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Abstrakt 

Diplomová práca sa zameriava na posúdenie aktuálneho IS a návrhu jeho zmien v 

spoločnosti AUTOCONT a.s. V mojej práci je vypracovaná analýza súčasného stavu a 

následné návrhy na zlepšenie daného systému, ktoré by mali priniesť do spoločnosti 

zlepšenie efektivity práce. Samotné návrhy na zlepšenie vychádzajú z analýz aktuálneho 

stavu. 

 

Kľúčové slová 

Informačný systém, ERP systém, Microsoft Dynamics 365 Business Central, 

implementácia, analýza, SWOT analýza, riadenie dokumentácie 

 

 

 

 

Abstract 

The diploma thesis is focusing on the assessment of the information system and 

the proposal of its changes in the company AUTOCONT a.s. My thesis describes an 

analysis of the current state of the company and subsequent proposals to improve the 

system, which should bring to the company to improve work efficiency. The suggestions 

for improvement themselves are based on analyzes of the current situation. 
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ÚVOD 

V dnešnej dobe je pojem informácia najpodstatnejšou hybnou silou spoločnosti. Získať 

dôležité informácie, však nie je úplne jednoduché. Predchádza tomu množstvo činností, 

ktoré súvisia so spracovaním dát. Podstatné informácie tvoria jediný zmysluplný zdroj 

pre rozhodovanie manažmentu každej spoločnosti. 

Vo svojej podstate potrebuje informácie pre svoje fungovanie každá spoločnosť. Či už sa 

týkajú platov, zamestnancov, dodávok materiálu, fungovania jednotlivých odvetví alebo 

spracovania reklamácií. Každá spoločnosť potrebuje tieto informácie uchovávať 

a zdieľať naprieč celou organizáciou. Na to aby to mohla vykonať potrebuje kvalitný 

a funkčný informačný systém, ktorý jej to umožní. 

Informačný systém sám osebe uľahčuje fungovanie mnohých firemných procesov a stará 

sa o dôslednú informovanosť jednotlivých pracovníkov. Prispieva taktiež k zvýšeniu 

efektivity práce a to napokon vedie k ušetreniu času. Z týchto faktov sa dá usúdiť, že 

samotný informačný systém prispieva k tvorbe zisku. 

Vybrať si správny informačný systém pre svoju spoločnosť však nie je vôbec jednoduché. 

Na trhu sú ponúkané rôzne riešenia a druhy informačných systémov, ktoré sa 

v niektorých prípadoch od seba líšia len v detailoch. Niektoré z nich sú zase špecifické 

len pre určité odvetvie, pretože ponúkajú riešenie na jeho špecifické požiadavky. Existujú 

aj firmy, ktoré si informačný systém vyvíjajú sami a tiež sa starajú o jeho prevádzku. 

V mnohých firmách sú evidované problémy, ktoré sú spôsobené neprispôsobením 

systému alebo jeho zlým nastavením. 

V mojej diplomovej práci sa budem venovať práve zmene časti informačného systému 

riadiacej činnosť, ktorú budem nižšie v práci podrobne popisovať. Mnou navrhované 

zmeny by mali zlepšiť efektivitu práce a prispieť k precíznejšiemu fungovaniu samotného 

procesu.  



11 

 

1 CIELE A METODIKA PRÁCE 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je, na základe výsledkov mnou spracovaných 

analýz, navrhnúť zmeny procesu konkrétnej činnosti v spoločnosti AUTOCOTN a.s. 

Hlavným prínosom mnou navrhovaných zmien je zefektívniť a zlepšiť momentálne 

riadenie práce na konkrétnom projekte tak, aby bol navrhovaný systém použiteľný a pre 

spoločnosť vhodný aj v budúcnosti. 

V prvej časti práce sa budem venovať spracovaniu teoretických východísk. Informácie 

a znalosti, ktoré v nej popíšem budú slúžiť ako východiská ku spracovaniu analytickej 

časti a samotných návrhov na zmenu informačného systému. 

Druhá časť sa bude zaoberať analýzou spoločnosti AUTOCONT a.s. Konkrétne v nej 

budem analyzovať vnútorné a vonkajšie prostredie spoločnosti pomocou analýzy 7S a 

Porterovho modelu piatich konkurenčných síl. Výstupy z týchto analýz využijem 

následne pri zostavení SWOT analýzy. Výsledkom týchto analýz by malo byť zistenie 

najväčších nedostatkov a výber časti systému, ktorého zmenu budem v poslednej, tretej, 

časti navrhovať.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V prvej časti diplomovej práce, ktorá je teoretická, sa zameriam na základné pojmy 

súvisiace so zadanou témou. Popis týchto pojmov bude základným informačným 

zdrojom, z ktorého budem vychádzať pri spracovaní zvyšných častí tejto práce. 

2.1 Základné pojmy 

 

Obrázok č. 1: Proces získavania znalostí 

(Zdroj: 2) 

Už od pradávna bola najdôležitejšou súčasťou spoločnosti informácia (z lat. informatio, 

resp. informare čo značí dodávať tvar, tvoriť či zobrazovať). Pojem informácia je podľa 

definície pomenovanie pre obsah toho, čo sa vymení s vonkajším svetom, keď sa mu 

prispôsobujeme (1, s.13). 

Objavujú sa tu teda dve časti. Jednou z nich je obsah a druhou je výmena tohto obsahu. 

Výmena obsahu informácie sa prevádza prostredníctvom znakov (kódovania) a nazýva 

sa komunikácia. Zjednodušene sa teda za komunikáciu môže považovať prenos 

informácie medzi minimálne dvoma účastníkmi a to práve prostredníctvom systému 

znakov (1, s.13). 

Schopnosť kódovať jednotlivé znaky, ktorými je informácia reprezentovaná, umožňuje 

to, aby množstvo činností s tým súvisiace prevzal stroj, čiže počítač. Dosť však závisí na 

schopnosti stroja vnímať nasledujúce tri vlastnosti znakového systému: 

 sémantika – skúma vzťah medzi znakmi a objektami, o ktorých znaky hovoria, 

 pragmatika – skúma vzťah medzi znakmi a ich interpretmi, 

 syntax – sa zaoberá formálnymi vzťahmi jednotlivých znakov navzájom (1, s. 14). 
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Stroj musí vnímať tieto tri aspekty nie len pri prenose samotnej informácie, ale taktiež aj 

pri jej vyhodnocovaní. Je to v podstate formalizovaný záznam ľudského poznania 

pomocou znakov, ktorý je schopný prenosu, uchovania, interpretácie a spracovania. 

Takýmto záznamom sa vo svete informatiky hovorí dáta (1, s. 14). 

Zo samotnej informácie prezentovanej prostredníctvom znakov môžeme získať znalosť. 

Je to porozumenie získané zo skúsenosti. Je zrozumiteľná a prispôsobená k riešeniu 

nejakého problému alebo slúži ako pomoc pri procese rozhodovania (1, s. 14).  

2.2 Informačný systém 

Za systém sa všeobecne chápe množina prvkov a väzieb medzi nimi. Samotné prvky 

systému sú chápané ako nedeliteľné jednotky. Potom väzby medzi nimi predstavujú 

jednosmerné alebo obojsmerné spojenie týchto prvkov. Systém sa vo všeobecnom 

ponímaní vyznačuje tým, že obsahuje vstupné a výstupné väzby. Práve pomocou nich 

získava informácie z okolia a iné informácie do okolia predáva (3, s.13).  

Pokiaľ budeme vychádzať z tohto všeobecného opisu, tak potom informačný systém 

definujeme ako usporiadanie vzťahov medzi dátovými, informačnými zdrojmi 

a procedúrami ich spracovania (3, s.14). 

Za najnižšiu zložku informačného systému (ďalej len IS) považujeme signály. Tie 

predstavujú analógové alebo digitálne nosiče dát. Je to v podstate najmenšia jednotka 

prenosu. Omnoho dôležitejšie pojmy pre IS sú informácie a dáta. Tieto pojmy som 

popísala v predchádzajúcej kapitole. V súvislosti s IS chápeme dáta ako rozpoznané 

signály alebo údaje, ktoré jasne hovoria o stavoch sledovaných objektov. Dáta sú potom 

podkladom pre ďalšie spracovanie, počas ktorého sa menia na konkrétne informácie 

(3, s.14). 

2.3 Klasifikácia informačných systémov 

Podľa jednej z klasifikácií s názvom holistocko-procesná klasifikácia, je podnikový 

informačný systém tvorený nasledujúcimi časťami (8, s.77): 
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 ERP – ERP je časť, braná ako jadro celého systému. Táto časť je zameraná na 

riadenie interných podnikových procesov (8, s.77). 

 CRM – Časť, ktorá slúži na obsluhu procesov, ktoré sú smerované k zákazníkom 

podniku (8, s.77). 

 SCM – Systém, ktorý riadi dodávateľský reťazec. Jeho integrovanou súčasťou 

býva spravidla systém APS, ktorý slúži k pokročilému plánovaniu a rozvrhovaniu 

vývoja podniku (8, s.77). 

 MIS – Tento systém je považovaný za manažérsky informačný systém. V podstate 

zbiera dáta zo systémov ERP, CRM a APS/SCM. Na základe týchto informácií 

poskytuje výstupy pre rozhodovací proces manažmentu podniku (8, s.77). 

 

Obrázok č. 2: Klasifikácia informačných systémov 

(Zdroj: 10, s.20) 

Následne poskytuje systémová integrácia prostriedky k vytvoreniu a neustálej údržbe 

podnikového informačného systému. Netreba zabúdať, že neoddeliteľnou súčasťou 

podnikových informačných systémov sú takzvané infraštruktúrne aplikácie. Tie sa 

využívajú naprieč celým podnikom. Sú to napríklad portálové riešenia, aplikácie pre 

podporu správy dokumentov a ich obsahu, pre riadenie pracovných vzťahov a niekoľko 

ďalších. Tieto aplikácie sa väčšinou zhlukujú do väčších celkov, ktoré sa nazývajú ECM 
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(riadenie podnikového obsahu). Na obrázku zobrazenom vyššie sú tieto aplikácie 

označené ako vlastné procesy firmy (8, s.77). 

2.4 ERP 

V tejto časti sa zameriam predovšetkým na popis jadra ERP z kapitoly 2.3. Celá moja 

práca sa bude zaoberať práve ERP systémami, preto aj teoretická časť bude bližšie 

špecifikovať a vysvetľovať práve tento pojem. 

