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ABSTRAKT
Návrh elektronického obchodu pro Westfalia Metal s.r.o. založeného na informačním
systému SAP. Návrh zohledňuje druh zákazníků společnosti.

KLÍČOVÁ SLOVA
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ABSTRACT
E-Shop Concept for Westfalia Metal s.r.o. based on information system SAP. Concept
accounts with company’s customer type.
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ÚVOD 

Bakalářská práce na téma „Návrh elektronického obchodu pro Westfalia Metal s.r.o.“ 

pojednává o návrhu elektronického obchodu pro společnost Westfalia Metal s.r.o.  

Tato práce je rozdělena na tři hlavní části. Těmito částmi jsou Teoretická východiska 

práce, Analýza a Návrh. Součástí této práce jsou i další části. Tyto části jsou nutné 

zejména pro splnění všech formální náležitostí diplomových prací. 

V části Teoretická východiska práce popisuji nutný teoretický základ pro témata 

probíraná v této práci. Teoretická východiska práce jsou konkrétněji rozdělena pro vyšší 

přehlednost na čtyři části. 

Druhou částí je část Analýza. V této části analyzuju současný stav. Zkoumám 

momentální ekonomický a personální stav společnosti. Pro lepší vypovídací schopnost 

je tato část doplněna obrázky a opět rozdělena na několik dalších částí. 

Třetí hlavní částí práce je samotný návrh elektronického obchodu. V této části 

navrhuji grafický vzhled obchodu, popisuji jednotlivé části, tvorbu webových stránek 

a další kroky, které jsou nutné pro zprovoznění Elektronického obchodu. 

Zpracovat práci na téma „Návrh elektronického obchodu pro Westfalia Metal s.r.o.“ 

jsem si vybral proto, protože v této společnosti pracuji a přišlo mi vhodné a přínosné 

navrhnout pro ni elektronický obchod, který by mohla implementovat. Dalším důvodem 

výběru tohoto tématu byla vnitřní potřeba prozkoumat možnosti informačního systému 

SAP a jeho schopnosti v oblasti e-commerce. 

CÍL PRÁCE 

Cílem práce je prozkoumat teoretický základ elektronického obchodu, zanalyzovat 

současný stav společnosti a technologií, které společnost používá. Hlavním jejím cílem 

je návrh elektronického obchodu pro Westfalia Metal postaveného na informačním 

systému SAP.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE – 
SPOLEČNOST 

1.1. Firma 

Westfalia Metal s.r.o. je společnost s ručením omezeným. V rámci kompletnosti této 

práce uvedu základní definice pro všeobecný podnik, jeho cíle a vlastnosti společnosti 

s ručením omezeným. 

Nebudu uvádět vlastnosti komanditních společností, akciových společností a jiných, 

protože tyto informace jsou irelevantní pro tuto práci. 

1.2. Definice 

Celek zapsaný v obchodním rejstříku jako obchodní společnost. Tento celek 

je zapsaný pod určitým názvem, pod kterým vystupuje samotný podnikatel (respektive 

skupina podnikatelů). 

Firma musí činit právní úkony v souladu s legislativou země, ve které byla založena 

a provozuje svoji činnost. 

1.3. Cíle  

Primárním cílem společností je dosáhnout, co nejvyššího možného zisku. Dalším 

cílem může být dosáhnutí co nejvyššího možného obratu společnosti. Důvodem pro 

maximalizaci obratu může být plán dosáhnout, co nejvyšší pokrytí trhu. Maximalizace 

obratu s sebou nese rizika nízkého příjmu společnosti. 

1.4. Společnost s ručením omezeným 

Jedná se o nejjednodušší druh společnosti, která může mít od jednoho až do padesáti 

společníků. 

Tito společníci ručí každý minimálním vkladem 20000 CZK. Výše ručení je vždy 

do výše vkladu. Minimální výše základního kapitálu je 200000 CZK. 

Za společnost rozhodují všichni společníci. Ti také nesou odpovědnost za veškeré 

právní úkony a jsou oprávněni jednat jménem společnosti nestanoví-li společenská 

smlouva jinak. 

Výhodou společnosti s ručením omezeným je nízká hodnota ručení za tuto 

společnost a nízká administrativní náročnost.  



14 

2 TEORETICKÁ VYCHODISKA PRÁCE – 
INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Společnost Westfalia Metal s.r.o. používá informační systém SAP. Nejdříve popíši 

nutný všeobecný teoretický základ pro informační systémy (dále jako IS) a uvedu 

historii IS SAP. Konkrétní specifikace informačního systému používaného 

ve společnosti uvedu v analytické části.  

Do informačního systému SAP lze doinstalovat platforma SAP Netweaver, která 

zajišťuje mimo jiné i funkcionalitu webového prostředí. Tuto platformu popíši v teorii 

také a dále ji zmíním v části Návrhu v té práci v souvislosti s její implementací 

a úpravami. 

2.1 Informační systém – všeobecně 

„Základem podnikových informačních systémů (též systémů pro plánování 

podnikových zdrojů nebo systémů ERP) je jedna společná databáze, díky níž jsou tyto 

systémy schopny zcela podporovat všechny procesy související s podnikovou 

ekonomikou daného podniku. Typickými příklady mohou být procesy v oddělení 

finanční účtárny či controllingu, plánování a rízení výroby, nákupu a logistiky, prodej 

a expedice či řízení lidských zdrojů.“1 

Díky jedné velké společné databázi a klientského software pro připojení k této 

databázi je možné přistupovat k datům z různých míst společnosti a přitom ta data 

budou všechny stejná a stejně aktuální. Takto centrálně uložená data usnadňují určité 

procesy ve firmě.  

Typickým příkladem budiž proces objednávání zboží či vybavení. Pokud bych chtěl 

bez takového informačního systému konkrétně objednat 20 tun nerezové ocely, pak 

musím zkontaktovat oddělení nákupu, nadiktovat jim, co konkrétně potřebuji, kdy 

to potřebuji, kolik toho potřebuji. Oddělení nákupu si zapíše objednávku, najde 

vhodného dodavatele a zboží objedná. Objednaná ocel dorazí, sklad ji přijme a zapíše 

do skladových zásob. Oddělení nákupu ale již ztratilo přehled, zdali ocel vůbec dorazila 

a kdy. Pracovník nákupu tedy musí volat Skladníkům a ti zkontrolují skladové zásoby 
                                                 

1. 1 MAASEN, André, et al. SAP R/3 : Kompletní průvodce. Brno : Computer Press, 2007. 736 s. 

ISBN 978-80-251-1750-7. 
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a sdělí, zdali již ocel dorazila či ne. S informačním systémem probíhá tento proces 

s vyšší úrovní automatizace. Zadám objednávku přímo do informačního systému, kde 

si ji Nákup vyzvedne a provede. Když zboží dorazí, tak Sklad tuto skutečnost zapíše 

do informačního systému. Tato skutečnost se zobrazí i u objednávky a má návaznost 

i na další procesy. S informačním systémem se tedy zjednodušuje komunikace, 

zrychlují se určité kroky a snižuje se riziko přeslechnutí při diktování druhů zboží 

a překlepů, protože data (druh zboží, dodavatele) vybírám ze seznamu místo toho, 

abych je diktoval pracovníkovi Nákupu po telefonu. 

Informační systémy se doporučují nasazovat pouze do větších provozů, kde 

spolupracuje více větších středisek. Je totiž zbytečné nasazovat informační systém, jako 

je například SAP, do jediné kanceláře. 

2.2 Informační systém SAP – historie 

V roce 1972 vznikla společnost SAP. SAP zkracuje Software, Anwendungen und 

Produkte in der Datenverarbeitung. Tuto společnost založilo pět bývalých zaměstnanců 

firmy IBM. Těmito zaměstnanci byli Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Hasso 

Plattner, Klaus Tschira a Claus Wellenreuther. Jejich cílem bylo vyvinout standardní 

software pro řízení podnikové ekonomiky. 

Po roce byl dokončen vývoj prvního standardního softwaru pro finanční účetnictví. 

Tento produkt se stal základem pro systém SAP R/1. 

Jako ERP systém se ovšem dal označit až SAP R/2. Tento systém vyžadoval 

sálových počítačů pro svůj provoz. 

V roce 1992 začala firma SAP dodávat další verzi tohoto systému. Tento systém nesl 

označení SAP R/3. Tento systém doznal velkých změn. Největší změnou 

je přepracování na architekturu klient – server a využití relačních databází. Další úprava 

systému spočívala v možnosti běhu na rozličných hardwarových konfiguracích. Systém 

SAP R/3 šlo instalovat i na různé informační systémy, čímž byla zajištěna vyšší 

kompatibilita a otevřely se nové trhy, kde je možné tento IS používat. Díky těmto 

vlastnostem dosáhla firma SAP se svým SAP R/3 vedoucího postavení na trhu 

se standardními softwary pro řízení podnikové ekonomiky.  

Od roku 1998 se začalo obchodovat s akciemi společnosti SAP AG i na burze v New 

Yorku. 
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V roce 2002 došlo k dalšímu vývoji uvedením systému SAP R/3 Enterprise. 

Změnami v tomto systému bylo přeuspořádání modulů, což umožnilo další vývoj 

některých rozšíření. 

Dalším významným krokem bylo vypuštění systému SAP ECC 6.0. Tato událost 

se stala roku 2005. Zkratka ECC znamená ERP Central Component. Důvodem pro ECC 

byla nutnost pro centrální komponentu, na kterou by bylo možné navazovat další 

produkty a tím umožnit další vývoj. 

2.3 Informační systém ERP SAP – výhody / nevýhody 

2.3.1 ERP SAP – Výhody 

ERP umožňuje jednodušší globální integraci a automatizuje překonávání bariér, jako 

jsou směnné kurzy a komunikační jazyk. Tento systém je vhodný pro globální 

společnosti, které působí v různých zemích. Poskytuje informace v reálném čase 

a snižuje riziko nadbytečného opakování informace a vytváří prostředí s vyšší pracovní 

efektivitou, která umožňuje pracovníkům lépe vykonávat jejich práci. Díky rozšířenosti 

a historii systému SAP ERP mají dodavatelé tohoto systému zkušenosti s jeho 

testováním a implementací. 

2.3.2 ERP SAP – Nevýhody 

Ve smlouvě o dodání systému dodavatelem může být ve smlouvě doložka, 

která znemožňuje změnu dodavatele systémů. Tato nemožnost změny může být 

vynucena vysokými sankcemi. „Neohebnost“ systému může způsobit, že balíčky od 

dodavatele nebudou přesně sedět obchodnímu a funkčnímu modelů firmy. Následné 

úpravy (customizace) mohou prodražit implementaci a užívání systému. Další 

nevýhodou systému SAP ERP je jeho vysoká pořizovací cena. Mnohdy se totiž 

investice ani nemusí vyplatit. Poslední nevýhodou je velké riziko, že implementace 

informačního systému nevyjde a další pokusy systém naimplementovat investici ještě 

více prodraží. Vzhledem k rozsáhlosti a komplexnosti ERP SAP je vyžadována vysoká 

odbornost ze stran implementační firmy, což má značný vliv na následnou efektivitu 

použití systému ve firmě. Následně je i potřeba odborníků pro údržbu a pro provoz 

systému, což nese s sebou vysoké personální náklady. 
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2.4 Moduly IS SAP 

2.4.1 FI – Financial Accounting 

Tento modul zajišťuje správu financí společnosti. Finanční stránka společnosti může 

být zobrazována v reálném čase a v přehledné formě. Pomocí tohoto modulu 

se uchovávají veškeré účetní doklady. Tento modul má spojitost s elektronickým 

obchodem, protože registruje platby zákazníkům a dodavatelům a stará se o další 

finanční náležitosti. Modul FI obsahuje podmoduly, které zajišťují různou 

funkcionalitu. Popíši ty, které mají přímý vliv na elektronický obchod. 

Podmoduly pro správu příjmů a výdajů se starají o shromažďování plateb 

od zákazníků a o platby dodavatelům. Tyto platby se automaticky zaznamenávají 

do hlavní účetní knihy. Podmodul příjmů monitoruje splatnosti a generuje zákaznickou 

analýzu. Tento podmodul má spojení s modulem SD (Nákup a odbyt).  

Podmodul pro platby zajišťuje automatizaci odesílání plateb dodavatelům 

společnosti. Jakmile je platba schválena v systému, podmodul ji odešle ke zpracování 

do obslužného programu a ten platební příkaz odešle do banky. 

Podmodul hlavní knihy je integrován i s ostatními SAP moduly. Tento modul 

zajišťuje hlavní účetní knihu a umožňuje v reálném čase náhled do ní a v reálném čase 

zobrazovat stavy účtů. 

Další podmoduly se starají o sledování stavu rozpočtů, odpisy dlouhodobých a jiných 

majetků a jiné účetní knihy. 

2.4.2 FI-AA – Financial Accounting – The Asset Accounting 

Modul FI-AA sleduje stavy majetků firmy. Poskytuje detailní informace 

o transakcích s majetkem společnosti. 

Lze v něm sledovat veškeré pohyby majetků společností. Přepisy dlouhodobých 

majetků na jiné osoby, odpisování majetku, stav majetků a jiné atributy, které mohou 

u dlouhodobých majetků nastat. 

Funguje na bázi majetkových karet. Tato karta se založí při nákupu nového majetku. 

Majetková karta obsahuje jednoznačný identifikační údaj, název majetku a další atributy 

nutné k identifikaci dlouhodobého majetku. 

Součástí majetkové karty jsou informace o pohybu majetků. Každý dlouhodobý 

majetek (dále zkracuji jako DM) má přiřazenu odpovědnou osobu, nákladové středisko 

a umístění majetku. Tyto informace jsou sledovány za použití intervalů. Při nákupu 
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majetku se založí první interval, do kterého se zapíší nutné údaje. Pokud je nutné 

přepsat DM na jinou odpovědnou osobu, popřípadě přemístit do jiné místnosti či změnit 

jiný atribut, vytvoří se nový interval, který se zapíše za předchozí interval. Tímto 

je zachována historie pohybů s DM. 

2.4.3 CO - Controlling 

Shromažďuje a poskytuje informace o výdajích a příjmech společnosti. Je možné 

pomocí něj generovat výhledy, vytvářet informativní reporty a kontrolovat finanční 

stránku společnosti s pomocí nástrojů finanční analýzy.  

Jak jsem již zmínil, tak užívá nástroje finanční analýzy. Usnadňuje tedy práci při 

finančních uzávěrkách ke konci účetních období a případně při krizi ve společnosti. 

