit  operátory  call center. 

Modelování je zde možno využít pro nastavení kapacity centra v průběhu týdne tak, aby 

byla dodržena maximální stanovená doba čekání klienta.

 5.2.4 Návrh úprav

Jednou  z  možných  úprav  procesu  je  nahrazení  vstupního  cyklu.  Sběr  dat  je  sice 

prováděn prostřednictvím webového formuláře, ten však neumí zareagovat na zadávaná 

data  a  v  podstatě  ani  kontrolovat  zadané  údaje.  Získaná  data  jsou  v  současnosti 

zpracována manuálně včetně jejich kontroly.  Také jejich případné doplnění  zajišťuje 

pracovník zpětnou komunikací se zákazníkem. Kromě toho, že mezi jednotlivými kroky 

jsou i několikadenní prodlevy, zvyšují  se i náklady na zpracování požadavku, neboť 

pracovník se musí k případu vracet a znovu jej „nastudovat“. 
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Obrázek 5.8: Snímek simulace procesu



V návrhu je tato fáze nahrazena „chytrým“ webovým formulářem, který by dynamicky 

reagoval  na  vstupy  od  zákazníka  a  poutavou  formou  jej  provedl  „rozhovorem“. 

Současně by automaticky kontroloval správnost a kompletnost vstupních dat, eliminoval 

nevhodné  kombinace  požadavků,  případně  nabízel  cestu.  Zaznamenaná  data  by  se 

v ideálním  případě  přímo  (dávkově)  zapisovala  do  databáze  informačního  systému 

a vytvořila  záznam  v  podobě  kontaktního  jednání.  Data  nashromážděná  v  databázi 

společně s s databází navržených řešení a kalkulací by pracovníkovi, který zpracovává 

nabídky sloužil  jako vhodný podpůrný prostředek při  jeho práci.  Toto řešení  čekání 

zákazníka  i  pracovníka  na  reakci  druhé  strany  v  rámci  první  zpětné  vazby,  kterou 

v současnosti prochází až 50 – 80%  požadavků.

 Zjednodušené schéma tohoto procesu znázorňuje schéma 5.3.

Vhodně  navržený  systém  by  mohl  zákazníkovi  také  přímo  navrhnout  některé  ze 

standardizovaných (nebo v minulosti použitých) řešení, stejně jako to v současnosti dělá 

pracovník,  který  požadavky  zpracovává.  Zákazník  by  tak  dostal  v  podstatě  ihned 

odpověď na svůj dotaz.  Do cca dvou až tří  dní by zákazníka kontaktoval pracovník 

firmy, který by již měl zpracovanou nabídku a byl na jednání řádně připraven. Navíc by 

firma mohla zvolit  vhodného pracovníka (nebo některého z autorizovaných partnerů 

blízko místa bydliště zákazníka). 

Obě výše uvedená řešení sníží potřebu lidských zdrojů ve firmě a také zrychlí průběh 

zpracování poptávky. Také technické řešení webového formuláře a datové komunikace 

je v současnosti technicky relativně snadno řešitelné a dá se zakoupit. Problematické je 
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Schéma 5.3: Úprava procesu automatizací vstupní fáze



však vytvoření obsahu (inteligence) formuláře. Proti hovoří také to, že i dobře navržený 

formulář nemůže reagovat na všechny podněty od zákazníka a v každém případě jej 

bude nějakým způsobem omezovat a směrovat. V praxi však často dochází k tomu, že 

zákazník  až  v  průběhu  rozhovoru  se  zkušeným  technikem  zjistí,  že  řešení  jeho 

požadavku spočívá  úplně  jinde,  než  se  původně domníval.  Z  tohoto  důvodu nebyla 

myšlenka dále rozvinuta a v podstatě čeká na „politické rozhodnutí“. 

Patrně by mělo význam, pokud by se připravovala větší marketingová akce (například 

u příležitosti  oficiálního  vstupu  firmy  TAUSH,  s.r.o.  na  trh.),  při  které  by  se 

předpokládal větší objem zpracovávaných dat a větší oslovení potenciálních zákazníků. 