Na českom trhu je množstvo informačných systémov, ktoré sú zamerané na riadenie 

podnikovej agendy z oblasti ekonomiky, ľudských zdrojov či logistiky a výroby. Nie 

všetky však môžeme zaradiť do skupiny ERP systémov. Mnohým systémom totiž 

chýbajú zásadné vlastnosti či potrebný rozsah a hĺbka funkcionality. V takom prípade 

potom systém nespĺňa potrebnú technickú vyspelosť a nemôže pre spoločnosť 

predstavovať skutočne integrujúcu platformu, ktorá je určená pre riadenie podnikových 

procesov (8, s.147). 

Za ERP systém sa považuje informačný systém, ktorý je účinným nástrojom schopným 

pokryť plánovanie a riadenie hlavných interných podnikových procesov a to na všetkých 

úrovniach od operatívnej až po strategickú (8, s.148). 

Skratka ERP vychádza z anglického slovného spojenia Enterprise Resource Planning 

(plánovanie podnikových zdrojov). Tento názov však súvisí s históriou ERP systémov. 

Dnes môžeme ERP systémy stručne definovať ako integrovaný softvér, ktorý podporuje 

plánovanie a riadenie všetkých hlavných procesov v podniku. Používanie štandardných 

prístupov k týmto procesom je veľmi dôležitou vlastnosťou práve ERP systémov (10, 

s.19). 

ERP systémy vo všeobecnosti obsahujú nasledujúce podsystémy: 

 nákup, 

 výroba, 

 predaj, 

 financovanie, 

 ľudské zdroje (personalistika a mzdy) (10, s.19). 
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Na tieto podsystémy, ktoré predstavujú jadro ERP, sa pripojujú ďalšie moduly. Napríklad 

riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), servis, manažérske informačné systémy, 

riadenie vzťahov s dodávateľmi (SCM) a rôzne ďalšie. V širšom slova zmysle sa dá 

skratkou ERP označiť celý informačný systém podniku (10, s.19). 

Z definície ERP systémov je jasné, že sa jedná o rozsiahle systémy z hľadiska 

softvérových modulov, ale aj technickej a komunikačnej podpory. Z toho vyplýva, že si 

tak rozsiahly systém nemôžu dovoliť malé firmy a podnikatelia. Avšak aj oni potrebujú 

pre svoju činnosť systémy, ktoré minimálne podporujú účtovníctvo a s tým súvisiaca 

fakturácia, dane, skladové hospodárstvo a mzdy – takzvané ekonomické systémy. 

Hlavným rozdielom ERP a ekonomických systémov je práve rozsah funkcií, ktoré daný 

systém zastáva (10, s.19). 

2.4.1 Prínosy ERP systémov 

Prepojenosť ERP systémov s ďalšími modulmi, ako napríklad modul pre riadenie 

ľudských zdrojov, analýzy dát a iné ponúka množstvo prínosov. Tieto prínosy sa dajú 

rozdeliť do troch základných kategórií (11, s.128). 

 Lepšia komunikácia a koordinácia – Zavedenie ERP systému do podniku by 

malo zlepšiť toky informácií v rámci spoločnosti ale aj medzi jednotlivými 

obchodnými jednotkami (11, s.128). 

 Zníženie administratívnych nákladov – Z hľadiska úspor je zavádzanie ERP 

systému taktiež výhodné. Štandardizácia a integrácia jednotlivých procesov 

spoločnosti, dáva priestor k zjednodušeniu mnohých administratívnych činností, 

ktoré v podniku prebiehajú (11, s.128). 

 Zníženie nákladov na prevádzku IS – Pokiaľ je spoločnosť rozsiahla, tak 

prepojenosť jednotlivých modulov ERP systému zabezpečuje omnoho 

jednoduchší, flexibilnejší a rýchlejší spôsob fungovania spoločnosti. To je 

dôvodom znižovania samotných nákladov na prevádzku IS (11, s.129). 

Pre tieto prínosy však neplatí, že sa musia prejaviť hneď po zavedení ERP systému do 

podniku. Väčšinou je potrebné aby sa systém v podniku zabehol a aby si jednotliví 

zamestnanci zvykli na prácu s ním. V niektorých prípadoch dokonca dôjde k prepadu 
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výkonnosti podniku. Táto situácia by však pri správnom postupe zavedenia ERP systému 

do podniku nemala trvať príliš dlho (maximálne asi pol roka) (11, s.129). 

Nedá sa však povedať, že je zavedenie ERP systémov jednoduchá alebo lacná záležitosť. 

Pri zavádzaní sa systém dodáva v takzvaných softvérových balíčkoch, ktoré sa 

u zákazníka prispôsobujú podľa požiadaviek konkrétneho podniku. Tie majú niekedy 

veľmi vysoké a špecifické požiadavky (11, s.129). 

 Účinnosť spracovania – súvisí so spôsobom, akým funguje automatizácia 

jednotlivých činností a ich integrácia (11, s.129). 

 Rýchlosť spracovania – je požiadavkou na systém, ktorá hovorí o schopnosti 

spracovania objemu dát v reálnom čase a o rýchlom sprístupňovaní týchto dát. 

 Prezentačná úroveň – súvisí predovšetkým s úrovňou grafického spracovania 

systému a výstupných dokumentov (11, s.129). 

 Bezpečnosť – je veľmi dôležitou požiadavkou. Súvisí so zabezpečením systému 

prostredníctvom vhodných bezpečnostných opatrení ako je napríklad správa rolí 

alebo šifrovanie prenosov (11, s.129). 

 Legislatívna aktuálnosť – je veľmi podstatná. Systém musí byť schopný 

aktualizácie podľa zmien v legislatíve, ktoré môžu v danej krajine vzniknúť. Na 

druhej strane musí byť implementačná firma schopná tieto zmeny zaistiť a správne 

vykonať (11, s.129). 

Niektoré špecializované požiadavky podnikov môžu spôsobiť, že sa niekedy musia 

procesy systému zásadne zmeniť. O toto prerobenie a jeho funkcionalitu sa stará firma, 

ktorá ERP systém do podniku implementuje (11, s.129). 

2.4.2 Klasifikácia ERP systémov 

Z vyššie definovaného popisu ERP je jasné, že sa zaraďuje k systémom ekonomického 

typu (Business Process Management Systems). Taktiež sa dajú považovať za 

štandardizované, pretože je predpoklad, že sa systém opakovane nasadzuje. Ďalšou 

skutočnosťou je, že základnou vlastnosťou ERP je práve integrácia hlavných 

podnikových funkcií. Z týchto faktov vyplýva, že ERP systémy môžeme zaradiť do 

skupiny integrovaných transakčných systémov, pretože zaisťujú bežné transakcie 
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v organizácii podľa jednotlivých subsystémov. Taktiež musia umožňovať prípadné 

prepojenie so špecializovanými programovými balíkmi podľa potrieb jednotlivých 

organizácií. Klasifikovať ERP môžeme preto z viacerých hľadísk (10, s.24). 

Z hľadiska zamerania: 

 Horizontálne – zameranie podporuje transakčné spracovanie v organizáciách a to 

bez zvláštnych odvetvových funkcionalít. Patrí medzi nich napríklad mySAP, 

Oracle, Microsoft Suite alebo Microsoft Dynamics NAV (10, s.24). 

 Vertikálne – zameranie prepojuje odvetvové riešenia. Príkladom je napríklad Baan. 

Je to ERP systém pre oblasť výroby lietadiel a automobilov. Iným príkladom 

vertikálneho ERP môže byť aj univerzitný IS s názvom STAG (10, s.24). 

Z hľadiska veľkosti podporovanej organizácie: 

 Malé – Za malé organizácie sa považujú spoločnosti, ktoré majú 10 – 15 

zamestnancov. Takéto organizácie môžu použiť niektoré moduly systému alebo 

systémy určené pre malé firmy. Príkladom môže byť MS Dynamics NAV, K2 

alebo Helios Orange (10, s.25). 

 Stredné – Počet zamestnancov stredne veľkej firmy sa pohybuje do 250. Do tejto 

skupiny môžeme zaradiť systémy ako Helios Orange Green alebo MS Dynamics 

AX, poprípade MS Dynamics NAV (10, s.25). 

 Veľké – Veľké nadnárodné spoločnosti používajú ERP systémy hlavne na 

prepojenie jednotlivých pobočiek. Jednoznačne najvhodnejším systémom pre tieto 

organizácie je aktuálne SAP (10, s.25). 

Podľa vzťahu k nadväzujúcim modulom: 

 Proprietárny – Jedná sa o uzavreté riešenia, často bez možnosti prístupu ku 

zdrojovému kódu. Pripojenie ďalších modulov k takémuto typu ERP nie je možné 

bez rozsiahlych programových úprav (10, s.25). 

 Otvorený – Pre tento typ ERP systémov je dostupný zdrojový kód alebo 

prinajmenšom jasne definované rozhranie. Preto je ďalšie moduly jednoduché do 

tohto typu systému integrovať a ďalej rozvíjať (10, s.25). 
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Podľa funkcionality: 

 So základnou funkcionalitou – Systém obsahuje len základné moduly: nákup, 

predaj, výroba, logistika, ľudské zdroje a financie (10, s.25). 

 S rozšírenou funkcionalitou – Okrem základných funkcií obsahuje systém aj 

funkcie patriace do oblasti servisnej činnosti či jednoduchý systém CRM (10, 

s.25). 

 S integrovanou funkcionalitou – základné aj rozšírené funkcie ERP sú integrované 

do dát aj do priebehu podporovaných procesov (10, s.25). 

Technologická klasifikácia: 

 Podľa databázového systému – Systémy môžu byť dodávané pre rôzne typy 

databáz. Preto je tento fakt, pre organizáciu dôležitým ukazovateľom, pri výbere 

ERP systému. Najviac používané databázové systémy sú v dnešnej dobe Oracle 

alebo MS SQL (10, s.25). 

 Podľa použitia architektúry – Prvé ERP systémy sa realizovali na veľkých 

sálových PC (Mainframe). V dnešnej dobe sa používa architektúra klient-server, 

servisne orientovaná architektúra SOA alebo napríklad distribuovaná architektúra 

(10, s.25). 

 Podľa spôsobu použitia internetu – Najväčšie využitie možností internetu 

umožňuje distribuovaná architektúra a ERP systémy so vzdialeným systémom (10, 

s.25). 