Lze pomocí ní totiž zjistit, kde nastala chyba a proč má společnost potíže. 

2.4.4 MM – Material Management 

Spravuje práci a manipulaci s materiálem ve společnosti. Sleduje plánování 

materiálu, nákup materiálu, příjem zboží a ve spojení s FI a s nástrojem schvalování 

plateb také provádí platby za zboží. 

Modul MM užívá pro správu materiálů takzvané Kmenové Záznamy Materiálu 

(KZM). V tomto záznamu jsou uvedeny atributy k materiálu. Z těchto atributů 

lze jmenovat samotný název materiálu, měrná jednotka a další. 

2.4.5 WM – Warehouse Management 

Modul WM umožňuje v systému SAP práci se skladem. Tedy sledování stavu skladů 

a pozice zboží na skladech. 

Pomocí něj je možné zjišťovat a sledovat stavy a umístění zboží na různých 

skladech. Modul také zajišťuje funkcionalitu příjmu materiálu do skladů a výdej 

ze skladových zásob. 

2.4.6 SD – Sales and Distribution 

Modul SD se stará o Prodej a odbyt. Spravuje úlohy, které jsou zaměřené na 

zákazníka. Od prodeje až po dodání. Včetně úloh jako jsou vyžádání nabídky, prodejní 

objednávky, nacenění, výdej (a jiné skladové procesy), balení a přepravu. 
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2.4.7 PP – Production Planning 

Production and planning (Plánování a řízení výroby) modul zajišťuje řízení 

a plánování výroby. Určuje, kdy se vyrobí co a kolik.  

Tento modul je složen z komponent, které zajišťují různé funkcionality. Tyto 

komponenty jsou Sales And Operation Planning, Long Term Planning, Demand 

Management, Materials Requirements Planning. 

Pomocí Sales And Operation Planning se provádí operativní plánování. Operativní 

plánování je plánování s délkou maximálně jeden rok. Rozpracovává plán 

do konkrétních úkolů, jak pro organizační jednotky, tak i pro jednotlivé pracovníky. 

Long Term Planning umožňuje plánování z dlouhodobějšího hlediska. 

Demand Management je nástrojem pro management poptávky. Konkrétně pojem 

Demand Management označuje metodologii pro management předpovídané poptávky. 

Materials Requirements Planning (PP-MRP) hlavní funkcí této komponenty modulu 

PP je garantovat dostupnost materiálu, tedy zajišťovat dostupné množství na skladech 

pro výrobu či prodej. Tento proces obsahuje sledování skladových zásob 

a automatickou tvorbu návrhů na objednávky materiálů. 

2.4.8 BC 

Pomocí tohoto modulu se nastavují různé vlastnosti systému.  

2.4.9 HR – Human Resources 

Modul HR je určen pro personalistiku a celkově pro správu lidských zdrojů. 

Umožňuje sledovat stavy zaměstnanců a jejich pracovní zařazení. Modul 

HR umožňuje kalkulaci nákladů na zaměstnance včetně samotných mezd. Dále 

je možné pomocí něj sledovat dovolené a pracovní doby zaměstnance. 

Modul FI-AA z něj čerpá informace o zaměstnancích a pomocí něj je schopen 

efektivněji spravovat informace o majetku společnosti (majetek společnosti má totiž 

často přiřazena osoba, která je za tento majetek odpovědná). 

2.5 Klienti 

Operační systém SAP lze rozdělit na několik klientů (databází). Každý z těchto 

klientů může být rozdílně nastaven. Hodí se to především na testování, kdy lze vytvořit 

kopii jednoho klienta a na kopii testovat nové funkcionality a nastavení, 

aniž by se narušila stabilita a funkčnost hlavního klienta. Kopie se vytváří z důvodu 
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vytvoření prostředí shodného se skutečným prostředím, ve kterém se úprava bude 

používat. Těmto klientům se často říká testovací.  

2.6 SAP Netweaver 

SAP Netweaver slouží jako integrační a aplikační platforma pro informační systém 

SAP. Pomocí funkcionalit, které tato platforma nabízí lze upravovat a restrukturalizovat 

současnou IT infrastrukturu. Na základě této platformy lze implementovat a spouštět 

nové procesy či obchodní strategie. Pomocí této platformy ani nejsou náklady 

na zavádění nových procesů tak vysoké, protože platforma SAP Netweaver využívá 

stávající infrastruktury systému a není tak třeba nakupovat a zařazovat do stávající 

infrastruktury nové servery a jiné zařízení rozšiřující funkcionalitu a možnosti systému. 

Dále tato platforma poskytuje součásti pro usnadnění komunikace zaměstnanců 

a jiných subjektů s informačním systémem společnosti. Kvůli této vlastnosti platformy 

SAP Netweaver vůbec zmiňuji. 

Platforma sestává z komponent, nástrojů a aplikací. Každá komponenta, nástroj 

či aplikace zajišťují určitou funkcionalitu.  

Jako příklad komponent si můžeme uvést Application Server zajišťující Webové 

služby, Business Warehouse poskytující možnosti Business Inteligence, Business 

Process Management, který umožňuje vytváření, implementaci a sledování 

podnikových procesů, Business Rules Management pro správu pravidel a firemních 

politik, SAP Netweaver Mobile pro vzdálený přístup zaměstnanců k firemnímu systému 

či SAP Netweaver Portal určeny pro unifikaci informačních zdrojů a aplikací, 

aby uživatelé měli lepší náhled na informační zdroje.  Pro účely elektronického obchodu 

nás nejvíce zajímá komponenta s názvem SAP Netweaver Application Server, které 

věnuji více prostoru níže. 

Z nástrojů jmenuji například Developer Studio a Visual Composer. Developer Studio 

je uživatelské rozhraní pro vývoj J2EE aplikace. Visual Composer slouží k návrhu 

a customizaci rozhraní, aby nebyla vyloženě nutná znalost manuální programování. 

Z nástrojů bude nejvíce pro elektronický obchod potřeba Visual Composer 

pro modifikaci prostředí.  

Poslední přišly na řadu aplikace. Z aplikací si zcela určitě zmínění SAP Central 

Process Scheduling application by Redwood a SAP Conversion Agent conversion tool 
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by Informatica. Central Process Scheduling slouží k správě, monitorování a provozu 

kritických podnikových procesů z jednoho místa pomocí adaptivního, real-time 

plánování úkolů s možností automatizace procesů. Conversion Agent, jak již název 

napovídá, poskytuje transformaci dat, ať již strukturalizovaných 

či nestrukturalizovaných, do formátu ve standardu XML. Poslední zmiňovaná aplikace 

se hodí jako doplněk pro elektronický obchod z důvodu rozšíření kompatibility 

s informačními systémy odběratelů, protože data (objednávky, faktury, dodací listy) 

ve formátu XML lze snadněji importovat do různých IS. 

2.6.1 SAP Netweaver Application Server 

Pomocí této komponenty platformy SAP Netweaver bude fungovat elektronický 

obchod pro Westfalia Metal s.r.o. Jejím užitím lze vytvořit škálovatelné webové 

aplikace a webové služby pro široké možnosti využití na celosvětové síti internet. 

2.6.1.1 Vlastnosti a funkce 

Z hlediska bezpečnosti nabízí tato komponenta to, co je standardem. Samozřejmostí 

je podpora HTTPS, SSL (vrstva pro autentizaci a šifrování přenosu) a LDAP (přístup 

k adresářům na adresářovém serveru). Dále umožňuje bezpečnou komunikaci mezi 

klienty a serverem, autentifikaci a systém jednotného přihlášení, centrální správu 

uživatelů, digitálních certifikátů, digitálních podpisů a nástrojů pro audit. 

Podporuje webové služby a podnikové aplikace, které nejsou závislé na užité 

platformě. Tyto aplikace mohou být vybudovány pomocí technologií, jako jsou J2EE 

či ABAP. SAP Netweaver AS funguje na všech otevřených technologických 

platformách – včetně nejrozšířenějšího hardware, operačních systémů a databází. 

Pro snazší nasazení obsahuje Application Server nástroje pro usnadnění práce 

s různými verzemi a nástroje pro práci s lokálně uloženými daty v kombinaci s daty na 

centrálním serveru uložených v relační databázích. 

Umožňuje škálování a vysokou přístupnost webových aplikací postavených na této 

komponentě. Vysoká přístupnost je zajištěna pomocí funkce vyhledání a delegování 

požadavku na jiný server, na kterém běží služba SAP Netweaver AS. Když se tedy 

vyskytne problém či je jeden server s touto službou přetížen, tak se požadavek 

přesměruje a provede na jiném a uživatel webové aplikace ani nepozná, že je něco 

v nepořádku. Funkce škálování umožňuje vystavění velice výkonných aplikací pro 

velké množství uživatelů. 
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V neposlední řadě jmenujme nástroje a funkce pro snazší implementaci změn 

v podnikových procesech, snazší provádění změn ve funkci systému při organizačních 

změnách či jednodušší a rychlejší přidávání dalších funkcí. 

2.6.2 SAP Netweaver Visual Composer 

Tento nástroj si také zaslouží bližší přiblížení, protože poskytuje uživatelské rozhraní 

pro úpravu vzhledu webových aplikací a služeb.  

Modifikace prostředí bude potřeba zejména z důvodů unifikace vzhledu s firemními 

materiály (reklamní letáky, katalogy), firemními prezentacemi. Udržení stejných 

vzhledů napomáhá k navození větší důvěry v autenticitu elektronického obchodu a také 

z důvodů, že zákazník již tyto barvy a vzhled ze zmíněných letáků. 

Tento nástroj bude dále využit pro zjednodušení rozhraní pro objednávání, 

aby ze stran zákazníků společnosti nebyla třeba školení a systém byl dostatečně 

jednoduchý a přehledný pro rychlou orientaci a objednávání. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE – 
ELEKTRONICKÝ OBCHOD 

3.1 Druhy elektronického obchodu 

Budeme uvažovat dva hlavní druhy obchodu. Tyto dva druhy jdou aplikovat nejen 

na elektronický obchod, ale i na jiné metody obchodování. 

3.1.1 B2B – Business To Business 

Jedná se o formu obchodu mezi společnostmi. Při této formě obchodu obchoduje 

společnost se společností. Tato forma nepočítá s konečnými odběrateli v masovém 

měřítku. Business To Business se soustředí především na logistiku a na samotný obchod 

a počítá s tím, že je jich vybudována základna zákazníků a získávání nových je již velmi 

okrajovou záležitostí. 

3.1.2 B2C – Business To Customer 

Názvem Business To Customer označujeme formu obchodování společnosti 

s koncovým zákazníkem. Tento termín je spojen zejména s elektronickou formou 

obchodování a někdy též bývá označován jako e-commerce. Prodej, respektive obchod, 

probíhá tedy převážně přes celosvětovou síť World Wide Web. Obchoduje 

se s hmotnými či nehmotnými výrobky a službami.  

Touto formou lze obchodovat i bez přenosu informace pomocí hmotného nosiče. 

Tomuto obchodu se říká „bit business“. Obchoduje se u něj s programy, 

audiovizuálními, vizuálními či audio díly a s prostorem pro publikování informací 

(internetové noviny a podobně). 

B2C umožňuje i obchod s hmotným zbožím. Toto zboží je objednáno a případně 

i zaplaceno elektronicky, ale jeho dodání zákazníkovi probíhá pomocí společnosti 

poskytující dopravu zásilek. 

Dále v této formě probíhá obchod s reklamním prostorem. Obchod s reklamním 

prostorem (bannery či cílené odkazy) je ono obchodování se službou, které jsem zmínil 

výše. Elektronický Marketing lze zařadit i do formy obchodování B2B, protože tuto 

formu si u některé společnosti (například u Google.com) objednává opět společnost. 
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3.2 Části elektronického obchodu 

Obecně se elektronický obchod skládá z několika částí. Nejdříve je popíši teoreticky 

pro všeobecný elektronický obchod. V analýze uvedu vlastnosti částí specifické 

pro elektronický obchod WCZ a na konec do návrhu uvedu konkrétní podobu 

elektronického obchodu na míru pro společnost Westfalia Metal. 

3.2.1 Informační část 

Zde se nachází informace o elektronickém obchodu, o společnosti, 

která jej provozuje a podmínky pro nákup v tomto elektronickém obchodu. 

Informační část je důležitá zejména kvůli kontaktu na firmu a podmínkám, 

za kterých je možné nakupovat na elektronickém obchodě dané společnosti. Podmínky 

nákupu se totiž mohou u různých obchodů lišit. 

V této části jsou také uvedeny způsoby platby za objednané zboží. V České 

Republice se hojně užívá plateb na dobírku či platba převodem přímo na účet 

společnosti. Dalším oblíbeným způsobem plateb je platba pomocí platební karty přímo 

přes internet. Některé obchody podporují i jiné systémy pro platby (Paypal, PaySec).  

Dále zde firmy uvádějí možnosti dopravy zboží k zákazníkovi a ceny za tyto služby. 

Existuje opět několik možností dopravy zboží a společnost provozující elektronický 

obchod může mít uzavřenou smlouvu s více logistickými společnostmi. Zboží může 

být doručeno logistickou společností či si jej zákazník může vyzvednout osobě 

po domluvě na kamenné pobočce. Osobní vyzvednutí nebývá zpoplatněno. Pokud 

splňuje zboží parametry zařazující jej jako nehmotný majetek, což bývají například 

programy, pak je možné užít jiné způsoby dopravy. Mezi tyto alternativní způsoby patří 

elektronická pošta (e-mail) a jiné metody přenosu dat. 

3.2.2 Katalog se sortimentem 

Elektronický obchod slouží pro prodej. Jeho velice důležitou součástí je tedy katalog 

sortimentu, který elektronický obchod nabízí. Bez tohoto katalogu by nebyl schopen 

zákazník objednávat zboží, protože by ani nebylo možné zjistit, co přesně daný 

elektronický obchod prodává. V tomto katalogu se prezentuje a popisuje zboží, 

které je nabízeno. Tato prezentace může probíhat několika metodami, z nichž každá 

má svoje klady a zápory. Metody jsou popsány níže. 
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3.2.2.1 Metody prezentace zboží 

Pro účely prezentace zboží v internetových obchodech a katalozích s výrobky 

existuje několik hlavních formátů. Účelem prezentace produktu v elektronickém 

obchodu je přiblížení produktu zákazníkovi. Účelem úspěšné prezentace produktu je, 

aby byl produkt popsán věcně (a přitom detailně). Zmíním ty hlavní a nejrozšířenější 

a více popíši ty, které by bylo možné použít v navrhovaném elektronickém obchodu. 