Vhodně navržený formulář, který by poskytl zákazníkovi přidanou informaci by mohl 

být i dobrým nástrojem propagace. Například  modulárně poskládané a pěkně graficky 

znázorněné schéma doporučeného sytému s informací, proč byly jednotlivé komponenty 

zvoleny a jakou mu přinesou výhodu. 

 5.3 Další doporučení v oblasti HW a SW

Softwarové a hardware je v podniku na dostatečné úrovni. Pro lepší využití  modulu 

firemních  aktivit (CRM)  je  vhodné  vybavit  uživatele  programem  Outlook  2007 

a podniková jednání zaznamenávat v IS Helios. Jedná se o relativně drobný výdaj. Viz. 

5.4.3 Nákup HW a SW, s. 59.

Nabízí se krabicová verze (FPP). Její výhodou je, že je možné ji legálně instalovat na 

dvou počítačích – stolním a notebooku (pokud bude na obou počítačích pracovat z větší 

části jeden uživatel), což je řešení, které ideálně vyhovuje požadavkům. Je však třeba 

ověřit, zda je možné tuto licenci využít na serveru pro přístup přes vzdálenou plochu 

a ověřit kompatibilitu této licence s IS Helios. Cílem je umožnit sdílení informací, lepší 

organizaci,  plánování  a  kontrolu  úkolů.  Přínosem rovněž  bude  provázaní  veškerých 

informací týkajících se obchodních případů se zákazníkem.
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 5.4 Ekonomické zhodnocení

 5.4.1 Návrh tiskového formuláře 

Náklady na vytvoření univerzálního formuláře pro vydané objednávky byly (pokud by 

byly kalkulovány) vysoké. Práce na formuláři jistě zabrala alespoň 20 hodin. To bylo 

dáno samostudiem a neznalostí vnitřních vazeb datového zdroje. Na druhou stranu firma 

získala  univerzální  formulář,  který  může  být  základem  pro  formuláře  další  jejich 

jazykové mutace. Do budoucna lze očekávat časovou náročnost v rozmezí 1-4 hodiny 

práce na jeden formulář dle jeho komplikovanosti. Pro případného pracovníka, který by 

se  návrhy formulářů  zabýval  lze  doporučit  absolvování  jednodenního  školení,  které 

firma Asseco Solutions nabízí za 2500,- Kč.

Časové úspory získané tímto formulářem lze při současném obratu zboží odhadnout na 

4 hodiny měsíčně. Velký přínos však do budoucna představuje databáze informací, která 

vznikne  v  informačním  systému  a  kterou  bude  možno  využít  pro  optimalizaci 

skladových zásob.

 5.4.2 Úprava procesu zpracování nabídek

Z finančního hlediska se dají očekávat náklady na služby v horizontu 10 – 40 tis. Kč dle 

komplexnosti řešení. To je v podstatě méně než náklady na kvalitního technika za jeden 

měsíc. Nejsou však započítány náklady na vlastní práci při tvorbě obsahu formuláře. 

Ekonomické přínosy tohoto řešení je předem obtížné stanovit. Hlavní přínosy (alespoň 

v současnosti) nelze hledat v úspoře nákladů. Zatím jsou pro tuto činnost dostatečné 

kapacity.  Přínos  je  možno  spatřovat  ve  spokojenějším  zákazníkovi.  Tyto  přínosy 

je možné vyhodnotit a až s dostupem času.

 5.4.3 Nákup HW a SW

Lze doporučit  zakoupení  dvou licencí  Outlook 2007 jako rozšíření  modulu  firemní 

aktivity (CRM). 