2.5 Microsoft Dynamics NAV 

Po klasifikácii ERP systémov popíšem v tejto kapitole jeden konkrétny a to práve 

Microsoft Dynamics NAV. Tomuto systému sa budem venovať v praktickej časti tejto 

diplomovej práve, preto je podľa mňa správne, tomuto systému venovať samostatnú 

kapitolu aj v teoretických východiskách práce. 

Microsoft Dynamics NAV predstavuje úplne integrované firemné riešenie a to hlavne pre 

malé a stredné podniky. V podstate podporuje všetky obchodné procesy vo všetkých 

odvetviach firmy. Tento ERP systém vychádza z dlhoročných skúseností získaných 
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vývojom, ktorého počiatky siahajú niekam k 1986-1987. V tomto období vyšla v Dánsku 

prvá verzia programu, pod názvom Navision. Postupne sa tento produkt vyvíjal a v roku 

2002 sa stal hlavným pilierom portfólia produktov z oblasti obchodovania – Microsoft 

Business Solution. Názov tohto produktu sa tiež časom vyvíjal (12, s.23). 

2.5.1 Princíp Microsoft Dynamics NAV 

Základným princípom tohto EPR systému je vo všeobecnosti zlúčenie všetkých 

prevádzok a funkcií firmy do jedného systému s jednou spoločnou databázou (12, srt.23). 

Tento systém bol založený na architektúre klient – server. Vo verzii 2009 došlo k zásadnej 

zmene v architektúre. Z dvojvrstvovej architektúry (server databáza – klient) sa prešlo na 

trojvrstvovú (klient – vrstva obchodnej logiky – databáza) (10, s.60).  

V systematických štruktúrach sa spravujú dáta nezávisle na sebe v takzvaných 

ostrovčekových systémoch. Tým pádom sa spájajú maximálne pomocou rozhrania. ERP 

systémy sú v tomto rozdielne. V ERP systémoch majú všetky oddelenia (prevádzky) 

prístup ku všetkým informáciám potrebným pre odbavenie firemných procesov. K týmto 

informáciám je možné pristupovať okamžite. Rozdiel týchto dvoch štruktúr je 

znázornený aj na nasledujúcom obrázku (12, s.23). 

 

Obrázok č. 3 Porovnanie štruktúr 
(Zdroj: 12, s.23) 
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Pokiaľ je v ERP systémoch potrebné obmedziť prístup k niektorým dátam a informáciám, 

určite sa to neprevádza pomocou architektúry systému, ale pomocou dôsledného 

nastavenia oprávnení (12, s.23).  

2.5.2 Stavba a funkcie programu Dynamics NAV 

Štruktúra programu Microsoft Dynamics NAV je modulárna a jednotlivé moduly sú 

medzi sebou úplne integrované. Na nasledujúcom obrázku je vidieť kľúčové súčasti 

riešenia (12, s.24). 

 

Obrázok č. 4:Prehľad funkcií programu Microsoft Dynamics NAV 

(Zdroj: 12, s.24) 

Oblasť finančného manažmentu z obrázku č.4 predstavuje základ Dynamics NAV. Do 

tejto časti sa totiž zbiehajú transakcie zo všetkých ostatných oblastí. Finančný manažment 

obsahuje okrem finančného účtovníctva a účtovníctva podniku aj správu záväzkov či 

pohľadávok alebo napríklad ocenenie skladu (12, s.24).  

Druhou oblasťou je predaj, marketing a služby. Táto oblasť obsahuje funkcie pre 

plánovanie a riadenie aktivít týkajúcich sa marketingu a predaja, ako napríklad správa 

kontaktov, zákazníkov alebo správa kampaní. V tejto oblasti sa dajú upravovať 

požiadavky zákazníkov na služby (12, s.25). 

Kompletný reťazec dodávky, ktorý zahrňuje nákup, je princípom oblasti Supply-Chain-

management. Súčasťou tejto oblasti je aj skladovanie, predaj či výroba (12, s.25). 
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Nad týmito modulmi stojí Business Intelligence. Táto oblasť obsahuje funkcie používané 

pre zobrazenie centrálnych podnikových dát v podobe grafov a tabuliek. Pomocou tohto 

jednoduchého nástroja je možné veľmi ľahko vyhodnotiť všetky dôležité informácie. 

Vďaka priamej integrácii sú dáta priamo k dispozícii a v aktuálnej podobe (12, s.25). 

Ďalšími doplnkami základného balíčku systému Dynamics NAV je mnoho 

certifikovaných riešení. Riešia rôzne odvetvia, vyvinuté partnermi Microsoftu (jedným 

z nich je aj spoločnosť AUTOCONT). Tieto doplnky sa úzko integrujú do systému 

a reprezentujú požiadavky jednotlivých špecifických odvetví (12, s.25). 

2.5.3 Vývoj systému do podoby Business Central 

V skorších verziách mal systém otvorenú architektúru a preto sa dá veľmi jednoducho 

upravovať alebo nastavovať. Je to hlavne z toho dôvodu, že takto sa dá systém 

individuálne upraviť požiadavkám jednotlivých firiem (12, s.24). 

Za posledný rok sa však tento systém značne vyvinul a vznikol Microsoft Dynamics 365 

Business Central. Tento vývoj súvisí s cloudovým riešením. Produkt Business Central sa 

začlenil do rodiny vedľa produktov ako sú Office 365 z rady Dynamics 365. O tom svedčí 

aj dodatok „365“ v názve programu, ktorý poukazuje na úzke prepojenie s produktovou 

radou Microsoft Office 365 (14). Tieto produkty majú jeden základný rys a tým je, že sú 

dostupné ako SaaS (Software as a Service), čiže v prostredí cloudu. Samotný Business 

Central je na trhu už nejaký čas a začína byť dostupný už aj ako on-premise riešenie (13).  

Takto vyvinutý systém ponúka možnosť väčšej integrácie s ostatnými produktami Office 

365. Napríklad obchodníci používajú predovšetkým Outlook a v novom systéme je 

k dispozícii rozšírenie, ktoré umožňuje zakladať jednotlivé objednávky z Outlooku. Ako 

ďalší príklad môže byť aj využitie umelej inteligencie a to vďaka službám v Microsoft 

Azure (13). 

Business Central je teda priamym nasledovníkom Navision a obsahuje všetky funkcie, 

ktoré obsahoval aj Dynamics NAV. Naviac túto funkcionalitu Business Central rozširuje 

a aj naďalej plánuje rozširovať. Schéma nového systému Business Central je zobrazená 

na nasledujúcom obrázku (13). 
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Obrázok č. 5: Schéma Business Central 
(Zdroj: 13) 

Systém s názvom Business Central začal Microsoft stavať skôr do roviny modulárneho 

ERP. To znamená, že už sa nemôže upravovať samotný kód aplikácie. Jednotliví partneri 

môžu iba vyvíjať vlastné doplnky na riadenie mnohých odborových funkcií (v podobe 

Extensions). Tieto moduly sa dajú potom ponúkať prostredníctvom AppSource 

(marketplace pre aplikácie). Každá firma, ktorá si vyberie Business Central za svoj 

riadiaci systém, si môže vybrať z funkcionalít tie, ktoré potrebuje pre svoj podnik. Tento 

fakt sa dá považovať za jednu z výhod nového systému (13). 

Ďalšou z výhod je aj to, že sa riešenie ponúka ako SaaS a tak môže dochádzať 

k pravidelným automatickým aktualizáciám systému. Pre firmy by to bolo výhodné práve 

preto, že bude využívať vždy najnovšiu verziu systému a to bez akýchkoľvek ďalších 

investícií (13). 

Nový systém prináša aj rýchlu implementáciu a bezpečné pripojenie ku všetkým 

firemným dátam a dokumentom kedykoľvek a odkiaľkoľvek a to aj vďaka vyvinutej 

mobilnej aplikácii (15).  

2.6 Analytické prostriedky 

Na to aby sme zistili v akej situácii sa momentálne nachádza firma alebo jej jednotlivé 

divízie slúžia analytické prostriedky, tie budú predmetom nasledujúcich podkapitol. 
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2.6.1 Porterova analýza piatich konkurenčných síl 

Porterova analýza piatich konkurenčných síl popisuje externé prostredie firmy a to 

hlavne, tak ako hovorí aj názov analýzy, z pohľadu konkurenčných výhod spoločnosti. 

Tie je nutné chápať ako výhody vyššej schopnosti konkurencie, čiže sa jedná o väčšiu 

schopnosť prežiť v aktuálnom konkurenčnom prostredí. Táto analýza sa skladá z piatich 

častí, ktoré popíšem nižšie (17, s.104).  

 

Obrázok č. 6: Porterov model 
(Zdroj: 18, s.515) 

Existujúca konkurencia – Pri analýze aktuálnej konkurencie na trhu je pre firmu 

zaujímavé brať do úvahy stabilitu pozície jednotlivých firiem. Tú ovplyvňuje napríklad 

počet firiem, veľkosť alebo charakter sektoru (16). Podstatné je upevňovať pozíciu 

spoločnosti v súvislosti s konkurenciou. Zlepšiť konkurenčnú výhodu je možné pomocou 

cenových a reklamných kampaní, uvádzaním nových výrobkov na trh a ponuky lepších 

služieb alebo záruk na produkt (17, s.109). 

Vstup novej konkurencie na trh – Existujú situácie, kedy nemá spoločnosť žiadnych 

konkurentov. V takom prípade môže nastaviť takmer akúkoľvek cenu vyrábaného 

produktu. Na takýto trh však časom začne vstupovať nová konkurencia a zisky začnú 

klesať, až kým vstup do odvetvia neprestane byť pre konkurenciu príťažlivý (19). Pre 

jednotlivé odvetvia je veľmi podstatné aké bariéry sa pre vstup novej konkurencie 

vytvárajú. V tejto oblasti sa teda analyzujú hlavne tieto bariéry. Za najobvyklejšie sa dajú 

považovať ekonomické limity vyplývajúce z objemu produkcie, investičná náročnosť 

alebo vládne a iné legislatívne zásahy (18, s.516). 
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Vyjednávacia sila dodávateľov – Faktom je, že silní dodávatelia majú tendenciu pohltiť 

svojich klientov. Môžu vytvárať tlaky na odberateľský sektor alebo zvyšovanie cien (16). 