Zboží se dá prezentovat pomocí textu a fotografií, textem a videem, pomocí 

trojrozměrného modelu, pomocí ovladatelné reprezentace výrobku a nejnovější 

technologií je pomocí technologie Augmented Reality. 

3.2.2.1.1 Prezentace textem a fotografií 

V současné době je nejčastější a nejrozšířenější formou prezentace produktů tvořena 

textovým popisem a doplněna je sadou fotografií (viz Obrázek 12). 

Na obrázku 1 můžeme vidět fotografii produktu, krátký popisek zboží, jeho cenu, 

skladové zásoby a odkazy. Odkazy mohou odkazovat na další informace o produktu 

(Parametry), recenze výrobku (Recenze) a také mohou vést k dalším obrazovým 

reprezentacím produktu (Doplňující obrázky). 

                                                 
2 Mobilní telefon Sony Ericsson T303 Black [online]. 2009 [cit. 2009-11-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mironet.cz/sony-ericsson-t303-black+dp87395/>. 

Obrázek 1 – Prezentace textem a fotografií 
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Krátký popisek slouží k úvodnímu popisu zboží. Jedním z jeho primárních cílů 

je zaujmout zákazníka a vyzdvihnout hlavní klady produktu. Často uvádí hlavní 

funkcionality produktu. 

Fotografie produktu potencionálnímu zákazníkovi přibližuje, jak produkt asi vypadá. 

Nejčastěji se jedná o běžnou produktovou fotografii. Produkt na této fotografii bývá 

fotografován nejčastěji na homogenním pozadí, aby dobře vynikl a byl zachycen pokud 

možno co nejpřesněji a co nejlépe. Homogenní pozadí tolik neruší při zkoumání detailů 

produktu. Pokud popis obsahuje i doplňující obrázky, tak ty většinou bývají 

fotografovány z jiných úhlů a dále na nich mohou být zachyceny detaily. Detaily 

rozumíme designové či funkční části produktu. Tyto fotografie mají více napovědět 

kupujícímu, jak produkt vypadá.  

Cena bývá uváděna bez DPH a s DPH. Cena bez DPH je důležitá pro velkoobchodní 

odběratele a pro firmy. Koncového maloobchodního zákazníka zajímá převážně cena 

s DPH. U cen také často bývá uváděno, o kolik se cena produktu liší od doporučené 

ceny výrobcem. Tyto diference se uvádějí buď v peněžních jednotkách či v procentech. 

Místo diference doporučené ceny a ceny v našem elektronickém obchodě lze tuto část 

prezentace využít pro zobrazení informace, jakou má zákazník u nás slevu při nákupu 

tohoto výrobku a tím jej částečně i motivovat. 

Stav skladových zásob informuje zákazníka o tom, zdali je zboží k dispozici 

na skladě či nikoliv. Tato informace bývá důležitá kvůli dostupnosti produktu 

a pro lepší představu zákazníka, kdy bude jeho výrobek expedován. 

Stránka s produktem dále může obsahovat přesný popisek s technickými parametry 

produktu. V těchto parametrech bývají uváděny všechny funkcionality a vlastnosti 

produktu. Mezi vlastnosti produktu můžeme například započítat jeho rozměry, hmotnost 

a materiál, ze kterého je vyroben.  

Recenze je forma testu produktu. V recenzi se uvádí popis výrobku, způsob užívání, 

klady a zápory výrobku. Jedná se o subjektivně orientovaný popis. 

Součástí stránky o produktu může být i seznam souvisejících produktů. Související 

produkty jsou produkty, které nějak doplňují hlavní produkt. 

Výhodou této formy prezentace je její nízká náročnost na zhotovení, její velikost 

a náročnost na hardware. Velkou výhodou je také cena za její zhotovení.  
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3.2.2.1.2 Prezentace pomocí trojrozměrného modelu 

Méně používanou metodou prezentace je prezentace pomocí 3D modelu. Jedná 

se o jakousi malou aplikaci, která nám umožňuje prohlednout si produkt v námi 

nastavené konfigurace a úhlu. Aplikace totiž obsahuje data o trojrozměrné reprezentaci 

výrobku a pomocí grafického rozhraní aplikace (často se na obrazovce nachází šipky 

a posuvníky, na které klikáme) si produkt natáčíme, otvíráme a přibližujeme. 

Obrázek 2 ilustruje možnou 3D prezentaci. Ovládá se myší. V konkrétně této 

prezentaci pokud chceme otočit produkt, tak stiskneme a držíme levé tlačítko myši 

a pohybem kurzoru myši natáčíme model dle libosti. Je možné jej i přiblížit a oddálit. 

To se provádí obdobně jako natáčení do stran, jen je nutné u toho mít místo levého 

tlačítka myši mít stisknuté pravé tlačítko myši. 

Dále na straně vidíme různé další funkce. Konkrétně u této 3D prezentace se jedná 

o kanape. Toto kanape můžeme složit, rozložit, přidat podhlavník a jiné. Klikáním 

na ikony vedle 3D modelu si volíme, jak chceme pohovku vidět. 

  

Obrázek 2 – Prezentace trojrozměrným modelem
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3.2.2.1.3 Prezentace ovladatelnou reprezentací výrobku 

Prezentace ovladatelnou reprezentací výrobku zobrazuje výrobek a jeho funkce tak, 

že si jej můžeme sami vyzkoušet. Tato prezentace je využitelná hlavně u produktů 

a výrobků, které mají nějaké grafické rozhraní a podobně. Používá se například 

u mobilních telefonů. Zájemce si prohlédne grafické rozhraní telefonu, vyzkouší si, 

jak se telefon ovládá a zjistí tak, jestli mu ovládání vyhovuje. 

Obrázek 3 - Prezentace ovladatelnou reprezentací výrobku 

 

Na Obrázku 3 je vyobrazena prezentace s možností ovládání výrobku. Konkrétně 

se jedná o mobilní telefon Sony Ericsson W910i. Prezentace obsahuje i jakési tutoriály, 

které nám mohou napovědět, jak s přístrojem zacházet. Dále obsahuje lištu, pomocí 

které si telefon můžeme přiblížit, simulovat příchozí hovor, zavřít telefon a podobně. 

Prezentace obsahuje i samotný telefon. Klikáním na tlačítka telefonu jej můžeme 

ovládat, jako bychom jej měli v rukou. 
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3.2.2.1.4 Prezentace pomocí Augmented Reality (AR) 

Jedná se o nejnovější trend v prezentování výrobků. Česky se tomuto druhu 

prezentací říká rozšířená realita a nemusí být užita pouze na prezentování výrobků, ale 

i v různých jiných aplikacích jako jsou hry, turistické průvodce a jiné. 

Internetový server PCTuning.cz popisuje a definuje rozšířenou realitu jako 

„Rozšířená realita je jednoduše řečeno ta naše "opravdová" realita doplněná o nějaké 

informace navíc. Podle téhle definice by tedy rozšířenou realitou mohlo být klidně 

i kino. Budeme-li pojem ještě chvíli cizelovat, dojdeme k dalším, přesnějším 

vysvětlením. Například že rozšířená realita "přidává k reálnému světu počítačem 

generované informace", "doplňuje obraz skutečnosti o umělé informace", či že jde 

o "mezistupeň mezi skutečností a virtualitou". Tohle všechno jsou definice rozšířené 

reality, která se během posledních měsíců stala marketingovým zaklínadlem 

a neopominutelným "buzzwordem".„3 

Rozšířenou realitu si tedy můžeme představit tedy jako obraz skutečnosti doplněný 

počítačem generovaným obrazem. Viz Obrázky 4 a 5, které byly převzaty z článku 

Překvapující technologie: Rozšířená realita z webzinu PCTuning.cz (uvedeno i v části 

se zdroji). 

Tato technologie zatím užívá pro zorientování takzvané „markery“. Marker 

je druhem štítku či chcete-li značkovače. Aplikace se řídí pomocí značkovače, 

který nese obrazec, na který aplikace reaguje. Tento obrazec je vytištěn v určité 

velikosti a aplikace zná jeho velikost a je schopna podle ní reagovat a uzpůsobovat 

velikost promítaného textu či obrazu. Aplikace také řídí podle markeru umístění obrazu. 

Moderní a budoucí aplikace tyto markery nepotřebují a namísto nich analyzují obraz, 

který jim dodává kamera a podle této analýzy umisťují promítané objekty. 

Hodí se zejména pro internetové obchody prodávající oblečení a jiné doplňky, 

protože pomocí této technologie je možné si nechat oděv promítnout přímo na tělo 

a na displeji si prohlédnout, jak v něm budeme vypadat. 

                                                 

1. 3 Překvapující technologie: Rozšířená realita [online]. 2009 [cit. 2009-11-08]. Dostupný z 
WWW: <http://pctuning.tyden.cz/multimedia/16-elektronika/15010-prekvapujici-technologie-
rozsirena-realita>. 
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3.2.3 Elektronický košík a systém objednávání 

Součástí elektronického obchodu je virtuální nákupní košík na vybrané zboží 

a systém objednávání. Bez těchto dvou součástí by bylo těžší objednat zboží. 

Virtuální nákupní košík poskytuje přehled o zboží, které zákazník hodlá objednat. 

Obsahuje informace o druhu zboží, jeho množství na skladech, ceně zboží a o počtu, 

které zákazník hodlá objednat. Z košíku lze přímo přejít na část pro objednání zboží. 

Část pro objednání zboží by měla obsahovat finální seznam objednávaného zboží, 

potvrzení dodací adresy, výběr způsobu dodání, sumarizaci s výslednou cenou 

objednávky a předpokládanou dobou expedice, potvrzovací část a poděkování za nákup. 

Informace v sumarizaci a poděkování obdrží zákazník po potvrzení objednávky pomocí 

elektronické pošty do jeho e-mailové schránky. 

3.2.4 Zákaznická část 

Tato část obsahuje informace o zákazníkovi. Slouží ke správě údajů zákazníka 

a může poskytovat přehled expedic, objednávek a faktur, které byly zákazníkovi 

vystaveny. 

Informace o zákazníkovi s možností jejich změny by měla být samozřejmost. 

Přehledy ovšem už takovou samozřejmostí nejsou. Jejich informativní hodnota 

je pro zákazníka dost vysoká. Zmíním proč. 

Přehled expedic je významný pro zákazníka z důvodu jeho lepší představy o tom, 

co mu z obchodu bylo expedováno, kdy a v jakém množství. Z těchto informací 

je možné interpolovat, zdali firma neplatí zbytečně za časté dodávky něčeho, 

co pravidelně spotřebovává velké množství a na základě této interpolace je možné lépe 

optimalizovat četnosti dodávek. 

Význam přehledu objednávek je podobný jako u přehledu expedic. Z objednávek 

je ale možné získat i informaci o hodnotě objednávaného zboží za časová období 

či informaci o tom, kdo zboží objednával, pokud za společnost objednává zboží více 

lidí. 

Přehled faktur může poskytovat zákazníkovi náhled na to, které faktury již zaplatil 

a které má zaplatit. Dále z tohoto přehledu může získávat informace o splatnostech 

různých faktur, které pro něj byly vystaveny. 
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE - VŠEOBECNÁ 

4.1 Uživatelská přívětivost – User Experience 

Zjednodušeně řečeno označuje „User Experience“ zážitky a pocity z užívání 

technologie, webové aplikace či jiného produktu či služby. Mnoho produktů si získalo 

své místo na trhu i hlavně díky vysoké úrovni „User Experience“. 

Originální termín „User Experience“ užívám z důvodu absence českého překladu, 

který by byl dostatečně zaužíván mezi odbornou či širokou veřejností. Také z důvodu 

nedokonalého překladu jako „Uživatelská přívětivost“. „User Experience“ totiž 

zahrnuje více než jen přívětivost. 

„User Experience“ má své místo i v internetu, protože tvoří nedílnou součást spousty 

webových aplikací a často rozhoduje o tom, zdali uživatel setrvá ve webové aplikaci 

delší či kratší dobu a jaký na něj má aplikace vliv. 

Při návrhu elektronického obchodu WCZ se budu snažit jej navrhnout tak, aby se dal 

popsat jako Elektronický obchod s dobrým „User Experience“ 

4.1.1 Dobrý „User Experience“ 

„User Experience“ označujeme jako dobrý, pokud má na uživatele kladný vliv. 

Kladným vlivem rozumíme, že je pro něj užívání příjemné, nijak jej neobtěžuje. 

Dále by mělo být ovládání intuitivní a uspořádané tak, aby uživatel netápal a neztrácel 

se v příliš složitých strukturách. 

Pokud se na věc podívám z pohledu běžného uživatele internetu, tak bych chtěl, 

aby internetová stránka byla přehledná. Text by měl být dobře čitelný a oddělený 

od pozadí tak, aby mi zbytečně nepřetěžoval oči při jeho čtení. Navigace po webové 

prezentaci by měla probíhat na základě několika hlavních odkazů tak, aby se návštěvník 

dozvěděl hlavní informace během krátké doby. 

Dovolím si citovat příklad z jednoho povedeného článku jednoho elektronického 

média. 

„Vstoupíte do obchodu s pánskou konfekcí. Chcete si koupit novou košili. Přehledný 

systém navigace, nebo prostě jen přehledně uspořádaná prodejna, vás rychle navede 

k těm správným regálům. Chvíli se mezi nimi procházíte, zkoumáte nabídku a ve tváři 
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se vám zračí výraz mírného zmatení z příliš obsáhlé nabídky. Za okamžik 

k vám přistoupí prodavačka, usměje se na vás a zeptá se, zda chcete s něčím pomoci.“4 

Uvedený příklad sice nereflektuje přímo „User Experience“ pro elektronický obchod, 

ale pro kamenný obchod. Lze jej ovšem snadno převést i na elektronický obchod. Stačí 

zaměnit přehledně uspořádanou prodejnu za dobře zvládnutý systém navigace 

po různých druzích výrobků a příjemnou prodavačku za kontakt na prodavače, který 

je k dispozici v hlavní prodejní dobu na komunikačním médiu (telefon, chat) schopný 

se zákazníkem komunikovat v reálném čase a řešit s ním jeho potřeby. 

Dobrý „User Experience“ má například internetový obchod ahifi na internetové 

adrese http://www.ahifi.cz. Jako další příklad lze uvést známý vyhledávač Google 

či produkty od firmy Apple. 