Nabízí se krabicová verze (FPP). Její výhodou je, že je možné ji legálně instalovat na 

dvou počítačích – stolním a notebooku (pokud bude na obou počítačích pracovat z větší 

části jeden uživatel), což je řešení, které ideálně vyhovuje požadavkům. Je však třeba 
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ověřit, zda je možné tuto licenci využít na serveru pro přístup přes vzdálenou plochu 

a ověřit kompatibilitu této licence s IS Helios. Cena této licence je 2 720,00 Kč bez 

DPH  (www.e-software.cz)  Celkové  náklady  na  dvě  licence  včetně  instalace 

nepřesáhnou 6000,- Kč. Pokud řešení oběma pracovníkům přinese časovou úsporu cca 

1,5 hodiny měsíčně, vrátí se vynaložené náklady do jednoho roku. Snížení nákladů však 

není cílem tohoto opatření. Více viz  5.3  Další doporučení v oblasti HW a SW, s. 58
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ZÁVĚR 

S ohledem na zjištěné skutečnosti lze doporučit vytvoření informační strategie, aby se 

předešlo  zbytečným  ztrátám.  Tato  strategie  však  musí  být  úzce  svázána  s  kvalitně 

zpracovanou podnikovou strategií.  Strategie  by měla pomoci  otázkami týkajícími se 

další  implementace  IS  HELIOS.  Na  základě  stavu  posouzení  stavu  administrativy 

a informačního systému lze navrhnout tyto kroky:

1) Stanovit jasnou a reálnou strategii rozvoje podniku.

2) Vytvořit informační strategii.

3) Ve  spolupráci  s  dodavatelem  ověřit  náklady  spojené  s  provozem,  nastavením 

a konzultacemi  u  stávajícího  informačního systému v  dalších  letech  (v  časovém 

horizontu strategie podniku) a pokusit  se vyjednat rozumnou cenu za dostatečný 

objem podpory.

4) Posoudit  přínosy systému a rozhodnout o jeho ponechání či  změně (změna není 

žádoucí.  Na druhou stranu není  třeba  setrvávat  na  pozicích  doslova  „za  každou 

cenu“.)

5) Důsledně  ve  spolupráci  s  dodavatelem dokončit  implementaci  alespoň  modulů, 

které se dotýkají klíčových procesů.

Tento krok by měl v ideálním případě proběhnout dříve, než budou prováděny další 

změny v systému. A změny v systému je nutné začít provádět co nejdříve.

Jednou z již provedených změn je vytvoření výše zmíněného objednávkového formuláře 

v IS HELIOS a nastavení souvisejících vazeb v systému. Tento praktický úkol má i svůj 

teoretický přínos, tím, že se ve firmě zvýšila informovanost o možnostech IS HELIOS 

a schopnost reagovat na specifické požadavky. Praktický přínos je mnohem větší, než se 

může zdát. Zrychlí a zpřesní se zpracování informací. Informace budou shromažďovány 

na jednom místě a  bude je možné sdílet.  Také bude možné využít  alespoň základní 

prvky MRP – nákup materiálu dle požadavků skladů  a  dalších dokladů oběhu zboží.

Seznámení  se  s  Report  Builderem a  strukturou dat  naplňuje  požadavky dílčího  cíle 

nalézt nástroje a popsat metody a nástroje, které je možné použít k zlepšování procesů 
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ve firmě.  Tento  cíl  naplňuje  také  použitá  notace  zápisu  BPMN v programu BizAgi 

Process  Modeller. Tento nástroj  může (i bez simulace) významně pomoci při  popisu 

procesů v rámci implementace jednotlivých modulů.

Jak již  bylo naznačeno výše,  bylo  rozhodnuto  o zřízení  e-shopu,  jako informačního 

a komunikačního  kanálu  pro  autorizované  partnery,  ale  i  další  zákazníky.  Jeho 

implementace není předmětem této práce, ale probíhala paralelně a přinesla také nové 

poznatky a požadavky. Vzhledem k tomu, že software pro e-shop MajorShop využívá 

databázi  IS  HELIOS,  se  kterou  svou  databázi  synchronizuje,  je  třeba  zohlednit  při 

„rozjíždění“ jednotlivých funkcí také tento fakt.

Na  základě  výše  uvedených  informací  můžeme  konstatovat,  že  cíle  práce  uvedené 

v odstavci 2.2 byly naplněny.
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