V tejto časti sa analyzuje hlavne sila, ktorú môže dodávateľ na podnik vytvárať. 

Analyzuje sa hlavne schopnosť kupujúceho podniku, presunúť výrobu do vlastnej 

výroby, vplyv dodávanej položky na cenu produktu alebo možnosť zmeny dodávateľa 

(19). 

Vyjednávacia sila odberateľov – Táto sila ovplyvňuje intenzitu tlaku zákazníkov 

(odberateľov) na znižovanie cien za predpokladu najlepšej kvality. Táto oblasť a samotná 

sila odberateľov súvisí s koncentráciou klientov, presýtenosťou trhu, diferenciáciou 

výrobkov alebo s hrozbou integrácie (16). 

Substitúty – Za substitúty sa nepovažujú len rovnaké produkty predávané pod inou 

značkou, ale sú to aj alternatívne produkty, ktorými sa dá ten vyrábaný nahradiť. Tieto 

alternatívne produkty nie sú typickými konkurentmi. Hrozí však, že znížia dopyt a tým 

môže dôjsť až k zníženiu ceny predávaného produktu (19). 

2.6.2 McKinseyho model 7S 

Model McKinsey 7S bol vyvinutý v roku 1980 a slúži na popis interného prostredia 

spoločnosti. Od zavedenia tento model používajú akademici aj odborníci z praxe. Aj 

v dnešnej dobe zostáva jedným z najpopulárnejších nástrojov strategického plánovania. 

Cieľom modelu je ukázať, ako možno 7 prvkov spoločnosti: Štruktúra, Stratégia, 

Schopnosti, Zamestnanci, Štýl, Systém a Zdieľané hodnoty, zladiť, aby sa dosiahla 

efektívnosť v spoločnosti. Kľúčovým bodom modelu je to, že všetkých sedem oblastí je 

vzájomne prepojených a zmena v jednej oblasti si vyžaduje zmenu v zvyšku spoločnosti, 

aby mohla fungovať efektívne (21). 

Na obrázku nižšie je zobrazený model McKinsey. Tvar modelu zdôrazňuje vzájomnú 

prepojenosť prvkov (21). 
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Obrázok č. 7:McKinseyho model 7S 
(Zdroj: 20) 

Stratégia – Všeobecne platí, že správna stratégia je jasne formulovaná, dlhodobá, 

pomáha dosiahnuť konkurenčnú výhodu a je posilnená silnou víziou, poslaním 

a hodnotami. Kľúčom v modeli 7S je pozrieť sa na to, či je konkrétny prvok v súlade 

s ostatnými. Napríklad krátkodobá stratégia je pre spoločnosť zvyčajne zlá voľba, ale ak 

je v súlade s ďalšími 6 prvkami, môže priniesť výborné výsledky (21). 

Štruktúra – Táto oblasť predstavuje spôsob organizácie obchodných divízií a jednotiek 

a obsahuje informácie o tom, komu sa každá jednotka zodpovedá. Inými slovami, 

štruktúra je organizačná schéma firmy (21).  

Systém – Podstatou tohto prvku analýzy sú procesy a postupy spoločnosti, ktoré odhaľujú 

každodenné obchodné činnosti a spôsob prijímania rozhodnutí. Systémy sú oblasťou 

podniku, ktorá určuje spôsob podnikania a mala by byť hlavným zameraním manažérov 

počas organizačných zmien (21). 

Schopnosti – V tejto oblasti sa analyzujú schopnosti zamestnancov pracovať pre rast 

organizácie. Ich zanietenie a viera vo víziu celej organizácie (20). 

Zamestnanci – Prvok zamestnancov sa týka toho, aký typ a koľko zamestnancov bude 

organizácia potrebovať a najímať. Taktiež analyzuje ako budú prijatí zamestnanci, 

vyškolení, motivovaní a odmeňovaní (21). 
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Štýl – Štýl predstavuje spôsob, akým je spoločnosť riadená manažérmi na najvyššej 

úrovni, ako komunikujú a aké kroky podnikajú. Inými slovami, je to štýl riadenia 

vedúcich pracovníkov spoločnosti (21). 

Zdieľané hodnoty – Tento prvok je jadrom celej analýzy McKinsey 7S. Určuje normy, 

ktoré monitorujú správanie zamestnancov a konanie organizácie. Je tiež základom každej 

spoločnosti (20). 

2.6.3 SWOT analýza 

SWOT analýza sa považuje za subjektívnu. Preto kvalitná SWOT analýza najprv 

dôkladne analyzuje negatívne a až následne pozitívne prvky podnikania. Hlavnými 

prvkami SWOT analýzy podniku je jednoduchosť, konkrétnosť a postavenie 

predovšetkým na faktoch, nie pocitoch. Podstatou tejto analýzy je rozlišovanie medzi 

stavom, kde je firma teraz a kde by mohla byť (22). 

Podstata tejto analýzy spočíva v identifikácii faktorov a skutočností, ktoré pre objekt 

analýzy (spoločnosť) predstavujú silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby okolia. Tieto 

kľúčové faktory sú verbálne charakterizované v štyroch kvadrantoch tabuľky SWOT. 

Fakty pre vypracovanie tejto analýzy sa dajú zhromaždiť pomocou rôznych techník, 

napríklad prevzatím informácií z už vypracovaných analýz (23). 

Cieľom samotnej analýzy je obmedziť negatívne vplyvy, a na druhej strane rozvíjať tie 

pozitívne. SWOT sa zapisuje do tabuľky, ktorá znázorňuje prieniky všetkých faktorov a 

ich vzájomné súvislosti. Táto tabuľka je zobrazená na nasledujúcom obrázku (24). 

 

Obrázok č. 8: SWOT analýza 
(Zdroj: 24)  
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3 ANALÝZA SÚČASTNÉHO STAVU 

V tejto časti mojej diplomovej práce popíšem aktuálny stav v spoločnosti AUTOCONT 

a.s. a niektoré z procesov, ktoré v nej prebiehajú. 

Informácie pre spracovanie tejto časti som získala prevažne z interných zdrojov 

spoločnosti a prostredníctvom konzultácie s jej zamestnancami. 

3.1 Popis spoločnosti 

Základné údaje uvedené v tejto podkapitole sú získané z portálu Justice.cz a z verejného 

registra. 

Obchodná firma:    AUTOCONT a.s. 

Rok vzniku:    1994 

Dátum zápisu:    11. 8. 2015 

Sídlo:  Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 

Právna forma:    Akciová společnost 

Predstavenstvo:    Milan Sameš – predseda predstavenstva  

Martin Grigar – miestopredseda predstavenstva 

Michal Tománek – člen predstavenstva  

Jaroslav Biolek – člen predstavenstva  

Ondřej Matuštík – člen predstavenstva  

David Emr – člen predstavenstva  

Martin Stejskal – člen predstavenstva 

Logo spoločnosti:     

 

Obrázok č. 9: Logo spoločnosti 

(Zdroj: 6) 
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3.2 Predmet podnikania spoločnosti 

Spoločnosť AUTOCONT je česká súkromná spoločnosť, ktorá zavádza a prevádzkuje 

informačné technológie. Pôsobí už viac ako 25 rokov na českom a slovenskom trhu. Tím 

tejto spoločnosti tvorí takmer 800 zamestnancov. AUTOCONT sa zameriava 

predovšetkým na poskytovanie komplexných IT riešení a služieb pre klientov, ktorými 

sú iné firmy na trhu alebo štátna správa (4). 

Aktuálne je AUTOCONT najvýznamnejším českým dodávateľom informačných 

a komunikačných technológií v Českej a Slovenskej republike. S tým súvisia mnohé 

činnosti, ktoré tvoria portfólio služieb spoločnosti (4): 

 IT infraštruktúra – Táto oblasť je veľmi rozsiahla a AUTOCONT sa v súvislosti 

s IT infraštruktúrou stará o množstvo činností. Celé to začína u káblov, ktoré sa 

kladú do zeme a generátorov, ktoré zaisťujú napájanie pri výpadku. Pokračovanie 

činností spočíva vo výstavbe efektívnych dátových centier v rámci možnosti 

využitia technológií ako je cloud computing, návrhy výkonných dátových úložísk, 

prístupových sietí, vizualizácia aplikácií a mnoho ďalších. Do tejto skupiny patria 

aj činnosti ako záručný a pozáručný servis a následné služby pre podporu 

a zaistenie fungovania IT (4). 

 

 Podnikové aplikácie – Portfólio firmy AUTOCONT je v oblasti aplikácií veľmi 

rozsiahle. Zahŕňa podnikové informačné systémy pre menšia ale aj väčšie firmy, 

riadenie vzťahov so zákazníkmi vrátane podpory obchodu, marketingu, projektov, 

servisu a dokonca aj systémy pre riadenie ľudských zdrojov. Ako doplnkové 

služby v tejto oblasti ponúka AUTOCONT dátové sklady, Business Intelligence, 

diagnostiku, správu a riadenie dokumentov, webové a portálové riešenia 

a niekoľko ďalších. Hlavným cieľom spoločnosti v tejto oblasti je navrhnúť 

optimálnu cestu a prostriedky pre automatizáciu procesov u zákazníkov a docieliť 

vyššiu efektivitu práce (častokrát aj prostredníctvom odborových riešení) (4). 

 

 Kybernetická bezpečnosť – V tejto oblasti rieši AUTOCONT predovšetkým 

bezpečnosť koncových zariadení zákazníka vrátane mobilných platforiem, sietí 
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a pripojenia k internetu či cloudu. Rieši taktiež ochranu a riadenie užívateľských 

identít, ochranu dát pred únikom, atď. Veľmi podstatnou časťou ponuky 

AUTOCONTu sú služby bezpečnostného dohľadu a služby poradenstva 

k bezpečnosti ICT (4). 

 

 Cloud služby – Spoločnosť disponuje riešeniami a službami založenými na 

využití verejného, privátneho alebo hybridného cloudu. Spoločne s dcérskymi 

firmami DataSpring a Cloud4com vyvíja AUTOCONT rôzne cloudové riešenia. 

Cloudové služby poskytuje z vlastných geograficky oddelených dátových centier 

v ČR ale aj v zahraničí. AUTOCONT ponúka napríklad cloudové služby v oblasti 

infraštruktúry, BI a dátových skladov či IT bezpečnosti a databáz (4). 