4.1.2 Špatný „User Experience“ 

Špatným „User Experience“ rozumíme opak dobrého „User Experience“. Tedy 

„User Experience“ (dále jako UE), který na uživatele výrobku či služby působí špatným 

až negativním dojmem. Pokud má elektronický obchod špatné UE, pak nemůžeme 

očekávat, že zákazník bude v tomto elektronickém obchodě rád nakupovat a opět 

se do něj vrátí. Spíše můžeme čekat, že jej zavře a obrátí se na konkurenci. 

Opět uvedu příklad špatného UE z již zmiňovaného elektronického média. 

„Vstoupíte do obchodu s pánskou konfekcí. Chcete si koupit novou košili. Na první 

pohled nevíte, kterým směrem se vydat. Kde by mohli mít košile? Rád byste se zeptal. 

Poblíž ale není nikdo, kdo by vám mohl pomoci. Nemůžete najít ani plán obchodu, 

který by vás navedl správným směrem. Všimnete si, že zpoza vzdáleného pultu 

na vás podezřívavě a bez hnutí civí jakýsi mamlas.“5 

Opět převedu příklad do světa obchodování na internetu. Navigační struktura 

mezi sortimentem obchodu je nepřehledná. Kontakt na prodavače žádný. Pouze e-mail 

uvedený na stránce „Kontakt“. Ptát se přes e-mail, kde se v daném elektronickém 

obchodu nacházejí zrovna košile, by bylo časově náročné z důvodů přijímání e-mailu 

                                                 
4 User Experience : K čemu nám ty počítače vlastně jsou? . Pctuning [online]. 7.5.2010,  [cit. 2010-05-
11]. Dostupný z WWW: <http://pctuning.tyden.cz/multimedia/16-elektronika/17433-user-experience-k-
cemu-nam-ty-pocitace-vlastne-jsou>. 

 
5 User Experience : K čemu nám ty počítače vlastně jsou? . Pctuning [online]. 7.5.2010,  [cit. 2010-

05-11]. Dostupný z WWW: <http://pctuning.tyden.cz/multimedia/16-elektronika/17433-user-experience-
k-cemu-nam-ty-pocitace-vlastne-jsou>. 
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adresátem v časových intervalech (například každých 10 minut). Během této doby 

stihnu najít na internetu lepší elektronický obchod s lepším UE. 

Konkurence na internetu je velká a dobře zvládnutý „User Experience“ je důležitým 

aspektem pro úspěšný elektronický obchod. 

4.2 Search Engine Optimization - SEO 

„SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) 

je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich 

forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových 

vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, 

které odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň 

cílené návštěvníky.“6
  

Důvodem, proč je třeba používat SEO u internetových stránek je ten, že hlavním 

zdrojem návštěvníků stránek jsou internetové vyhledávače. Ne každá internetová 

stránka si může finančně dovolit vystavit banner na jiné, navštěvovanější, internetové 

stránce či není ji možné propagovat například reklamou v široké veřejnosti přístupných 

médiích, jakými jsou televizní či rádiové vysílání.  

Nemožnost propagace pomocí těchto médií může mít za vinu obsah stránek. 

Příkladem mohu uvést internetové stránky s erotickým, pornografickým materiálem 

nebo stránky propagující alkohol a jiné návykové látky. Propagace v televizích 

či rádiích je totiž omezena Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, která monitoruje, 

co a kdy je vysíláno. Reklamy na tyto produkty či služby mohou být vysílány 

až od určité večerní hodiny, což snižuje efektivitu reklamy. Poskytovatelé stránek 

s touto tématikou často volí jako prostředek pro prosazení se zrovna SEO či reklamní 

banner na stránkách s podobným zaměřením.  

                                                 
6 Search Engine Optimization In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 
Wikipedia Foundation, 10. 8. 2006, 07:51, 4. 4. 2010, 17:07 [cit. 2010-05-11]. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Search_Engine_Optimization>. 
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5 ANALÝZA – SPOLEČNOST 

5.1 Základní informace o společnosti 

5.1.1 Název 

Westfalia Metal s.r.o. 

5.1.2 Sídlo  

Brněnská 61 

Hustopeče 

693 01 

5.1.3 Právní forma 

Společnost s ručením omezeným 

5.1.4 Předmět podnikání 

specializovaný maloobchod 

velkoobchod 

 kovoobráběčství 

 výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 

 výroba kovového spotřebního zboží 

5.1.5 Jednatelé  

Ing. Tomáš Dvořák 

Andreas David Mühlen-Jünemann 

5.1.6 Sortiment společnosti 

Společnost vyrábí kovové hadice podle patentované technologie. Tyto hadice vyrábí 

výrobní jednotka BU Metal Hoses. Hadice se dají v určitém rozsahu ohýbat a používají 

se pro vedení výfukových plynů, do komínů a dají se užít i pro ochranu a organizaci 

kabelů a jiných vedení. Vyrábí se v různých průměrech a v různých materiálových 

provedeních. 

Dalšími produkty, které společnost vyrábí, jsou lisované části do sedaček nákladních 

automobilů. Tyto části vyrábí jednotka BU Seat Parts. 

Nedávno došlo ke konsolidaci a ke sdílení určitých služeb se společností Linden 

a tak se společnost rozšířila o výrobní jednotku BU Linden, která se zabývá výrobou 



35 

pochromovaných plastových znaků, emblémů a nápisů. Společnost Linden spadá 

do stejné skupiny jako Westfalia a to H&T Group. 

5.2 Historie společnosti 

V roce 1908 byla založena společnost Westfalia GmbH. V roce 1990 vzniklo 

prodejní zastoupení společnosti Westfalia Métal Sarl, Saverne. Od roku 1992 

se společnosti Westfalia stali členy skupiny Heitkamp & Thumann Group se sídlem 

v Düsseldorfu v Německu. O 4 roky později (1996) se rozhodl koncern založit 

společnost v České Republice. Tato společnost nesla název Westfalia kovodělná 

společnost s.r.o.  

Následovalo založení prodejních kanceláří ve Waterbury (Westfalia Inc.) 

a výrobního závodu v Crimmitschau v Německu. V roce 2001 rozšířila Westfalia svoje 

aktivity v České Republice a vznikla tak Westfalia Metal. V roce 2002 se sídlo firmy 

v Hilchenbachu rozdělilo na Westfalia Profiltechnik a na Westfalia 

Metallschlauchtechnik. 

V roce 2003 došlo k fúzi společností Westfalia kovodělná společnost s.r.o. 

a Westfalia Metal s.r.o. a došlo tedy k vzniku jedné větší společnosti (Westfalia Metal 

s.r.o.).  

V letech 2006-2009  docházelo postupně k velkým investicím do výrobního závodu 

v České Republice a zvýšila se výrobní kapacita závodu a modernizovala se kvalita 

výroby díky zakoupení nových výrobních a měřících přístrojů. 

5.2.1 Organizační struktura firmy 

Firma je rozdělena na několik oddělení. Jejich konkrétní vztahy a návaznosti 

lze vyčíst z organigramu níže. Momentální počet zaměstnanců se pohybuje okolo 

150 zaměstnanců. 
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5.2.1.1 Organigram 

Organigram zobrazuje momentální organizační strukturu společnosti Westfalia Metal 

s.r.o. po připojení společnosti Linden. 

5.2.1.2 Business Unit 

Business Unit (BU) je výrobní jednotka, která vyrábí určitý druh sortimentu. Každá 

výrobní jednotka má svého vedoucího, zaměstnance, mistry a dělníky. 

Dělníky na dílně řídí mistr. Mistra řídí vedoucí jednotky. Vedoucí jednotky také 

uděluje úkoly zaměstnancům pod ním v jednotce (logistika atp.). 

  

Obrázek 4 - Organizační struktura WCZ 
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5.2.1.3 Sdílené služby 

Sdílené služby (Shared Services) je speciální útvar, který obsahuje další oddělení 

(viz Organizační diagram Sdílených služeb níže). 

Stejně jako Výrobní Jednotky (BU) má i každé oddělení Sdílených služeb svého 

vedoucího a jemu podřízené zaměstnance. Každé z těchto oddělení má na starosti určité 

aspekty, které napomáhají řízení společnosti. 

Oddělení Účetnictví má na starosti účetnictví a dlouhodobý majetek společnosti. 

Personální oddělení zajišťuje přijímání nových zaměstnanců a zpracovává jejich 

ohodnocení (mzdové záležitosti). 

IT oddělení zajišťuje funkčnost IT vybavení společnosti, objednává spotřební 

materiál do tiskáren, faxů a jiných kancelářských strojů. Dále poskytuje uživatelskou 

podporu zaměstnancům Westfalia Metal s.r.o., zajišťuje komunikační prostředky 

po společnosti (pevné telefony, faxy, mobilní telefony, vnitropodnikové telefony, 

připojení k internetu a jiné), provádí nákup výpočetní techniky a software, spravuje 

a přerozděluje licence software zaměstnancům společnosti.  

Součástí organigramu Nákupu je i oddělení Marketingu, které se stará, jak již název 

napovídá, o zákazníky a vyřizuje s nimi objednávky a jejich potřeby ve směru ke 

společnosti Westfalia Metal s.r.o. (dále WCZ).  

Oddělení Nákupu zajišťuje nákup materiálu a kancelářských potřeb (papíry, 

sešívačky a podobné). Oddělení nákupu dále zpracovává podklady pro celní správu. 

Logistika se stará o objednávání spedičních firem. 

Obrázek 5 - Organigram sdílené služby WCZ / LCZ 
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Sklad zajišťuje příjem a výdej ze skladu a dále se stará o skladové zásoby. Pracovníci 

skladu vpouštějí do areálu firmy kamiony spedičních firem a starají se o nákladku 

a výkladku zboží. 

Údržba udržuje v chodu výrobní stroje a o části budovy. 

5.3 Obchodní situace a ekonomické a finanční vlastnosti společnosti 

5.3.1 Zákazníci 

Společnost se pohybuje jak na českém, tak i na zahraničních trzích. Prodává pro 

velké společnosti jako je Scania a Volvo. Velkým zákazníkem firmy je i mateřský 

závod v Hilchenbachu, která si ve WCZ nechává vyrábět různé lisované díly a hadice. 

Mezi nějvětší zákazníky patři firmy Scania a Volvo. Westfalia Metal s.r.o. pro ně 

vyrábí lisované díly. Tento sortiment lisovaných dílů je vyráběn přímo podle výkresů 

společností Scania a Volvo. Nedají se tedy běžně na trhu koupit. Konkrétně se jedná 

o posuvníky do sedaček do tahacích vozů. Tyto díly se lisují na specializovaných lisech 

pomocí dodaných šablon. Tyto díly také odebírá společnost Johnson Controls Inc. 

Další zákazníci jsou různí velkoodběratelé. Tito velkoodběratelé odebírají hadice 

a poskytují je dále kominíkům a dalším živnostníkům. 

5.3.2 Konkurence 

Je běžnou praxí, že žádná společnost není na trhu sama. Stejně tak se i Westfalia 

Metal s.r.o. potýká s dalšími distributory, nabízející produkty obdobného charakteru. 

Důležitými faktory vztahujícími se k poměru našeho podnikání a konkurence je znalost 

trhu a síl konkurenčních společností. 

Pokud zohledníme výrobní technologii a specifikace hadic, tak zjistíme, že přímá 

konkurence de facto není možná, protože hadice je vyráběna patentovanou technologií. 

Konkurence tedy vyrábí substituty. V případě firmy Westfalia Metal se jedná skutečně 

o hadici, kdežto konkurence není schopna vyrobit konkurenční produkt, který by byl 

tvarově a funkčně ekvivalentní. 

Známými, leč ne příliš významnými konkurenty je  Gumex, s.r.o. nebo FlexTech. 

5.3.3 Dodavatelé 

Hlavním dodavatelem Westfalia Metal je jedna z jejich mateřských společností 

a tou je společnost Westfalia Hilchenbach. Dodává speciální svitky, ze kterých se 
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vyrábějí hadice. Dalším dodavatelem materiálů, ze kterých se vyrábějí hadice, je 

společnost FOMECO NV. 

Mezi dodavateli kovových a jiných materiálů lze nalézt i české společnosti. 

Například Italinox s.r.o. či Železárny Velký Šenov. 

Hlavním dodavatelem logistických služeb je MOSS Plus s.r.o. se sídlem 

v Hustopečích. 

5.3.4 Financování společnosti 

Společnost je financována zejména pomocí krátkodobých finančních zdrojů, 

které tvoří většinu finančního majetku firmy. Dlouhodobé bankovní úvěry tvoří 

minimum z prostředků na financování společnosti. Vlastního kapitálu už tolik nemá 

a tvoří cca pouze 25-30% majetku firmy. 
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6 ANALÝZA – INFORMAČNÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI 

6.1 Informační systém společnosti 

Společnost užívá informační systém SAP ECC6.0. Tento informační systém byl ve 

firmě zaváděn v průběhu posledních 2 let. Momentálně je systém úspěšně namigrován 

a v užívání společnosti. Při užívání systému se vylaďují chyby, které se mohou 

vyskytnout a probíhá přidávání nových funkcionalit jako je například bonusový systém. 

Systém běží na několika samostatných serverech, které popíši dále. Moduly, které 

společnost používá, také popíši v další podkapitole. 

6.1.1 Klienti 

Společnost užívá 9 různých klientů (databází). Sedm testovacích, jeden produktivní 

a jeden pro solution manager. Tito klienti nesou označení složené ze tří čísel. 

Jak jsem již zmínil, tak informační systém (dále jako IS) SAP je velice náročný 

na diskový prostor. Obsahuje totiž tisíce tabulek s údaji. Postupem času zabírá více 

a více diskového prostoru. Důkazem toho je i délka kopírování klientů. Dříve 

kopírování klienta trvalo 5 hodin. Nyní kopie probíhá cca 12 hodin. 

6.1.1.1 Testovací klienti 

Klient 110 slouží pro customizing a pro vývoj. Upravují se na něm formuláře 

a testuje jejich funkčnost. Ve smyslu vývoje probíhá na klientu 110 instalace nových 

funkcionalit a doplňků. 

Klienti 210 a 220 slouží pro testování zadávání dat. Tento klient se hodí 

pro otestování vlivu určitých hodnot na hodnoty při výstupu a pro kontrolu, zdali 

se správně přepočítávají různé měrné jednotky. Pomocí těchto klientů probíhalo 

při zavádění informačního testování správného přepočítávání cen materiálů a vliv délky 

určité pracovní operace na cenu onoho výrobku. 

Klient 250 byl aktivován z důvodu testování migračních dat. Nyní je užíván velmi 

sporadicky, protože namigrování dat již proběhlo a k větším vstupům dat nedochází 

tak často jako při spouštění systému. 

Klienty 290, 300 a 310 používají SAP konzultanti pro testování, protože jsou na nich 

aktivována další rozšíření. 
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6.1.1.2 Produktivní klienti 

Společnost používá jediný produktivní klient a to klient číslo 100. Na tomto klientu 

běží ostrý provoz systému. Sem se zadávají reálná data s provozem společnosti. 

Pro testovací účely je tento klient kopírován do některého z testovacích klientů. 

6.1.1.3 Klienti pro Solution Manager 

Klientem pro Solution Manager je 001. Pomocí tohoto klientu se připojuje 

na Business Intelligence. 

6.1.2 Servery 

Informační systém ve WCZ běží na 3 různých serverech. Každý z těchto serverů 

zajišťuje jinou funkcionalitu. Důvodem pro několik samostatných HW jednotek je ten, 

že informační systém SAP vyžaduje vysoký výkon a velkou paměťovou kapacitu. 

Při užívání pouze jednoho serveru na všechny funkcionality by firma brzy narazila 

na limity v podobě nedostatku diskového prostoru. Dalším důvodem je již zmiňovaný 

výkon. Pro běh samotného systému je potřeba takzvaný produktivní systém. 

Pro testování a zavádění nových funkcionalit používá společnost testovací systém. 

Dalším systémem, který společnost provozuje je Solution Manager. Každý z těchto 

systémů běží samostatně na svém vlastním serveru. Každý fyzický server 

má 2 síťové zdroje z důvodů možnosti poruchy jednoho z nich. Dále je každý připojen 

na záložní zdroj značky APC. Zálohování probíhá pomocí systému IBM Tivoli Storage 

Manager. 

6.1.2.1 Produktivní systém  - SAPWGP 

Zajišťuje funkcionalitu produktivního systému s klientem 100. Tento server 

byl nainstalován jako jeden z prvních spolu se systémem pro testování. 

6.1.2.1.1 Hardware konfigurace SAPWGP 

Produktivní server je značky IBM. Konkrétní model Express x3500. Server obsahuje 

čtyřjádrový procesor Intel Xeon Quad Core E5335 o frekvenci 2,0 GHz, čtyři paměťové 

moduly typu PC2-5300 o kapacitě 2 GB s CL4 a osm pevných disků o kapacitě 

146,8 GB, které mají velikost 3,5 palce a otáčejí se rychlostí 15 000 otáček za minutu. 

Celkově tedy server má 4 procesorová jádra o taktu 2,0 GHz, 8 GB RAM 

a 1174,4 GB diskového prostoru. 
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6.1.2.1.2 Software konfigurace SAPWGP 

Na produktivním systému je nainstalován serverový operační systém Microsoft 

Windows Server 2003 Enterprise v anglické lokalizaci. Samozřejmě 

je na něm nainstalován software nutný pro provoz informačního systému SAP 

a klientská utilita pro IBM Tivoli Storage Manager. 

6.1.2.2 Testovací systém – SAPWGDWCZ 

Na tomto systému běží testovací klienti 110, 210, 220, 250, 290, 300 a 301. Probíhá 

zde testování nových součástí a nastavování nových či úprava stávajících funkcionalit. 

6.1.2.2.1 Hardware konfigurace SAPWGDWCZ 

Testovací a vývojový server je také značky IBM, model Express x3550. Tento server 

je osazen čtyřjádrovým procesorem Intel Quad Core E5335 2,0 GHz, čtyřmi PC2-5300 

paměťovými moduly o kapacitě 1 GB a dvěma disky o kapacitě 146,8 GB každý. Disky 

mají rychlost otáčení 15 000 otáček za minutu a jsou velikosti 3,5 palce. 

Celkově má testovací server čtyři procesorová jádra, 4 GB RAM a 293,6 GB 

diskového prostoru určeného pro systémové aplikace. 

Testovací a vývojový server je doplněn diskovým polem typu SAS. Toto diskové 

pole je značky IBM a model Express IBM Systém Storage DS3200. V tomto diskovém 

poli je nainstalováno osm 146,8 GB disků velikosti 3,5 palce a o rychlosti 15 000 otáček 

za minutu. Tyto disky jsou nakonfigurovány v režimu RAID 10. RAID 10 znamená, 

že disky jsou spojeny do dvou párů. Jeden pár s druhým jsou zrcadleny a disky v páru 

jsou v režimu prokládání. Je tedy zajištěna vysoká rychlost pomocí prokládání 

a zároveň jsou data ukládána s ohledem na bezpečnost díky zrcadlení.  

Celkový diskový prostor diskového pole činí 1174,4 GB. Při započítání konfigurace 

RAID se tento prostor sníží na 587,2 GB. 

6.1.2.2.2 Software konfigurace SAPWGDWCZ 

Softwarovou část testovacího a vývojového serveru tvoří serverový operační systém 

Microsoft Windows 2003 R2 v anglické lokalizaci. Na serveru jsou samozřejmě 

nainstalovány aplikace nutné pro běh informačního systému SAP a klient IBM Tivoli 

Storage Manager. 
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6.1.2.3 Solution Manager - SAPWGSWCZ 

Systém Solution Manager slouží pro instalování záplat. Záplata se v IS SAP nazývá 

note. Doplňuje systém a spravuje případné chyby. Note se používá hlavně pro věci 

aplikovatelné na širší portfolio uživatelů IS SAP. Note se aplikuje například 

při legislativních změnách a při nalezení chyby v systému. Dále na tomto systému běží 

Business Intelligence (dále jako BI). BI se na IS SAP ve WCZ nazývá Business 

Warehouse. Ve WCZ se BI používá tak, že pomocí SAP klientského software 

nainstalovaného na klientském PC se připojí ke klientu 001 na WGSWCZ a pomocí 

doplňků nainstalovaných v tabulkovém kalkulátoru Microsoft Excel 2003 či Microsoft 

Excel 2007 probíhá zobrazování formulářů a informací z Business Warehouse. 

6.1.2.3.1 Hardware konfigurace SAPWGSWCZ 

Server pro Solution Manager sestává je značky IBM. Konkrétní model IBM System 

x3550 M2. Jeho HW konfiguraci tvoří dva procesory Intel Xeon 4C E5504 o frekvenci 

2.0 GHz každý, čtyři 4 GB RAM moduly PC3-10600 CL9 s ECC, dva 2 GB RAM 

moduly PC3-10600 CL9 s ECC. Dále je konfigurace doplněna třemi disky IBM 300 GB 

o rozměru 2,5 palce, 10 000 otáčkami za minutu a datovou propustností 6 Gbps, 

dvěmi disky 146 GB o rozměru 2,5 palce, 10 000 otáčkami za minutu a datovou 

propustností 6 Gbps. 

Celkově tedy systém má 8 procesorových jader o rychlosti 2,0 GHz, 20 GB RAM 

a 1192 GB diskového prostoru.  

Disky jsou nakonfigurovány v režimu RAID 10 – zrcadlení a prokládání. 

6.1.2.3.2 Software konfigurace SAPWGSWCZ 

Solution Manager užívá jako operační systém Microsoft Windows 2008 R2. Tento 

systém je 64 bitový z důvodu velikosti operační paměti a lokalizován v anglickém 

jazyce. Samozřejmě je na něm nainstalován software nutný pro běh SAP Solution 

Manager. Dále na něm funguje software pro IBM Tivoli Storage Manager. 

6.1.3 Moduly 

Jak jsem již uvedl, informační systém SAP sestává z modulů, které jsou vzájemně 

propojeny. V této části popíši moduly, které společnost používá. Dále u každého uvedu, 

v jakém rozsahu jej společnost naimplementovala. 
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Všechny moduly užívané společností jsou nějakým způsobem provázané. Nelze tedy 

úplně přesně vyloučit, že některý z nich neovlivní funkci elektronického obchodu. 

Prohlášení „přímý vliv na elektronický obchod“ tedy zahrnuje vliv, který není pouze 

okrajový a souvisí s přímou funkčností elektronického obchodu. Společnost používá 

moduly FI, FI-AA, CO, MM, WM, SD, PP, BC a HR. 

 

6.1.3.1 FI – Financial Accounting 

Tento modul má společnost naimplementován v plné funkcionalitě, které nabízí, 

kromě automatizovaných plateb pro které je nastaven pouze částečně (viz níže). 

Podmodul pro platby byl při implementaci nastaven tak, aby potřebné platby 

generoval a posílal je dále do systému pro automatizování plateb MultiCash. Pomocí 

MultiCashe je poté automatizovaně platba odeslána do bankovní instituce 

a ta ji provede. 

Má vliv na funkčnost elektronického obchodu. 

6.1.3.2 FI-AA – Financial Accounting – The Asset Accounting 

Tento modul je naimplementován kompletně a nemá přímý vliv na funkčnost 

elektronického obchodu. 

6.1.3.3 CO - Controlling 

I tento modul společnost implementovala kompletně. Má přímý vliv na funkčnost 

elektronického obchodu. 

6.1.3.4 MM – Material Management 

Modul MM je ve Westfalia Metal s.r.o. nastaven kompletně. Modul může nepřímý 

mít vliv na funkčnost obchodu, protože zajišťuje dostupnost zboží na skladech. 

6.1.3.5 WM – Warehouse Management 

Modul WM je naimplementován pro centrální sklady, výrobní sklady, reklamační 

a expediční sklady. Je naimplementována funkcionalita FIFO (First In, First Out). 

Ve WCZ v modul WM je naimplementováno i šaržování a rozdělování skladů na řízené 

a neřízené. 

6.1.3.6 SD – Sales and Distribution 

Modul SD je implementován s většinou funkcionalit. Má přímý vliv na funkčnost 

elektronického obchodu. 
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6.1.3.7 PP – Production Planning 

Production and Planning byl nastaven s většinovou funkcionalitou. Nemá přímý vliv 

na funkčnost elektronického obchodu. 

6.1.3.8 HR – Human Resources 

Tento modul má společnost naimplementován pouze zčásti. HR modul se ve WCZ 

používá pouze jako seznam zaměstnanců a jejich nákladových středisek. 

Pro všeobecnou personalistiku a mzdy užívá společnost Westfalia Metal program 

od společnosti Kvasar, spol. s.r.o. PERM. 

Nemá přímý vliv na funkčnost elektronického obchodu. 

6.2 SAP Netweaver 

Platformu SAP Netweaver nemá společnost naimplementovánu v žádné podobě. 

Tato platforma je nutná pro provoz elektronického obchodu WCZ. Pro funkcionalitu 

Webového rozhraní se doporučuje použít samostatného serveru pro vyšší stabilitu 

a výkon. 

6.3 Informační systém - shrnutí 

Na základě zjištěných faktů o informačním systému SAP a o informačním systému 

naimplementovaném a užívaném ve společnosti Westfalia Metal s.r.o. (WCZ) lze říci, 

že společnost má všechny předpoklady nutné pro implementaci funkcionality 

elektronického obchodu do existujícího informačního systému pomocí platformy 

SAP Netweaver. Platformu SAP Netweaver by bylo třeba doimplementovat do stávající 

infrastruktury ve WCZ. V dalších částech práce se budu věnovat návrhu grafické 

podoby elektronického obchodu, obsahové stránky obchodu a implementaci. 
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7 ANALÝZA – ELEKTRONICKÝ OBCHOD WCZ 

7.1 Definice 

Pro účely této práce a pro účely společnosti definujme elektronický obchod 

jako webovou aplikaci určenou k prohlížení, výběru a následného nákupu zboží 

od společnosti Westfalia Metal s.r.o., jejíž hlavní činností podnikání je výroba zboží 

(dále v textu jako elektronický obchod WCZ). 

V Elektronickém obchodě WCZ bude převážně nabízeno zboží výrobní jednotky 

BU Metal Hoses, která se zabývá výrobou ohebných kovových hadic (viz Sortiment 

společnosti). Vedle kovových flexibilních hadic nabízí společnost i lisované kovové 

výrobky (sortiment BU Seat Parts). Tyto lisované kovové výrobky ovšem nebudou 

přístupné pro všechny zákazníky. Jedná se totiž o specifické zboží definované 

společnostmi, které si objednali jejich výrobu na míru. 

Elektronický obchod WCZ by měl usnadnit nákup zákazníkům společnosti a měl 

by dávat komplexní přehled o objednávkách, které zákazník u společnosti uskutečnil 

a o stavu právě zpracovávaných objednávek. Tyto informace jsou pro zákazníka 

důležité pro plánování výroby. Pokud tedy tyto informace zákazníkovi poskytneme 

v ucelené formě, tak se dá očekávat, že zákazník radši bude zboží nakupovat od nás 

a nebude mít důvod přecházet ke konkurenci. 

Tato webová aplikace by měla mít vlastnosti a součásti běžného elektronického 

obchodu. 

7.2 Druh elektronického obchodu WCZ 

Vzhledem k druhu zboží, které dodává společnost Westfalia Metal s.r.o. bude obchod 

pro WCZ navrhnut zrovna jako B2B. U kovových ohebných hadic lze sice produkt 

prodávat i širší veřejnosti, ale u lisovaných dílů toto není až tak dobře možné, protože 

tyto díly jsou vyráběny podle přesných specifikací automobilek a jsou pak těmito 

automobilkami přímo montovány do vozů. 

7.3 Části elektronického obchodu WCZ 

Tato podkapitola pojednává o částech navrhovaného elektronického obchodu WCZ. 

Části jsou navrhovány s ohledem na potřeby společnosti a s ohledem na všeobecně 

uznávaný standard v oblasti elektronického obchodu v celosvětové síti internet. 
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7.3.1 Menu 

Elektronický obchod WCZ by měl obsahovat přehledné menu, pomocí kterého 

zákazník bude provádět navigaci po webové aplikaci. Toto menu bude zobrazeno 

ve všech částech elektronického obchodu WCZ z důvodů snadnějšího a rychlejšího 

procházení webové aplikace. 

7.3.2 Relevantní informace 

Každý seriózní obchod by měl obsahovat relevantní informace o konkrétním 

elektronickém obchodu, podmínkách nakupování, společnosti stojící za elektronickým 

obchodem a možnosti způsobů dodání zboží zákazníkovi. 

Podmínky nakupování by měli definovat, za jakých podmínek může zákazník 

nakoupit v elektronickém obchodě WCZ. Momentální dispozice společnosti umožňují 

nákup pouze velkoobchodním odběratelům, proto by měli být podmínky nastaveny tak, 

aby vyhovovali zrovna velkoobchodním odběratelům a vycházeli jim vstříc. 