 

 Architektúra a stratégia IT – AUTOCONT ponúka služby k vytvoreniu 

stratégie, rozvoja a riadenia ICT. Pre oblasť ICT realizuje aj školenia 

a certifikačné skúšky. Celú túto oblasť služieb dopĺňa službami integrácie. Tie 

zahŕňajú spôsob dodávky formou konzultácie, projektu alebo servisnej zmluvy, 

vždy tak aby bol optimálny pre koncového klienta a jeho potreby (4). 

 

 Outsourcing – AUTOCONT ponúka v oblasti outsourcingu služby od zaistenia 

prevádzky koncových zariadení, cez outsourcing správy jednotlivých serverov a 

sietí až po komplexný outsourcing IT infraštruktúry a aplikácií zákazníka, a to aj 

v režime 24/7. Špecifickou formou outsourcingu je koncept „Jsme Vaše IT“, 

určený pre menšie a stredné komerčné firmy, ktoré sú ochotné a schopné predať 

fungovanie svojho IT pod kontrolu spoločnosti AUTOCONT (4). 

3.3 Štruktúra spoločnosti 

AUTOCONT svoju vnútornú štruktúru prispôsobuje potrebám a možnostiam svojich 

zákazníkov. Inak rieši zložitejšie (enterprise) projekty u veľkých zákazníkov a inak 

menšie projekty u stredne veľkých komerčných firiem. Vnútorne je AUTOCONT 

rozdelený do 3 základných  samostatných business unit. Okrem tých obsahuje ešte tri 

samostatné jednotky. Táto organizačná štruktúra je vyobrazená na nasledujúcom obrázku 

(5).  



31 

 

 

Obrázok č. 10: Schéma spoločnosti 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Z obrázku organizačnej štruktúry vyplýva, že spoločnosť AUTOCONT obsahuje tri 

samostatné časti. Jednou z nich je centrálne finančné oddelenie, ktoré rieši finančnú 

stránku spoločnosti (ako napríklad výplaty zamestnancov). Centrálne IT je druhou 

samostatnou časťou, ktoré sa stará o fungovanie IT v spoločnosti (rieši napríklad licencie 

a IT support pre zamestnancov). Marketingové záležitosti a vzťahy s verejnosťou (PR) sú 

náplňou práce marketingového oddelenia (5). 

Čo sa týka samotného produktu a služieb, ktoré AUTOCONT poskytuje, tak, ako som 

spomínala vyššie, sa delí na tri základné business unit. 

3.3.1 EBS (Enterprise Business Segment) 

Táto business unit s názvom EBS bola vytvorená za účelom realizácie veľkých 

(enterprise) projektov u veľkých zákazníkov. Riaditeľ tejto jednotky je Jaroslav Biolek. 

Táto business unit obsahuje tri divízie, ktorými sú CIT, ITSM a ECP (5).  

Divízia CIT (Corporate IT Infrastructure) má na starosti zložité infraštruktúrne projekty 

u veľkých, korporátnych zákazníkov. Cieľom divízie ITSM (Information Technologies 

Service Management) je ponúkať a riadiť služby na terminologicky a procesne 

štandardizovanej platforme a to vždy v požadovanej kvalite a s optimálnymi nákladmi. 

Treťou a poslednou divíziou EBS je ECP (Enterprise Cloud Provider)/DataSpring. 

Spoločnosť DataSpring sa stala súčasťou skupiny AUTOCONT, pre ktorú zastrešuje 



32 

 

a ponúka zákazníkom cloudové služby. V dvoch vlastných moderných dátových centrách 

poskytuje profesionálne dátové služby IT infraštruktúry a je špecialistom na analýzu 

a spracovanie dát (6). 

3.3.2 MM (Midmarket Business Segment) 

MM je jednotka, ktorá sa orientuje na projekty a služby pre stredne veľkých a menších 

zákazníkov. Jej riaditeľom je Martin Stejskal. MM sa primárne zameriava na IT 

infraštruktúru a tam kde to má zmysel je schopná kompletného prevzatia zodpovedností 

za fungovanie celého IT u zákazníka (to všetko v rámci konceptu „Jsme Vaše IT“, ktorý 

som už spomínala vyššie). IT manažérom zo zákazníckych firiem môže byť poradcom, 

konzultantom či technickým špecialistom (5). 

3.3.3 PAS (Podnikové Aplikácie) 

Business unit PAS bude pre moju diplomovú prácu veľmi podstatná a preto ju budem aj 

bližšie špecifikovať. Moja diplomová práca sa bude zameriavať na analýzu a návrh časti 

informačného systému, ktorý používa práve táto business unit. 

Business unit PAS sa zameriava predovšetkým na implementáciu a podporu podnikových 

informačných systémov Microsoft Dynamics a systémov pre personalistiku a mzdy. 

Veľmi dôležitou oblasťou sú tiež riešenia pre prácu s dátami a Business Intelligence, 

weby, portály a e-commerce. Tímy vytvárajú, na základe dlhoročných skúseností, aj 

špecializované odborové riešenia pre zákazníkov, čo umocňuje postavenie 

AUTOCONTu, ako vedúcej firmy, na danom trhu v Českej republike (6). Riaditeľ tejto 

jednotky je Pavel Šindelář (5). 

Organizačná štruktúra PAS 

Na obrázku nižšie je zobrazená organizačná štruktúra business unit PAS. Z obrázku 

vidieť, že táto business unit obsahuje štyri divízie (tímy).  
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Obrázok č. 11: Organizačná štruktúra PAS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V mojej diplomovej práci sa zameriam predovšetkým na tím NAV pod vedením Martina 

Macholdu. Dôvodom je, že mnou navrhované riešenie zmien časti informačného systému 

(v časti práce: Návrhy na zlepšenie) sa bude týkať práve informačného systému a riadenia 

procesov v tejto divízii.  

Z tohto dôvodu aj následné analýzy budem aplikovať na business unit PAS, konkrétne na 

tím NAV. Pokiaľ by som totiž analyzovala spoločnosť komplexne, mohlo by sa stať, že 

výsledky analýz budú nepresné a skreslené. 

3.4 Práca tímu NAV 

Práca tímu NAV pozostáva predovšetkým z poskytovania informačného systému 

zákazníkom. Základom tohto systému je produkt spoločnosti Microsoft, ktorý nesie 

názov Microsoft Dynamics NAV. Celá spoločnosť AUTOCONT sa tak považuje za 

partnera Microsoftu. V dnešnej dobe je už vyvinutý aj nástupca tohto produktu 

s vylepšeným rozhraním, ktorý sa nazýva Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

Tento názov slúži aj pre označenie cloudového riešenia. 

Ponúkaným produktom tímu NAV je takzvaná AUTOCONT Implementačná Báza D365 

Business Central. Základom alebo štandardom tohto produktu je, tak ako som už 
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spomínala vyššie, ERP systém Dynamics 365 Business Central, ktorý je doplnený 

rôznymi modulmi alebo komplexnými vertikálnymi riešeniami. Vyvinuté moduly 

doplňujú českú legislatívu alebo „best practicies“ českých firiem. 

V konečnom dôsledku ide o to, aby český zákazník dostal ERP systém, ktorý má potrebné 

parametre pre český trh, importoval do neho dáta svojej spoločnosti a mohol so systémom 

správne pracovať. 

Ponúkaný produkt zahŕňa niekoľko balíčkov, ktoré obsahujú množstvo dôležitých 

modulov. Jedným z týchto balíčkov je AC Financial Pack. Ten obsahuje niekoľko 

modulov, z ktorých niektoré sú nasledovné. 

 Sada rozšírenia financií – obsahuje spoločné funkcie pre podporu ostatných 

modulov obsiahnutých v balíčku. 

 Insolventný register – slúži k evidencii záznamov o insolventnom riadení 

spoločností, ktorý je sťahovaný z portálu justice.cz. 

 Faktoring – rozširuje systém o možnosť evidencie a vytvárania faktoringových 

zmlúv. 

 Viac úhrad – rozširuje štandard predajných dokladov o možnosť definovať viac 

spôsobov úhrad (napr. časť dokladu uhradiť platobnou kartou a časť v hotovosti). 

 Denník poplatkov – tento modul umožňuje dodatočne priradiť vedľajšie 

obstarávacie náklady k nákupom pomocou poplatkov, kedy to nie je možné urobiť 

priamo z nákupného dokladu. 

Ďalším z balíčkov, ktorý tím NAV vyvinul a ponúka svojim zákazníkom je aj AC 

Productivity Pack, ktorý rozširuje systém Microsoft Dynamics NAV o funkcie používané 

českými a slovenskými firmami ku zvýšeniu produktivity. Aj tento balíček obsahuje 

množstvo modulov, z ktorých niektoré sú spomenuté nižšie. 

 Elektronická fakturácia – slúži k modernej bezpapierovej výmene daňových 

dokladov so zákazníkmi. 

 Evidencia pošty – umožňuje evidovať a riadiť schvaovanie došlých aj 

odosielaných papierových dokumentov priamo v systéme MS Dynamics NAV. 
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 Riadenie čiarových kódov – slúži k spracovaniu skladových operácií pracovníkmi 

skladu pomocou čítačiek čiarových kódov. 

 Modul workflow – sa inak nazýva aj riadenie stavov. Tento modul poskytuje 

nástroje pre riadenie stavov pri postupnom spracovaní úloh jedným alebo 

viacerými užívateľmi. Uplatňuje sa predovšetkým pre riadenie schvaľovania 

a obeh dokladov. 

 HelpDesk – umožňuje evidenciu, riadenie spracovania a vyhodnocovania 

požiadaviek pomocou modulu workflow. Požiadavkami môžu byť napríklad 

externé hlásenia na služby, objednávky podpory, žiadosti alebo problémy.  

Tím NAV vyvíja aj balíček AC SK Legislative Pack. Ten dopĺňa systém MS Dynamics 

NAV v CZ verzii o podporu slovenskej legislatívy a obsahuje aj slovenskú jazykovú 

vrstvu. Štandardná česká funkcionalita produktu pokrýva z väčšej časti aj požiadavky 

slovenskej legislatívy. Tento modul potom dopĺňa iba rozdielne funkcionality 

nevyhnutné pre splnenie požiadaviek slovenskej legislatívy. 