Informace o možnostech způsobu dodání zboží slouží zákazníkovi k tomu, aby mohl 

fundovaně rozhodnout, jakým způsobem chce zboží doručit. Mezi tyto informace 

by tedy měli patřit informace o ceně dodání, rychlosti dodání a alespoň základní 

informace o firmě, která jednotlivé způsoby dodání poskytuje. 

Dále ho informují o společnosti, od které zboží nakupuje, čímž zvyšuje 

jeho povědomí o značce. Za firmou stojí rozsáhlý koncern s tradicí. Bylo by tedy 

vhodné v rámci propagace tento koncern zmínit i v Informacích o společnosti. 

Tyto informace mohou navodit v zákazníkovi vyšší důvěru ve společnost, která 

provozuje internetový obchod – tedy vyšší důvěru ve společnost Westfalia Metal s.r.o. . 

7.3.3 Katalog zboží 

Katalog zboží by měl být nedílnou součástí každého elektronického obchodu. 

Samozřejmě bude částí i elektronického obchodu WCZ. Katalog bude rozdělen 

na dvě hlavní části – „Flexibilní hadice“ a „Lisované díly“. 

Část katalogu „Flexibilní hadice“ bude dále rozdělena na konkrétnější dělení podle 

typu hadice a materiálu, ze kterého je vyrobena. Tato část bude obsahovat i kategorii 

se zbožím, které s tímto druhem zboží souvisejí. Mezi toto zboží patří například 

koncovky hadic. 
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Druhá část katalogu – „Lisované díly“ bude přístupná pouze schválené skupině 

zákazníků z důvodů zmíněných výše. 

7.3.3.1 Metoda prezentace zboží 

Zboží v elektronickém obchodu WCZ bude prezentováno převážně metodou pomocí 

obrázku a textu. Důvodem pro tento způsob prezentace je jeho cena. U flexibilních 

hadic lze uvažovat i o reprezentaci pomocí trojrozměrného modelu. 

7.3.3.1.1 Flexibilní hadice 

V části katalogu s flexibilními hadicemi uvažuji užití metody pomocí obrázku 

a textu. 

Flexibilní hadice se vyrábí v různých rozměrech. Často mají hadice stejný vzhled, 

ale různé rozměry. Díky tomu faktu lze užít jednu fotografii flexibilní hadice pro více 

rozměrů hadic stejného typu a ze stejného materiálu a tím snížit náklady na tvorbu 

prezentací pro tento druh výrobků. 

U tohoto sortimentu je vhodné uvažovat i o trojrozměrné reprezentaci výrobku 

z důvodu zvýšené schopnosti popisovat výrobek. Trojrozměrnou reprezentací by bylo 

možné flexibilní hadici zobrazit ve variantě s koncovkami a příslušenstvím a ve variantě 

bez koncovek a příslušenství s tím, že mezi variantami bude užit animovaný přechod, 

ve kterém tyto doplňky názorně odjedou z produktu. Dále by bylo možné přidat 

k prezentaci hadici i v ohnutém stavu pro lepší představu, jak moc se dá hadice ohnout. 

Ohýbání hadice by bylo vhodné provést opět jako animaci. 

7.3.3.1.2 Lisované díly 

V případě prezentací výrobků z výrobní jednotky Seat Parts, která vyrábí lisované 

díly, bohatě postačí metoda prezentace pomocí obrázku a textu. Vzhledem k tomu, 

že tyto výrobky jsou vyráběné na míru přímo pro zákazníka, tak není potřeba je nijak 

složitě představovat či prezentovat. Možná je i absence vizuální podoby výrobku. 

7.3.4 Zákaznická část 

Zákaznická část bude přístupná po přihlášení do elektronického obchodu WCZ. 

V této části budou moci zákazníci měnit adresy pro dodání zboží, informace 

o kontaktních osobách a další údaje o zákazníkovi – odběrateli. 
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Zákaznická sekce bude obsahovat i již zmiňované přehledy objednávek s přehledy 

uskutečněných a ukončených objednávek. Tyto přehledy budou obsahovat i právě 

vyřizované objednávky a jejich stav. 

7.3.5 Elektronický nákupní košík 

Součástí elektronického obchodu WCZ bude i elektronický nákupní košík. 

Ten se nebude lišit od nákupního košíku v jiných elektronických obchodech. Návrh 

tohoto souboru se nachází v části s návrhy. 

7.3.6 Systém pro manuální zadávání objednávek 

Po analýze zákaznického spektra firmy Westfalia Metal jsem zjistil, že velcí 

zákazníci objednávají pomocí systémů zpráv EDI, nebo že objednávají pravidelně stejné 

artikly zboží pomocí jiného druhu komunikace. Toto zjištění vedlo k tomu, 

že zákazníkům elektronický obchod až takové výhody nepřinese. 

Pro ty, kteří objednávají pravidelně stejné artikly zboží, navrhnu Systém pro 

manuální zadávání objednávek, abych pro něj zpřehlednil objednávání a zákazník 

si nemusel zakládat například faxové objednávky. Do něj zákazník vyplní artiklová 

čísla (unikátní identifikační označení výrobku), množství a požadovanou dobu dodání. 

Tento systém při zadání artiklového čísla automaticky zkontroluje jeho správnost 

a doplní měrné jednotky. Tímto bude zajištěna ochrana proti nechtěným překlepům při 

vyplňování artiklového čísla a pro zajištění správně doplněné měrné jednotky 

v objednávce. 

Díky tomuto systému nebude zákazník nucen procházet katalogovou strukturu 

a zkrátí se čas potřebný k objednání zboží. 

Součástí tohoto systému bude i možnost nahrát soubor s informacemi nutnými 

k objednání. Vlastnosti a formát tohoto souboru uvedu konkrétně v návrhu. 

7.4 Technické parametry elektronického obchodu 

V této části shrnu možnosti různých technických parametrů elektronických obchodů 

a jiných aplikací užívaných na celosvětové síti internet. Zmiňuji i jiné aplikace 

z důvodu, že platforma SAP Netweaver je použitelná i pro tvorbu jiných aplikací 

než jen elektronických obchodů. Z teoretické části by tedy šlo čerpat i při návrhu jiných 
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aplikací pro podporu prodeje, pro komunikaci se zákazníkem, či prezentaci výrobků 

a společnosti. 

Z technických parametrů popíši teoretický základ pro rozlišení, možnosti formátu 

grafických částí a možnosti při prezentacích výrobků. 

7.4.1 Rozlišení 

Rozlišení udává velikost stránky v určené jednotce. Při zobrazování na monitoru 

se jedná o jednotku zvanou pixel. Pixel je obrazový bod. 

Rozlišení při případném tisku nelze jednoznačně určit, protože obraz lze tisknout 

různou kvalitou. Čím vyšší kvalita tisku, tím vyšší počet bodů na palec. Při vyšší kvalitě 

je tedy nutný vyšší počet obrazových bodů pro tisk na větší formáty papíru. Rozlišení 

tisku ovšem nebudu rozebírat, protože to, co je potřeba nejvíce tisknout jsou 

objednávky, dodací listy a faktury. Tyto dokumenty jsou definovány přímo 

v Informačním Systému SAP naimplementovaném ve WCZ a jsou nacustomizovány 

tak, aby odpovídali potřebám společnosti a zákazníků firmy. Tato práce tedy bude řešit 

vyloženě rozlišení pro potřeby elektronického obchodu a tím pádem pouze zobrazování 

na monitoru počítače či obrazovce jiného elektronického zařízení. 

Teoretickým předpokladem pro návrh rozlišení webové aplikace je znalost 

momentálně nejrozšířenějšího rozlišení zobrazovačů. Dle informací dostupných 

na internetu používá nejvíce uživatelů celosvětové sítě rozlišení o šířce 1025 pixelů 

až 1280 pixelů. Toto rozlišení se za posledních pár let neustále zvyšovalo z důvodů 

rostoucích nároků na počet zobrazených informací a také díky pokroku v zobrazovacích 

technologiích. Šířka zobrazovačů se také zvyšuje z důvodu změny poměrů stran.  

Dříve se primárně užívali displeje s poměrem stran 4:3. Dnes je velice oblíbené 

rozlišení 16:9 u monitorů a u displejů notebooků se prosazuje poměr stran 16:10. Tyto 

displeje jsou označovány jako širokoúhlé. Širokoúhlé displeje jsou pro práci na počítači 

komfortnější. To je způsobeno vlastnostmi lidského zraku. Lidské oko má vodorovný 

zorný úhel 140°, kdežto svislý zorný úhel je pouze 50°. Při sledování širokého obrazu 

není potřeba tolik hýbat zrakem, což při sledování vysokého obrazu již potřeba je. 

Rozlišení na šířku bych zvolil 1024 pixelů. Toto rozlišení je menší 

než nejpoužívanější rozlišení. Někteří budoucí uživatelé elektronického obchodu mohou 

užívat nižší rozlišení než je to se šířkou vyšší než 1024 pixelů (například rozlišení 

1024 pixelů na 768 pixelů). Toto se bude týkat zejména uživatelů obchodu, 
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kteří jsou zaměstnanci společností, které jsou zákazníky Westfalia Metal s.r.o., 

protože na kancelářské monitory nejsou kladeny takové nároky na rozlišení 

jako v domácnostech, kde se monitor užívá i například pro potřeby hraní videoher, 

sledování filmů a jiné činnosti. Navržené rozlišení bude komfortně zobrazeno 

na širokém spektru různých zobrazovacích jednotek. 

Rozlišení na výšku zanedbám z důvodu nutnosti zobrazovat v některých částech 

elektronického obchodu více informace, než by se do pevně dané velikosti výšky 

stránky mohlo vejít. Z technického hlediska to také není nutné řešit, protože jedním 

ze základních zařízení pro ovládání počítače je počítačová myš, která je často vybavena 

kolečkem pro posuv ve svislém směru, které tento posuv činí jednodušší a rychlejší 

než posuv ve vodorovném smyslu. 

Četnosti rozlišení byly zjištěny na základě sledování nastavení prohlížečů 

návštěvníků různých webových prezentací. Na tvorbě této metodiky se podílela 

společnost Factum Invenio, která je jednou z předních marketingových agentur 

v prostředí českého internetu. 

7.4.2 Grafický formát 

Při návrhu webových aplikací se používá množství různých formátů a standardů 

pro zobrazování grafické informace. Grafickou informací v této části myslím vizuální 

zobrazení produktu, loga či jiné informace, která není psána standardním textem.  

U webových aplikací dedikovaných pro účely prezentace jednoho výrobku se často 

užívá forma prezentace pomocí animací a aktivních prvků umístěných v jednotně 

navržené aplikaci. Technologie, které se pro toto nejčastěji užívají, jsou Adobe Flash 

a Microsoft Silverlight. Adobe Flash užívají služby poskytující například streamované 

video. Touto službou je například známý server YouTube.com. Microsoft Silverlight 

je užíván pro doplnění standardní internetové prezentace o aktivní prvky. Při použití 

jedné z těchto technologií na celou webovou aplikaci ovšem hrozí, že se znesnadní 

aktualizace jejího obsahu z důvodu méně snadné úpravy takto vytvořené aplikace. 

S využitím této technologie nepočítám pro elektronický obchod pro WCZ. 

Jedině jako úvodní při vstup do webové aplikace elektronického obchodu, ale ne pro 

samotný elektronický obchod. Dále je možné použít tuto technologii pro prezentaci 

výrobků. 
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U dynamických webových prezentací navrhuji použít pro logo, záhlaví a zápatí 

stránek obraz ve formátu PNG a pro základní prezentaci výrobků formáty JPEG. 

Formát PNG (Portable Network Graphics) byl vyvinut jako následovník staršího 

formátu GIF užívaného pro zobrazování obrazové informace v internetu. PNG 

umožňuje průhlednosti a oproti GIF vyšší barevnou hloubku. Je schopen uložit 

až 24 bitů barevné hloubky (GIF pouze 256 barev). Průhlednost se hodí pro sladění 

záhlaví a zápatí s pozadím stránky. 

Formát JPEG je velice populární formát pro ukládání zejména fotografií. JPEG užívá 

ztrátovou kompresi s proměnnou kvalitou. Jedná se o rastrový formát, což s sebou nese 

nevýhodu nutnosti vyššího rozlišení zdrojového obrázku pro zobrazování 

na zobrazovačích s vysokým rozlišením či pro velkoformátový tisk. Oproti PNG není 

schopen průhlednosti. 

Tyto formáty jsem zvolil z důvodu jejich rozšířenosti. PNG pro loga z důvodu 

již zmiňované možnosti průhlednosti. JPEG pro fotografie sortimentu a společnosti 

z důvodu nízké velikosti takto uložené obrazové informace. 

7.5 SEO 

7.5.1 Význam pro Elektronický obchod WCZ 

Optimalizace pro vyhledávače má pro elektronický obchod firmy Westfalia Metal 

s.r.o. jako pro jiné elektronické obchody či internetové prezentace. Tím významem 

je přilákání nových potencionálních zákazníků na stránky elektronického obchodu.  

Dalším významem je zjednodušení nalezení elektronického obchodu WCZ 

stávajícím zákazníkům. V ideálním případě zadá zákazník do vyhledávače výraz 

„Westfalia Metal obchod“ a jako první mu vyhledávač najde přímo odkaz na hlavní 

stránku elektronického obchodu WCZ. 

7.5.2 Rozsah SEO 

Rozsah SEO optimalizace nebude u navrhované webové aplikace příliš velký 

z důvodu zaměření aplikace na již existující zákazníky společnosti. Primárním cílem 

elektronického obchodu WCZ je totiž usnadnit a zpřehlednit objednávky u společnosti. 
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7.6 Současný stav elektronické prezentace WCZ 

Momentálně společnost Westfalia Metal provozuje jednoduchou internetovou 

prezentaci se základními informacemi o společnosti, nabídkou pracovních míst, 

základním popisem výrobků společnosti a kontakt na tuto společnost. Předpokládám, 

že elektronický obchod WCZ nahradí tuto stávající internetovou prezentaci a všechny 

informace z této stránky se přesunou na stránky elektronického obchodu. 

8 NÁVRH – ELEKTRONICKÝ OBCHOD - GRAFIKA 

V této části se budu zabývat již samotným návrhem elektronického obchodu. 