Súčasťou ponúkaného systému AUTOCONT Implementačná Báza D365 Business 

Central je aj jeho podpora, ktorú zastrešujú konzultanti tímu NAV. Jedná sa o pomoc 

zákazníkom pri rôznych problémoch, ktoré používaním systému vznikajú. Keďže ide 

o ekonomický systém, konzultanti musia mať znalosti nie len v ekonomickom odvetví, 

ale musia aj dostatočne dobre poznať zákonitosti a princípy daného systému, ktorý 

spoločnosť AUTOCONT ponúka. 

Ďalšiu časť práce tímu NAV predstavuje príprava dokumentácie k ponúkanému 

produktu. Tak ako ponúka spoločnosť Microsoft online dokumentáciu ku štandardu 

systému, tím NAV zastrešuje dokumentáciu k rozšírenému riešeniu, ktoré ponúka 

zákazníkom. Ide o prípravu dokumentov súvisiacich s nastavením a používaním 

jednotlivých modulov. Tie vychádzajú z anglických dokumentov a tím NAV ich upravuje 

do českej verzie, kvôli potrebám zákazníkov. 



36 

 

3.5 Analýza tímu NAV 

V tejto časti mojej diplomovej práce rozoberiem momentálny stav divízie PAS 

(predovšetkým sa zameriam na tím NAV) prostredníctvom niekoľkých analýz. Jej 

záverom bude SWOT analýza. 

3.5.1 Porterova analýza piatich konkurenčných síl 

Teoretické východiská pre vypracovanie Porterovej analýzy, som spracovala 

v teoretickej časti tejto práce. Teraz tieto znalosti aplikujem na vypracovanie analýzy 

vonkajšieho prostredia. 

Momentálna konkurencia – Spoločnosť pôsobí na trhu s ERP systémami. Na trh prináša 

svojim zákazníkom ERP systém Navision (ako partner Microsoftu). Na tomto trhu pôsobí 

viacero konkurentov. Niektorí poskytujú systém na rovnakom základe ako spoločnosť 

AUTOCONT. V takom prípade sa spoločnosti snažia odlíšiť službami, ktoré poskytujú 

alebo špecializovanými riešeniami, ktoré sú schopné jednotlivé spoločnosti vyvinúť. Na 

tomto trhu existuje ešte konkurencia v podobe firiem, ktoré ponúkajú úplne iné 

informačné systémy. Udržať si dobré meno na tomto trhu znamená, že spoločnosť musí 

stále vylepšovať aktuálne a vyvíjať nové riešenia. Vyhrávať boj s konkurenciou 

predstavuje pre spoločnosť AUTOCONT fakt, že sa snaží využívať najnovšie technológie 

napríklad v podobe cloudových riešení. Tak sa stáva pre zákazníkov spoločnosť 

AUTOCONT atraktívnejšia. 

Vstup novej konkurencie na trh – Tento trh ešte nie je presýtený. To znamená, že na 

ňom existuje ešte miesto na vstup novej konkurencie. Problémom je vytvorenie dôvery 

na strane zákazníkov a taktiež vývoj systému, ktorý je konkurencieschopný pre už 

existujúce systémy na trhu. V podstate ide len o to aby spoločnosti ponúkali to, čo 

zákazníci vyžadujú. Pokiaľ by chcela do tohto sektoru vstúpiť nová firma, je potrebné 

vyvinúť a ponúkať vhodný systém, ktorý by dokázal správne a rýchlo riešiť potreby 

zákazníkov, čo je z mnohých hľadísk náročné a zdĺhavé. Preto tento fakt považujem za 

jednu z bariér vstupu novej konkurencie na daný trh. 

Vyjednávacia sila dodávateľov – Dodávateľom spoločnosti AUTOCONT je pre divíziu 

PAS a tím NAV spoločnosť Microsoft. Práve ona ponúka základ systému, na ktorom stoja 
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všetky vylepšenia a nové moduly, ktoré spoločnosť AUTOCONT ponúka svojim 

zákazníkom. Zmena v partnerskej zmluve alebo spôsobe fungovanie základného systému 

zo strany spoločnosti Microsoft, môže výrazne ovplyvniť fungovanie tímu NAV. Z toho 

vyplýva, že spoločnosť Microsoft má veľkú vyjednávaciu silu. 

Vyjednávacia sila odberateľov – Odberatelia alebo zákazníci spoločnosti sú malé 

a stredné podniky, ktoré na svoje fungovanie potrebujú kvalitný informačný systém pre 

jednoduchšie riadenie firemných procesov. Ich vyjednávacia sila je, tak ako v prípade 

dodávateľov, veľká. Pokiaľ by tím nesplnil požiadavky zákazníkov, tak by si zákazník 

systém ponúkaný spoločnosťou AUTOCONT nevybral. 

Pokiaľ nie sú zákazníci spokojní s prácou tímu NAV, podporou a fungovaním 

jednotlivých modulov, nie je pre nich príliš časovo ani finančne náročné prejsť k inému 

partnerovi spoločnosti Microsoft. Preto považujem vyjednávaciu silu zákazníkov za 

veľmi veľkú. Tím NAV sa musí starať o spokojnosť a udržanie si stávajúcich zákazníkov 

aby aj naďalej prosperoval.  

Vyjednávacia sila zákazníkov, ako faktor, samozrejme ovplyvňuje aj úpravy systému, 

ktoré zákazníci vyžadujú a tím NAV ich musí nejakým spôsobom spracovať a vyvinúť. 

Zákazníci spoločnosti majú teda veľký vplyv aj na vzhľad a funkcionality, ktoré tím NAV 

postupne vyvíja a dopĺňa do svojho ponúkaného systému. 

Substitúty – Za substitúty sa považujú iné systémy od konkurentov, ktoré riešia 

v podstate rovnaké procesy ako systém AUTOCONT Implementačná Báza D365 

Business Central, len prevedenie riešenia sa líši. Zákazník si po rozhodnutí, že jeho 

podnik potrebuje implementovať nový informačný systém, vyberá z mnohých 

konkurenčných produktov práve ten, ktorý je pre jeho potreby najvhodnejší alebo ktorého 

prezentácia je jednoducho najlepšia. Preto v tomto biznise zohráva veľkú úlohu aj forma 

prezentácie ponúkaného systému. 

3.5.2 McKinseyho model 7S spoločnosti 

McKinseyho model 7S je analýza, ktorá sa používa na zhodnotenie vnútorného prostredia 

spoločnosti. Je to analytická metóda, ktorá slúži na zhodnotenie kritických faktorov 
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spoločnosti (alebo časti spoločnosti). Ako už názov hovorí, táto analýza zohľadňuje 

sedem faktorov. 

Štruktúra – Štruktúra spoločnosti je popísaná v kapitole 3.3, preto ju nebudem v tejto 

analýze opätovne popisovať.  

Stratégia – Vo všeobecnosti sa AUTOCONT snaží za každých okolností poskytovať 

kvalitné služby a produkty svojim zákazníkom (iné menšie firmy a podniky). 

Jednou z častí stratégie spoločnosti je získavanie nových zákazníkov. Pre napĺňanie tejto 

časti využíva AUTOCONT skúsených obchodníkov, ktorí ponúkajú produkt, v podobe 

informačného systému, potenciálnym zákazníkom. Vďaka 25 ročnej tradícii má 

AUTOCONT v získavaní nových zákazníkov konkurenčnú výhodu. Business unit PAS 

je už viac ako 20 rokov jedným z najlepších implementátorov systému Business Central. 

Spoločnosť je už na trhu ERP známa a má vybudované určité meno a dôveru zákazníkov. 

To sa snaží budovať predovšetkým pomocou kvalitnej podpory u už získaných 

zákazníkov.  

Kvalitná podpora tvorí druhú časť stratégie spoločnosti. Pokiaľ má zákazník nejaký 

problém s fungovaním nasadeného systému, konzultanti v tíme NAV sú schopní mu za 

každých okolností pomôcť a jeho problém vyriešiť. Tím NAV sa pre zákazníkov snaží 

vyvíjať ojedinelé špecializované riešenia, ktoré budú spĺňať všetky požiadavky na 

systém. Takýmto spôsobom sa snaží AUTOCONT odlíšiť od svojej konkurencie. S tým 

súvisí aj fakt, že spoločnosť musí zamestnávať kvalitných zamestnancov a motivovať ich 

k čo najlepším výkonom. 

Zdieľané hodnoty - Spoločnosť si zakladá na dlhoročnej tradícii, kvalite a precíznosti 

jednotlivých poskytovaných riešení a produktov. AUTOCONT má na trhu dobré meno 

a k zákazníkom sa snaží pristupovať individuálne. To sú všetko hodnoty, ktoré sa 

spoločnosť snaží prezentovať navonok.  

Na to aby sa tento pohľad na spoločnosť udržal a bol jej súčasťou celé jej pôsobenie, je 

potrebné udržiavať aj vhodné vnútorné prostredie spoločnosti naprieč všetkými 

divíziami. Aby si spoločnosť toto dobré meno na trhu udržala, stará sa o napĺňanie potrieb 

všetkých zamestnancov a preto zastáva  vedenie spoločnosti takzvaný rodinný prístup. 
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Spoločnosť sa snaží o to aby bola jej vízia správne komunikovaná jednotlivým 

zamestnancom a aby im vízia a samotné smerovanie spoločnosti dávalo zmysel a boli 

s ním stotožnení. 

Systémy riadenia – Tím NAV používa vo firme viacero informačných systémov. 

Základným centrálnym systémom spoločnosti je Axapta (Dynamics 365 for Finance and 

Operations). Tento systém obsahuje rozsiahlu funkcionalitu pre správu zdrojov 

a procesov spojených s výrobou, plánovaním, dodávateľským reťazcom, predajom 

a ďalšími. Tento systém je súčasťou „rodiny“ D365, do ktorej patrí aj systém Microsoft 

Dynamics 365 Business Central. Kvôli veľkosti a rozmanitosti spoločnosti sú k tomuto 

systému pripojené aj mnohé doplnkové systémy, s ktorými zamestnanci v spoločnosti 

pracujú. 

Jedným z takýchto doplnkových systémov je BC Tool, ktorý sa považuje za podporný 

systém pre ponúkaný produkt. Teda tento systém používa tím NAV na riadenie 

a spracovanie požiadaviek súvisiacich s nedostatkami ponúkaného systému 

AUTOCONT Implementačná báza D365 Business Central (skratka IB).  

BC Tool tvoria dva základné moduly obsiahnuté v AC Productivity Pack (v balíčku, ktorý 

je ponúkaný zákazníkom spoločnosti AUTOCONT), ktorými sú modul Workflow 

a HelpDesk. Pri migrácii tohto doplnkového systému tím zhodnotil, že by bolo vhodné 

systém BC Tool doplniť a vylepšiť. Pre nedostatok času a vyťaženosť zamestnancov to 

bohužiaľ ešte nebolo možné. Keďže je celá moja diplomová práca zameraná na návrhy 

zmien IS, popisu tejto časti systému sa budem venovať v samostatnej kapitole analytickej 

časti (3.6). 

Spolupracovníci – Riadenie spoločnosti aj manažéri jednotlivých tímov sa zameriavajú 

predovšetkým na naplnenie potrieb a požiadaviek svojich zamestnancov. S tým súvisí aj 

správne zameranie každého z nich. Keďže spoločnosť zastáva rodinný prístup manažéri 

sa snažia s podriadenými zamestnancami pravidelne komunikovať ich nasledujúci 

postup, spokojnosť alebo prípadné zmeny v pracovnej činnosti. 

Všetci zamestnanci v spoločnosti sa snažia spolupracovať a pracovať na jednom 

dôležitom cieli – aby firma prosperovala. Pokiaľ niekto potrebuje pomoc pri práci, 
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zamestnanci sú vedení k tomu aby si navzájom pomáhali a spoločne napredovali ako 

jeden tím. Nevýhodou tohto systému je, že kvalitní a schopní zamestnanci sú častokrát 

veľmi vyťažovaní prácou. 

Štýl riadenia - Štýl riadenia je takzvaný „zhora“. Vyššie postavení zamestnanci delegujú 

činnosti na svojich podriadených. V divízii PAS je preferovaná stromová štruktúra. 

Hlavní manažéri v divízii sa pravidelne schádzajú a riadia nasledujúce smerovanie 

a činnosti, ktoré následne delegujú na podriadených zamestnancov. Tento štýl riadenia je 

vhodný najmä kvôli veľkému počtu zamestnancov, pretože vďaka nemu nedochádza 

k zmätku a každý vie akú funkciu v spoločnosti zastáva a čo je náplňou jeho práce. 

Schopnosti - Spoločnosť si zakladá na schopnostiach a kvalifikácii svojich 

zamestnancov. To je dôvodom prečo poskytuje a platí aj vzdelávanie a školenia v rôznych 

odvetviach, ktoré sú pre jednotlivých zamestnancov prínosné (ide napríklad o školenia 

zamerané na riadenie projektov). 

Zamestnanci sa snažia pracovať ako jeden tím a preto v prípade, že sa niekto napríklad 

učí ako funguje nová funkcionalita systému, je v tíme zaužívané, že si tento člen pripraví 

prezentáciu s praktickými ukážkami. Následne svoje nové znalosti na krátkom mítingu 

prezentuje ostatným členom tímu. Tento systém vzdelávania je veľmi vhodný hlavne 

kvôli rýchlemu vývoju celého odvetvia, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Takýmto 

spôsobom sa zamestnanci dozvedia, na čom pracujú ostatní a naučia sa niečo nové. 

Takýto spôsob vzdelávania šetrí celej spoločnosti čas a zabezpečuje kvalitnú 

informovanosť jednotlivých členov tímu. 

3.5.3 SWOT analýza 

Na základe spracovanej analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia divízie PAS a tímu 

NAV v tejto podkapitole spracujem SWOT analýzu daného tímu. 

Analytická technika SWOT je zameraná na zhodnotenie vnútorných aj vonkajších 

faktorov, ktoré ovplyvňujú úspech spoločnosti. V tejto analýze sa spomínajú 4 skupiny 

faktorov: silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby. 
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Stabilný kolektív 

 Dlhoročné pôsobenie na trhu - kvalita 

značky 

 Ponuka komplexných riešení 

 Finančná situácia spoločnosti 

 Dlhoročné skúsenosti 

 Vývoj nových technológií 

 Rýchlosť a flexibilita práce 

zamestnancov 

 Jeden z najlepších implementátorov 

NAV 

 Nedostatky v doplnkových 

informačných systémoch 

 Nedostatok času na riešenie riadenia 

procesov 

 Preťažovanie najefektívnejších 

pracovníkov 

PRÍLEŽITOSTI HROZBY 

 Vylepšenie poskytovaných technológií 

 Obnova a zefektívnenie fungovania 

informačného systému 

 Využívanie nových technológií 

 Zväčšenie portfólia poskytovaných 

služieb 

 Zmeny Microsoftu vo fungovaní 

systému 

 Zmeny v zákone 

 Príchod konkurencie, ktorá je 

technologicky lepšia a dokáže 

poskytovať lepšie služby 

 Strata kľúčových zamestnancov 

 Tlak zákazníkov na znižovanie ceny 

služieb 

Obrázok č. 12: SWOT analýza 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

3.6 Analýza informačného systému 

Spoločnosť AUTOCONT je firmou, ktorá zastrešuje množstvo činností a produktov, 

preto jej zamestnanci používajú rozmanité druhy informačných systémov. Používanie 

rôznych IS sa líši aj naprieč jednotlivými business unit a ich tímami. 

Analyzovať všetky informačné systémy, ktoré sa používajú len v tíme NAV by bolo príliš 

rozsiahle pre potreby tejto práce, ale z predchádzajúcej analýzy som zistila, že tím NAV 

má problém pri riadení a vylepšení doplnkového, podporného systému BC Tool, ktorý 

pozostáva hlavne z nedostatku času na korektné nastavenie činností. 

Toto všetko predstavuje dôvod, prečo budem v ďalšej časti popisovať a analyzovať 

systém BC Tool. Aj po konzultácii s manažérom tímu sme sa zhodli na tom, že analýza 

tohto systému bude vhodná a návrhy na jeho zmenu a zlepšenie spoločnosť vrelo privíta. 
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3.6.1 BC Tool 

BC Tool využíva tím NAV na riadenie požiadaviek. Tento systém sa dá považovať za 

podporný systém pre ponúkaný produkt, ktorým je AUTOCONT Implementačná Báza 

D365 Business Central (IB).  

BC Tool slúži k centralizovanému zadávaniu, evidencii, spracovaniu a vyhodnocovaniu 

rôznych požiadaviek užívateľov systému IB. Vyvinutý systém slúži užívateľom, aby 

mohli zadávať požiadavky na servisné úkony, na poskytnutie podpory, úpravu alebo 

doplnenie funkcionality, evidovať reklamácie a podobne. Umožňuje tiež kategorizáciu 

požiadaviek, nastavenie priorít a riadenie spracovania priradenými riešiteľmi. K 

dispozícii je i história uzavretých požiadaviek. 

BC Tool je v podstate modulom HelpDesk, ktorý je súčasťou balíčka AC Productivity 

Pack s tým rozdielom, že je upravený pre potreby tímu. Na to aby tento modul mohol 

správne pracovať je k nemu pripojený ďalší modul s názvom Workflow. Tieto dva 

moduly tvoria celok, ktorý spracováva a riadi požiadavky.  

BC Tool pozostáva z niekoľkých stránok. Jednou z nich je stránka Helpdesk Request.  

 

Obrázok č. 13: Stránka Helpdesk Request 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na tejto stránke sú zobrazené všetky zadané požiadavky. Každá má priradené svoje číslo 

v poli No. a príslušný status v poli Workflow status code, ktorý hovorí o tom, v akom 
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štádiu riešenia sa daná požiadavka nachádza. Už názov tohto poľa hovorí o tom, že súvisí 

s druhým modulom Workflow. 

Pomocou stránky Helpdesk Request sa dajú do systému zadávať aj nové požiadavky pri 

kliknutí na funkciu New v menu stránky. Táto funkcia otvorí stránku nového požiadavku, 

kde sa dajú zadať potrebné informácie, ktoré popisujú daný problém. K požiadavke sa 

dajú na tejto stránke doplniť podrobné informácie alebo sa dá požiadavka zaradiť do 

rôznych kategórií a taktiež je možné definovať ako má byť požiadavka vyriešená. 

Systém BC Tool obsahuje aj stránku Helpdesk Dispach Board, ktorá slúži na prehľadné 

filtrovanie jednotlivých požiadaviek.  

 

Obrázok č. 14: Stránka Helpdesk Dispach Board 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Modul Workflow je v systéme BC Tool využívaný hlavne na kategorizáciu požiadaviek 

a riadenie spracovania (určovanie postupu nadväzujúcich činností) jednotlivých 

požiadaviek. 

Modul workflow je navrhnutý podobne ako všetky ostatné moduly a predtým ako je 

možné ho bez problémov používať, je nutné vykonať niekoľko nastavení, ktoré slúžia na 

špecifikáciu celého procesu. 

Jedným z potrebných nastavení je založenie (vytvorenie) šablóny workflow na stránke 

Workflow templates. Na túto stránku sa užívateľ dostane pomocou vyhľadávacieho okna 

kliknutím na ikonu Search. 
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Obrázok č. 15: Workflow templates 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Kliknutím na odkaz, ktorý je vyobrazený na obrázku vyššie, sa otvorí zoznam 

vytvorených workflow, kde musíme zadať potrebné informácie pre vytvorenie novej 

šablóny (kód, popis, číslo tabuľky a iné).  

Na nasledujúcom obrázku je vyobrazená šablóna workflow práve pre systém BC Tool. 

 

Obrázok č. 16: Príklad šablóny workflow 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Po kliknutí sa akciu Templates → Worflow Statuses sa zobrazí stránka, ktorá je druhým 

krokom pri nastavovaní workflow. Na tejto stránke sa musia nadefinovať jednotlivé 

kroky workflow a ich postupnosť. 

Na stránke je pre každý stav potrebné definovať kód, popis a filter ďalšieho stavu. Je 

vhodné nastaviť jednotlivé kódy stavov tak, aby začínali číslami. Potom je omnoho 

jednoduchšie nastavovať filtre nasledujúcich stavov. Nastavenie stavov pre BC Tool je 

zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

 



45 

 

 

Obrázok č. 17: Príklad statusov workflow 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Jeden zo stavov musí byť pomocou zaškrtávacieho políčka Default Status označený 

za počiatočný stav, ten sa vyplní pri založení novej požiadavky. Niektoré stavy môžu mať 

zaškrtnuté políčko Final Status. Je to znak toho, že status sa považuje za konečný 

a z tohto stavu sa už nepokračuje na žiadny iný stav. 