Navrhnu elektronický obchod po stránce vzhledové a pak i po stránce obsahové u částí, 

kde to bude možné. Nejdříve navrhnu vzhled elektronického obchodu pomocí částí 

z firemních materiálů a grafik a pak samotnými obsahy. 

8.1 Záhlaví elektronického obchodu 

Jako každá internetová stránka, prezentace, elektronický obchod či jiná webová 

aplikace i elektronický obchod pro WCZ bude mít záhlaví, které bude stejné 

pro všechny stránky elektronického obchodu. Toto záhlaví bude zobrazeno i v katalogu 

s produkty. 

8.1.1 Obsah záhlaví 

Záhlaví bude obsahovat podle již zažitých zvyklostí logo společnosti. Toto logo 

by v záhlaví mělo být dostatečně viditelné a čitelné. Dále záhlaví bude obsahovat název 

společnosti psaný textem. Logo společnosti bude na levé straně a na pravém kraji bude 

doplněno menším logem Heitkamp & Thumann Automotive Components (dále jako 

HT-AC) v souladu s nejnovější grafickou reprezentací společnosti Westfalia Metal s.r.o. 

(WCZ) a celého koncernu Heitkamp & Thumann jíž je WCZ součástí. Dříve Westfalia 

Metal s.r.o. užívala slogan „We shape metal“. Tento slogan již společnost neužívá. 

Pokud by jej užívala, tak by byl umístěn mezi logy Westfalia a HT-AC. 

Součástí záhlaví elektronického obchodu bude i zjednodušené menu. Toto 

zjednodušené menu bude mít podobu řádku s odkazy a budu jej nazývat „Rychlé 

menu“. Každý odkaz bude umístěn v buňce. Každý z těchto odkazů umožní 

návštěvníkovi stránek rychlou navigaci do určitých částí elektronického obchodu. 



54 

8.1.2 Funkce záhlaví 

Primární funkcí záhlaví internetové prezentace v celosvětové síti internet 

je informovat uživatele této sítě o tom, čí internetovou prezentaci navštívil. Tuto 

informaci obdrží z loga (viz výše) a názvu společnosti. 

Sekundární funkcí záhlaví budiž vodítko pro návštěvníka elektronického obchodu, 

že se stále nachází na stránkách elektronického obchodu WCZ. 

8.1.3 Části záhlaví 

8.1.3.1 Hlavní část 

Hlavní část obsahuje loga společnosti a koncernu. Hlavní část má rozměry 

1024 pixelů na 200 pixelů. 1024 pixelů tvoří rozměr záhlaví na šířku displeje 

a 200 pixelů udává rozměr záhlaví na výšku. 

Šířkou záhlaví jsem nadefinoval velikost elektronického obchodu WCZ. Výška 

stránek se bude automaticky zvětšovat či zmenšovat na základě dalšího obsahu webové 

aplikace. 

8.1.3.2 Rychlé menu 

Účelem rychlého menu je navigace po hlavních částech elektronického obchodu. 

Obsahuje několik odkazů řazených vedle sebe. Každý odkaz je umístěn v buňce 

obdélníkového tvaru z důvodu větší uživatelské přívětivosti a přehlednosti. 

Odkazy jsem vybíral na základě mých dřívějších zkušeností s tvorbou internetových 

prezentací a webových aplikací. 

Pod rychlým menu je malá lišta pro přihlášení zákazníka. Tato lišta zmizí 

po přihlášení zákazníka a pro odhlášení bude sloužit ikona přeškrtnutého klíče, 

který se zobrazí po přihlášení v Rychlém menu. Po přihlášení se zpřístupní volba 

„Zákaznická část“ v Rychlém menu. 

8.1.3.2.1 Odkazy rychlého menu 

 O firmě 

Obrázek 6 - Záhlaví 
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 Katalog zboží 

 Zákaznická část 

 Nákupní košík 

 Kontakt 

8.1.3.2.2 Vzhled 

Rychlé menu má vzhled šedého proužku s černým písmem vyobrazenými 

hypertextovými odkazy na hlavní části Elektronického obchodu. Tyto odkazy jsou 

odděleny linkou v odstínu firemní barvy podle nejnovější koncernové politiky. Možný 

vzhled rychlého menu si lze lépe představit prohlédnutím Obrázku 7 – Rychlé Menu. 

 

8.2 Část s vlastním obsahem 

8.2.1 Funkce 

V této oblasti elektronického obchodu se zobrazuje vlastní obsah elektronického 

obchodu. 

V případě stránky o firmě to jsou údaje o firmě, její historie, současnost a podmínky 

pro nákup na elektronickém obchodu firmy Westfalia Metal s.r.o. a případně jiné 

zajímavosti o společnosti. 

V části s vlastním obsahem se zobrazuje i katalog zboží, zákaznická část, nákupní 

košík a kontakt. Všechny tyto části popíši konkrétněji v další části této práce. 

8.2.2 Vzhled 

Hlavní část je tvarována do obdélníku ohraničeného tenkou čárou. Hlavní část má 

proměnnou výšku, která se mění na základě obsáhlosti informace, kterou ponese. 

Šířka hlavní části je v některých částech elektronického obchodu 1024 pixelů 

a v některých částech 724 pixelů. Menší šířku má hlavní část kvůli nutnému zúžení 

pro části elektronického obchodu, kde je nutné sekundární menu. 

Obrázek 7 - Rychlé menu 
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8.3 Sekundární menu 

8.3.1 Funkce 

Sekundární menu plní funkci konkrétní navigace po hlavních částech elektronického 

obchodu. Sekundární menu je nutné, aby nebylo „Rychlé menu“ zbytečně 

komplikované a nepřetěžovalo návštěvníka stránky odkazy na části Elektronického 

obchodu, které pro něj mohou být méně podstatné. 

8.3.2 Vzhled 

Sekundární menu má tvar obdélníku s proměnnou výškou a pevnou šířkou, 

ohraničeného tenkou linkou. 

Šířku jsem zvolil 350 pixelů z důvodu dostatečného místa pro odkazy. Pevná šířka 

má význam zejména z estetického hlediska. Odkazy sice mají různou délku 

a tak by mohlo mít menu různou šířku, ale aby byla zachována celistvost elektronického 

obchodu, byla zvolena šířka pro všechny části stejná. Při navigaci z jedné hlavní části 

do jiné by se mohlo stát, že se menu zmenší, protože odkazy nejsou tak dlouhé jako 

v předchozí části, což by mohlo způsobit mírnou dezorientaci návštěvníka 

elektronického obchodu WCZ a tím snížit uživatelskou přívětivost. 

8.4 Zápatí elektronického obchodu 

8.4.1 Funkce 

Funkcí zápatí je informovat návštěvníka stránek o tom, kdo vlastní autorská práva 

na obsah elektronického obchodu. 

Sekundární funkcí je označení konce elektronického obchodu. 

8.4.2 Vzhled 

Zápatí se zobrazuje jako tenkou linkou ohraničený obdélník o pevném rozměru 

1024 pixelů na šířku a 30 px na výšku. Příklad možného zpracování zápatí je vidět 

na Obrázku 8 – Zápatí. 

 

  

Obrázek 8 - Zápatí 
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9 NÁVRH – ELEKTRONICKÝ OBCHOD – ČÁSTI 

9.1 O společnosti 

O společnosti obsahuje informace o společnosti Westfalia Metal jako je popis 

činnosti společnosti, její historie a současnost. V podkapitolách nazvaných jménem 

části stránek s dodatkem „text“ v této části práce uvedu formulaci textu, kterou navrhuji 

uvést v elektronickém obchodu. V případě, že se obsah podčásti bude často měnit, 

tak uvádím pouze popis obsahu. V případě, že se jedná o popis obsahu, pak 

je podkapitola uvedena názvem části, ale bez dodatku „text“. 

Podčásti o společnosti jsou „O společnosti“, „Historie“, „Současnost“, „Kariéra“, 

„Jakost“ 

9.1.1 O společnosti – text 

Společnost Westfalia Metal s.r.o. se sídlem v Hustopečích u Brna se zabývá výrobou 

kovových výrobků. Kovové výrobky vyrábíme metodou lisování a mechanickým 

tvářením a frézováním. 

Naše výrobky procházejí kontrolou kvality a jsou vyráběny z kvalitních materiálů 

dle požadavků zákazníků. 

Společnost je součástí skupiny Heitkamp & Thumann Group, která má pobočky 

po celém světě a byla založena již roku 1978 v Německu. Skupina H&T se dále dělí 

na odvětví podle sortimentu výrobků. Westfalia Metal patří do odvětví H&T 

Automotive Components (HT-AC). HT-AC jsou díly pro automobilový průmysl. 

Westfalia Metal konkrétně patří do Westfalia Group a ta je součástí HT-AC. Do HT-AC 

dále patří společnosti Linden, která se zabývá výrobou plastových součástí do vozů, 

jako jsou emblémy, interiérové díly a nápisy. 

9.1.2 Historie – text 

Roku 1908 dochází k založení WESTFALIA GmbH. Dvanáct let poté vzniká 

společnost Westfalia Métal Sarl se sídlem v Saverne ve Francii. Roku 1001 se stává 

WESTFALIA Metallformtechnik GmbH & Co. KG právně nezávislou. Rok po tomto 

osamotnění se stává členem skupiny Heitkamp & Thumann Group se sídlem 

v Düsseldorfu v Německu. 
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Od roku 1996 se začíná psát historie českého zastoupení společností Westfalia Group 

založením Westfalia Kovodělná společnost s.r.o. v Hustopečích u Brna, která se zabývá 

výrobou a prodejem kovových hadic. 

Během následujících několika let dochází k založení několika prodejních kanceláří 

a výrobních závodů po celém světě. 

Historie českého zastoupení pokračuje v roce 2001 dalším významným krokem. 

Tímto krokem je založení firmy Westfalia Metal s.r.o. v Hustopečích pro oblast tvářecí 

techniky. 

V rámci sjednocování došlo v roce 2003 k fúzi českých firem (Westfalia Kovodělná 

společnost s.r.o. a Westfalia Metal s.r.o.) do jedné. Zaniká tedy Westfalia Kovodělná 

společnost s.r.o., která se stává součástí Westfalia Metal s.r.o. 

Během let 2004 až do dnešní doby probíhá zvyšování výrobních kapacit 

a modernizace výrobních procesů. 

9.1.3 Současnost – text 

V současné době se společnost Westfalia Metal s.r.o. zabývá projekty, které mají 

za cíl zkvalitnit výrobky, na které jsou kladeny vysoké nároky i z hlediska legislativních 

záležitostí pocházejících z Evropské Unie. V rámci těchto projektů navázala spolupráci 

se Strojírenskou Fakultou Vysokého Učení Technického v Brně. 

Došlo ke spojení s dalším členem Heitkamp & Thumann Automotive Components 

společností Linden s.r.o., která se zabývá výrobou plastových dílů. 

9.1.4 Kariéra 

Podčást, kde Westfalia Metal s.r.o. uvádí volná pracovní místa a nabízí je veřejnosti. 

Zde je uveden název volné pracovní pozice a náplň práce. 

V podčásti Kariéra je uveden i kontakt na Personální oddělení společnosti. 

9.1.5 Jakost – text 

„Jakost má pro firmu Westfalia zásadní důležitost také mimo samotnou výrobu. 

Důsledné poradenství prostřednictvím našeho servisního týmu je základnou 

pro úspěšnou spolupráci s našimi zákazníky, která trvá již desítky let. 

Zákazníci důvěřují našemu preciznímu zajišťování jakosti, které je na vysoké úrovni 

potvrzené certifikací podle norem QS 9000/VDA 6.1. 
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Westfalia si plně uvědomuje svou zodpovědnost za životní prostředí, což vyjadřuje 

zavedením systému ochrany životního prostředí podle normy DIN EN ISO 14001.“7 

9.1.6 Novinky 

V této podčásti jsou zveřejňovány novinky společnosti. Tyto novinky bude 

vystavovat oddělení Marketingu. 

9.1.7 Podmínky nákupu na Elektronickém obchodu WCZ 

Podmínky nákupu budou zformulovány právním zástupcem společnosti Westfalia 

Metal s.r.o. při samotné realizaci projektu Elektronického obchodu. 

9.2 Katalog zboží 

9.2.1 Dělení - ohebné hadice 

Katalog s ohebnými hadicemi seřazený podle oboru užití, které se dále dělí 

na materiálové dělení. 

9.2.2 Dělení - lisované díly 

Katalog výrobků z výrobní jednotky Business Unit Seat Parts (BU SP). Tento 

katalog se zpřístupní po přihlášení konkrétního zákazníka. Důvod pro toto opatření 

je obsah tohoto katalog. Tento katalog obsahuje specifické díly určené pro konkrétní 

nasazení ve vozech. Tyto výrobky jsou vyráběny na zakázku společností. 

9.2.3 Vzhled 

Celkový přehled zboží navrhuji jako seznam. Na každém řádku bude jeden artikl. 

Ke každému artiklu bude vyobrazen obrázek, název, číslo artiklu, měrná jednotka, stav 

skladových zásob, cena za měrnou jednotku a odkaz na vložení do nákupního košíku. 

Metodu řazení navrhuji s možností výběru s tím, že si uživatel vybere dle názvu, 

artiklového čísla či ceny výrobku. 

Dále navrhuji do Katalogu filtr, který zobrazí zboží, které je skladem a skryje 

to zboží, které se na skladech nenachází. 

Při kliknutí na ikonu košíku u artiklu se provede jeho vložení do košíku v množství 

jedna. U takto vložených artiklů pak systém při potvrzování objednávky zobrazí dialog 

                                                 
7 Westfalia Group : Jakost [online]. 2008 [cit. 2010-05-16]. Westfalia Metal. Dostupné z WWW 
: <http://www.westfalia-group.com/wCz/qualitaet/index.php?navId=22>. 
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s dotazem, zdali chce zákazník objednat pouze množství jedna, pokud jej ovšem 

zákazník předtím nezměnil. 

9.2.4 Vzhled – detail artiklu 

Při rozkliknutí konkrétního artiklu dojde k načtení stránky s detailním náhledem 

na výrobek. V tomto detailním zobrazení navrhuji zobrazit větší obrázek, název artiklu, 

artiklové číslo, materiál, popis, měrnou jednotku, cenu a stav skladových zásob. 

Dále do detailu navrhuji odkaz pro vložení do košíku se vstupním polem 

pro množství. 

Přibližný vzhled detailu artiklu si můžete prohlédnout v části TEORETICKÁ 

VÝCHODISKA PRÁCE – ELEKTRONICKÝ OBCHOD – Katalog se sortimentem – 

Metody prezentace zboží – Prezentace textem a fotografií.  

9.3 Zákaznická část 

Dostupná po přihlášení zákazníka. Umožňuje úpravu informací o zákazníkovi 

a přístup do přehledů. 

9.3.1 Informace o zákazníkovi / úprava informací o zákazníkovi 

Umožňuje náhled do informací, které zákazník zadal do Elektronického Obchodu 

WCZ. Seznam informací dostupné v této podčásti je uveden níže. Zákazník je může 

dle libosti měnit v případě, že došlo ke změně sídla společnosti, personální změně 

či se jen překlepl při zadávání údajů při registraci do Elektronického Obchodu. 

Změnu údajů schvaluje oddělení marketingu společnosti Westfalia Metal s.r.o. 

s ohledem na aktuální objednávky, aby nedošlo ke kolizi údajů v Informačním Systému 

společnosti. 

9.3.1.1 Seznam informací o zákazníkovi 

 Název firmy 

 Dodací adresa 

 Fakturační adresa 

 IČ 

 DIČ 

 Kontakt / Kontaktní osoba 

 Preferovaný způsob dodání zboží 
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9.3.2 Přehled objednávek 

Přehled objednávek, jak již název napovídá, obsahuje seznam objednávek, které 

zákazník učinil. Objednávky se zobrazují všechny přímo z informačního systému SAP 

bez ohledu na to, zda byly učiněny přes elektronický obchod či jinou cestou. 

9.3.3 Přehled faktur 

Obsahuje seznam všech faktur vystavených pro zákazníka. Faktury jsou zobrazovány 

v seznamu. Seznam obsahuje číslo faktury, datum vystavení, datum splatnosti a částku, 

na kterou byla faktura vystavena. 

U každé faktury jde zobrazit konkrétní náhled na fakturu. 

9.3.4 Přehled dodacích listů 

Přehled všech dodacích listů vystavených společností. Zobrazení probíhá 

na podobném principu jako u podčásti s Přehledem faktur. 

Seznam dodacích listů s datem expedice. Detail zobrazuje konkrétní náhled 

na dodací list s možností tisku. 

9.4 Nákupní košík 

Obsahuje seznam výrobků, které do nich zákazník vložil při procházení katalogu 

zboží. 

Dále je v něm umístěn odkaz na manuální zadávání objednávek. 

Nákupní košík dále obsahuje odkazy na dokončení objednávky, možnost změny 

kvantity zboží a přepočítání ceny zboží. 

Vzhled nákupního košíku při zobrazování jeho obsahu bude velice podobný jako 

u systému Manuálního zadávání objednávek. Tedy tabulka obsahující artiklová čísla, 

názvy výrobků, měrnou jednotku, kvantitu a požadované datum dodání. U košíku půjde 

přepsat kvantita a požadované datum dodání. Při přepsání těchto údajů tuto skutečnost 

potvrdí uživatel Elektronického obchodu WCZ stisknutím tlačítka.  

9.4.1 Manuální zadávání objednávek 

Řešení pro zákazníky, kteří často objednávají podobné zboží. Usnadní jim 

to objednávání zboží, pokud znají konkrétní artiklová čísla. Zkrátí dobu nutnou 

na objednávku, protože odstraní nutnost procházet katalog se zbožím a ručně vkládat 

zboží do košíku. 
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Manuální zadávání objednávek pracuje na principu vložení artiklového čísla. 

Artiklové číslo je jedinečné identifikační číslo výrobku, které přiřazené ke každému 

výrobku usnadňuje jeho (výrobku) identifikaci a odlišuje jej od ostatních. Po vložení 

artiklového čísla systém dohledá informaci o výrobku a zkontroluje jeho správnost. 

Pokud je artiklové číslo nalezeno a vyhodnoceno jako korektní, pak dojde k zobrazení 

měrné jednotky a pole pro vyplnění kvantity zboží. Při zobrazení těchto parametrů 

dojde i k zobrazení množství dostupného na skladu. 

Zákazník vyplní pole s množstvím požadovaného artiklu a po doplnění množství 

dojde k zobrazení dalšího řádku pro zadání dalšího artiklového čísla. Pokud zákazník 

doplní další platné artiklové číslo a množství, tak se situace opakuje a elektronický 

obchod zobrazí další řádek pro zadání artiklového čísla. 

9.4.2 Import souboru objednávky 

Elektronický košík dále obsahuje pole pro import speciálního souboru obsahujícího 

objednávku. Tento import je určen pro zákazníky, kteří používají informační systém, 

který umožňuje výstup v podobě souboru určitého obsahu, a tento soubor „dokáží“ 

exportovat automaticky na základě předem definovaných pravidel. 

9.4.2.1 Pravidla pro soubor s objednávkami 

 Soubor musí mít koncovku „.csv“ 

 Soubor nesmí být šifrován 

 Soubor musí obsahovat určité informace 

 Soubor musí být formátován na základě stanoveného formátu 

9.4.2.2 Formát souboru 

Soubor musí obsahovat artiklové číslo, množství a požadované datum dodání. Tyto 

údaje jsou odděleny znakem „středník“ a další záznam bude oddělen odřádkováním 

na další řádek. 
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9.4.2.3 Vzhled 

Vzhled manuálního zadávání objednávek a vstupního pole pro soubor objednávky je 

vidět na Obrázku 9 – Manuální zadávání objednávek. 

9.5 Potvrzení objednávky 

Potvrzení objednávky je stránka, kde zákazník odsouhlasí správnost objednávky 

a potvrdí její odeslání ke zpracování. 

Na této stránce dále vybere způsob dodání zboží. Způsob dodání zboží bude 

automaticky zatržen ten, který zákazník preferuje. Preferovaný způsob dodání 

si zákazník vybere v Zákaznické části. 

  

Obrázek 9 - Manuální zadávání objednávek 
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9.6 Kontakt 

Část kontakt obsahuje údaje nutné pro komunikaci se společností Westfalia s.r.o. 

a dále pro jednoznačnou identifikaci společnosti. 

9.6.1 Kontakt – text 

Děkujeme za Vaši návštěvu na našem elektronickém obchodu. V případě dotazu 

či připomínek nás neváhejte kontaktovat. 

Westfalia Metal s.r.o. 

Brněnská 61 

Hustopeče 693 01 

Tel.: (+420)51 51 51 311 

Fax: (+420)51 51 51 909 

E-mail:info-wks@westfalia-group.com 

9.6.2 Doplňující informace 

Dále stránka Kontakt obsahuje fotografie společnosti a mapu s označením, kde 

se společnost nachází. 

Fotografie navrhuji tři. První navrhuji snímek s čelním pohledem na společnost tak, 

jak jej vidí zákazník, který přijíždí z dálnice. Jako druhý snímek navrhují pohled 

na vnitřní prostory výrobní haly. Třetí pak letecký snímek celého areálu společnosti. 

Mapu navrhuji malé velikosti s možností rozklepnutí na vyšší rozlišení pro tisk. 

  



65 

10 NÁVRH - IMPLEMENTACE A ÚPRAVY 

10.1 SEO Optimalizace 

V analytické části této práce jsem probral, že není potřeba vzhledem k účelu 

Elektronického obchodu WCZ rozsáhleji provádět implementaci SEO. 

Navrhuji základní optimalizaci SEO a to pevné odkazy na některé části 

Elektronického obchodu WCZ a to tak, že zákazník do prohlížeče zadá například 

http://www.westfalia-metal.cz/kontakty a zobrazí se mu stránky „Kontakty“. Odkazy 

tohoto typu navrhuji zřidit pro části „O společnosti“, „Katalog zboží“ a „Kontakt“. 

Dále navrhuji optimalizaci v rámci klíčových slov uvedených v části 

s meta informacemi o stránce. Navrhuji užití klíčových slov „elektronický obchod“, 

„Westfalia Metal“, „ohebné hadice“, „ochranné hadice“, „lisované díly“ a „Hustopeče“. 

10.2 Implementace 

10.2.1 Server 

Navrhuji ušetřit peníze a elektronický obchod naimplementovat na existující server 

zvaný „SAPWGSWCZ“. Tento server je schopen díky svému výkonu zajistit 

bezproblémový provoz platformy SAP Netweaver. 

Bylo by možné webové rozhraní naimplementovat i na existující server, 

ale vzhledem k nižšímu počátečnímu vytížení elektronického obchodu je možné odložit 

investici do nového serveru na pozdější fázi provozu Elektronického obchodu WCZ. 

Užitím již existujícího serveru je možné snížit náklady na implementaci o částku 

nutnou na pořízení hardwarového a softwarového vybavení. S přihlédnutím 

k pořizovacím nákladům serverů SAPWGP, SAPWGDWCZ a SAPWGSWCZ kalkuluji 

úsporu zhruba 280 000,- Kč. Tato částka obsahuje hardware, software a práci 

společnosti, která by server instalovala. 

10.2.2 Tvorba 

Tvorbu webového rozhraní navrhuji z části provést jako čistý návrh a z části převést 

stávající transakce ze SAPu do podoby použitelné pro Elektronický obchod. 

Dynamické části Elektronického obchodu WCZ navrhuji naprogramovat pomocí 

jazyka Java s tím, že nákupní košík (kromě Manuálního zadávání objednávek) 

a informace o zákazníkovi budou transakce převedené z existujícího Informačního 
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Systému SAP. Převody provede ERP Administrátor ve spolupráci s konzultantem 

společnosti zavádějící elektronický obchod. 

Zbývající (statické a jiné) části navrhuji použít jazyk HTML verze 5. 

10.2.3 Školení 

Školení je nutné provést na 2 části. Dohromady mají tyto části časovou náročnost 

jednoho týdne.  

V první části školení probíhá školení administrátorů, kteří budou provádět 

administraci a úpravy Elektronického obchodu WCZ. 

Ve druhé části proběhne zaškolení klíčových uživatelů, kteří budou poskytovat 

uživatelskou podporu, administraci obsahu a vzhledu. 

10.2.4 Školení a informace pro uživatele ze strany zákazníků 

Po dokončení a zpřístupnění Elektronického obchodu WCZ navrhuji informovat 

největší odběratele společnosti Westfalia Metal. Informovat je bude oddělení 

Marketingu. 

Zaměstnanec oddělení Marketingu zkontaktuje osobu zodpovědnou za nákup 

ve společnosti zákazníka a probere s ním aktivaci jeho účtu pro objednávání zboží přes 

nový elektronický obchod. Nabídne mu tvorbu účtu a zaškolení. 

V případě tvorby účtu zákazníka zaměstnancem Marketingu se přihlašovací údaje 

vygenerují a odešlou pomocí e-mailu. Adresy a preferovaný způsob dodání se doplní 

ze záznamů v systému. 

Při zájmu o školení ze strany zákazníka se provede školení klíčovým uživatelem. 

Klíčový uživatel pomocí vzdáleného připojení k počítači zaškolí uživatele 

elektronického obchodu. Tímto se minimalizují náklady na školení. Elektronický 

obchod WCZ byl navržen s ohledem na uživatelskou přívětivost. Z toho usuzuji, 

že školení bude vyžadováno jen v ojedinělých případech. 
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11 ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem uvedl nutný teoretický základ pro vybrané téma, 

zanalyzoval jsem momentální situaci související s tématem a na základě těchto 

poznatků jsem navrhl elektronický obchod pro Westfalia Metal s.r.o. 

V teoretické části jsem na základě informací dostupných z různých veřejně 

dostupných zdrojů uvedl informace související s tématem. Těmito informacemi byli 

informace o společnosti, informačním systému, elektronických obchodech a informace 

všeobecnějšího charakteru jako je uživatelská přívětivost a optimalizace internetových 

stránek pro internetové vyhledávače. 

V analytické části jsem ze zdrojů dostupných veřejně zanalyzoval finanční situaci 

společnosti. Vzhledem k tomu, že v české pobočce Westfalia Group působím již 

dva roky na pozici IT asistent, jsem stihl získat spoustu informací interního charakteru 

a mám velký náhled na to, jak společnost funguje a jaké technologie společnost 

používá. 

Na základy analýzy jsem navrhnul elektronický obchod, který by měl splňovat 

požadavky společnosti. Samotným návrhem obchodu se zabývám v části Návrh, 

která je opět tematicky rozdělena na několik částí. 

Vzhledem k tomu, že největší zákazníci objednávají zboží pomocí řešení EDI, tak 

nevidím přínos elektronického zrovna pro tyto zákazníky. Firma Westfalia Metal s.r.o. 

dodává svoje výrobky i kominíkům a do stavebnin. Těmito výrobky jsou ochranné 

a komínové hadice. Těmto zákazníkům přinese značné zlehčení získávání informací 

a zjednoduší a zrychlí objednávaní. Společnosti by tak tento elektronický obchod mohl 

přinést nové zákazníky a tím i způsobit změnu v rozložení zákazníků, aby nebyla tak 

závislá na stávajících zákaznících, kterými jsou primárně velké společnosti. Dále by 

firma využila vysoký potenciál ve svém portfoliu komínových hadic. 

Jako další výhodu elektronického obchodu pro společnost vidím v ulehčení práce 

obchodníkům, kteří musejí od některých zákazníků objednávky ručně přepisovat 

do systému. Zavedení elektronického obchodu by tuto nutnost velkou měrou snížilo 

a obchodníci by se tak mohli více věnovat získávání nových zákazníků. 

Náklady na tento elektronický obchod jsem přibližně zkalkuloval na 250 000,- Kč. 

V těchto nákladech nejsou připočítány interní náklady společnosti a náklady na nový 

server, který jsem zamítl s tím, že existující server WGSWCZ má dostatečnou kapacitu 
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na provoz elektronického obchodu. V těchto nákladech je částka za analýzu, 

implementaci a školení, které provede externí firma. Návratnost jsem spočítal 

na základě obratu a procentuelního výdělku od kterého jsem odečetl poměrovou část 

tak, aby odpovídala úspoře, kterou přinese elektronický obchod. Návratnost vychází 

na 4 až 6 měsíců. 

Shrnutím bych chtěl říci, že jsem navrhl elektronický obchod pro objednávání zboží, 

sledování zakázek, sledování faktur a získávání nových informací pro menší zákazníky 

společnosti Westfalia Metal s.r.o., který by trvalo naimplementovat přibližně půl roku. 

Do rozsahu implementace spadá analýza, schvalovací proces, implementace, 

customizace školení zaměstnanců, testování, vytvoření podpory a seznámení zákazníků 

s tímto nástrojem. 
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