Pre aktívny riadok sa dajú špecifikovať Akcie workflow, Kontrolované polia 

a Nastavované polia pomocou funkcie Status v menu stránky. V Akciách sa definujú 

Codeunity, Reporty či XMLporty, ktoré sa automaticky spustia pri prechode do daného 

stavu (napr. odoslanie e-mailovej správy). U kontrolovaných resp. nastavovaných polí 

sa určí, čo a kde sa má kontrolovať alebo nastaviť pri prechode do daného stavu. 

Po správnom nastavení modulu Workflow sa následne v systéme BC Tool môžu riadiť 

jednotlivé požiadavky. Tie môžu súvisieť s mnohými zmenami alebo chybami 

ponúkaného produktu. Môže sa jednať o chybu už vyvinutého modulu alebo o úplne novú 

funkcionalitu, ktorá by napĺňala potreby zákazníkov. Požiadavka môže byť zameraná aj 

na zmenu parametrizácie alebo na prípravu dokumentácie. Postup spracovania 

jednotlivých typov požiadaviek popisuje nižšie zobrazená schéma. 
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Obrázok č. 18: Proces spracovania požiadavky 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Pre každý krok v zobrazenom diagrame je v šablóne workflow vytvorený stav. Tieto 

stavy sa dajú podľa potreby prepínať a podľa nich je možné zaznamenávať priebeh 

spracovania jednotlivých požiadaviek. Pomocou systému BC Tool je teda možné 

sledovať priebeh všetkých vytvorených požiadaviek, ktoré súvisia s produktom IB. 

Jeden z týchto procesov má však výrazné nedostatky, ktoré by sa dali odstrániť. Príprava 

a preklad dokumentácie je aktuálne nastavená dosť neefektívne a do budúcna by bolo 

vhodné keby sa tento proces prepracoval. 

Tím NAV by mal pre každý svoj vyvinutý modul pripraviť online dokumentáciu 

v anglickom aj českom jazyku, ktorá by pomáhala zákazníkom pri práci s ponúkaným 

systémom. Aktuálne sa tieto súbory postupne prekladajú a pripravujú pre zverejnenie. 

Problémom je však spôsob akým sa preklad a príprava dokumentov riadi. Podľa môjho 

názoru takto nastavený systém riadenia nebude do budúcna vhodný. Preto som sa 

zamerala práve na tento proces, ktorý v nasledujúcej kapitole podrobne popíšem. 

3.6.2 Riadenie prekladu online dokumentácie 

Proces riadenia prekladov online dokumentácie by sa dal zhrnúť do niekoľkých činností, 

ktoré spolu tvoria celistvý systém na jej riadenie: 

 práca so zdrojovými súbormi, 

 riadenie činnosti prekladu, 

 preklad súborov, 

 kontrola preložených súborov. 

Práca so zdrojovými súbormi 

Tím NAV má pripravenú anglickú verziu súborov dokumentácie spracovanú v jazyku 

markdown. Dokopy je aktuálne týchto pripravených súborov viac ako 600. 

Markdown je značkovací jazyk, ktorý sa považuje za veľmi jednoduchý, ale na druhej 

strane efektívny. Dajú sa z neho vytvoriť napríklad HTML súbory a syntax tohto jazyka 

nie je vôbec zložitá (9). Súbory majú príponu .md a sú prístupné v podobe úložiska 

(repozitára) na GitHube.  
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GitHub je softvér určený pre open source projekty, ktorý podporuje aj zverejňovanie 

zdrojového kódu. Je to systém pre verzovanie súborov, ktorý dokáže uchovávať 

jednotlivé verzie, efektívne zobrazovať rozdiely a zlučovať zmeny v súboroch od 

jednotlivých užívateľov. Je teda veľmi vhodný pri práci viacerých užívateľov na jednom 

projekte. Jednou z jeho výhod je pravidelné zálohovanie. AUTOCONT tento softvér 

používa naprieč celou organizáciou preto je pre účel riadenia prekladu českej 

dokumentácie vhodný. 

Práca s repozitármi a GitHubom je na tomto projekte nasledovná. 

 

Obrázok č. 19: Práca s repozitármi na danom projekte 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na obrázku vyššie je vyobrazený zdrojový repozitár, z ktorého si vie každý prekladateľ 

„naklonovať“ repozitár na svoj počítač do softvéru GitHub Desktop. V tomto repozitári 

vedia jednotliví prekladatelia súbory prekladať. 

Na preložené súbory má každý prekladateľ svoj repozitár, do ktorého ich ukladá. Pokiaľ 

sa prekladateľ rozhodne novo preložené súbory nahrať do príslušného repozitára 

AUTOCONTu, vykoná to jednoducho zo svojho repozitára, pomocou funkcie Pull 

request. 
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Z AUTOCONT repozitára potom oprávnené osoby po vykonaní kontroly, môžu tieto 

súbory zverejňovať ako českú verziu dokumentácie k systému IB. 

Riadenie činnosti prekladu 

Ako som už spomínala vyššie na preklade online dokumentácie môže pracovať aj viacero 

ľudí (prekladateľov) súčasne. To je dôvod, prečo je potrebné celý tento proces riadiť 

správnym spôsobom. 

Aktuálne sa celý tento proces riadi prostredníctvom Excel dokumentu, ktorý je zdieľaný 

pomocou kanálu v aplikácii Teams. Táto aplikácia je využívaná celou spoločnosťou 

AUTOCONT na vzájomnú komunikáciu medzi zamestnancami. 

Zdieľaný dokument má niekoľko stĺpcov, v ktorých sa zaznamenáva názov súboru, to či 

je súbor preložený alebo nie, kto daný súbor preložil a aj to kto daný súbor skontroloval. 

Ukážka tohto dokumentu je znázornená na obrázku nižšie. Zelenou sa označujú súbory, 

ktoré už sú hotové a žltou sú značené tie, ktorých preklad aktuálne prebieha. 

 

Obrázok č. 20: Náhľad na riadiaci súbor Excel 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Tento spôsob riadenia prekladu online dokumentácie má podľa mňa hneď niekoľko 

nevýhod.  



50 

 

Jednou z hlavných nevýhod je tá, že sa zdrojové súbory môžu kedykoľvek meniť a to 

v závislosti na zmenách v samotnom poskytovanom systéme (produkte). Tieto zmeny by 

sa však mali prejaviť aj v českej verzii dokumentácie. To je možné vykonať len manuálne. 

Problémom je však to, že sa tieto zmeny nikde nezaznamenávajú a teda zamestnanci, 

ktorí sa starajú o preklad dokumentácie nemajú prístup k údajom o zmenách zdrojových 

súborov. Aktuálne sa zaznamenáva len informácia o tom, či je súbor preložený alebo je 

zatiaľ len v anglickej verzii. To, či došlo po preklade súboru k zmene jeho anglickej 

zdrojovej verzie je možné overiť len ručne, čo je pri množstve súborov nemožné 

kontrolovať. Bolo by preto veľmi vhodné keby sa kontrola súborov robila v budúcnosti 

automaticky. 

Problémom sú aj nové súbory alebo súbory, ktoré boli zo zdrojového repozitára 

odstránené. V repozitári sa síce dajú tieto zmeny pozrieť manuálne, ale do zdieľaného 

Excel súboru ich treba všetky zaznamenať ručne. 

Ďalším nemenej závažným nedostatkom tohto riešenia je fakt, že každý, kto má prístup 

k danému Excel dokumentu, môže celý obsah upravovať. Ide napríklad o stĺpce označené 

písmenami A a C, ktoré označujú kategórie a samotné názvy markdown súborov. 

Nedávno nastal problém s tým, že si jeden člen tímu zoradil súbory podľa názvu a tým 

poškodil štruktúru kategórií markdown súborov, ktorá bola pri vzniku súboru vytvorená 

manuálne. Dotyčný člen tímu si túto chybu neuvedomil a daný súbor Excel uložil. Ide 

o ľudskú chybu, ktorá sa dá napraviť, avšak tímu to zabralo približne pol dňa, kým dostali 

súbor do pôvodnej podoby.  

Takéto problémy môžu nastať aj v momente keď si niektorý člen tímu bude chcieť 

filtrovať súbory, ktoré sú skontrolované alebo preložené a určené ku kontrole, napríklad 

pre účely rôznych štatistík. 

Podľa môjho názoru by bolo vhodné zaradiť do systému riadenia prekladov online 

dokumentácie aj práva jednotlivých členov tímu, aby k takýmto chybám v budúcnosti 

nedochádzalo. 

Podstatné je si uvedomiť, že tento systém nebude funkčný len po dobu prekladu súborov. 

Implementovaný systém (tzv. Implementačná Báza) sa vyvíja a vznikajú rôzne nové 
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moduly a korekcie aktuálneho systému. To je dôvod prečo aj dokumentácia k tomuto 

systému bude častokrát prepracovávaná a upravovaná podľa jeho potrieb. Preto je podľa 

môjho názoru dôležité systém na riadenie prekladu prepracovať a zautomatizovať aby bol 

vhodný a využiteľný pre tím NAV aj v budúcnosti. 

Preklad súborov 

Treťou podstatnou časťou riadenia prekladov online dokumentácie je samotný preklad 

súborov. Tie majú špecifickú odbornosť textu, ktorá súvisí s konkrétnym ekonomickým 

softwarom (Business Central) a české preklady dokumentácie by sa mali zhodovať s 

prekladmi, ktoré sú zahrnuté v lokalizovanej verzii samotného systému. Z toho vyplýva, 

že dokumentáciu by mal prekladať človek, alebo ľudia, ktorí s daným softwarom pracujú 

a zaužívané slovné spojenia, používané vo vyvinutých doplnkoch systému Business 

Central, poznajú. To je dôvodom, prečo sa spoločnosť AUTOCONT rozhodla, že preklad 

samotných súborov nezverí prekladateľskej firme. 

Ako prvé pri prekladoch si spoločnosť musela zvoliť vhodný prekladateľský softvér na 

preklad súborov. Po zhodnotení plusov a mínusov zvolila softvér OmegaT. Je to 

bezplatná aplikácia, ktorá dokáže spolupracovať s prekladovou pamäťou a je určená 

predovšetkým pre profesionálnych prekladateľov. Tento softvér podporuje aj otváranie 

a preklad súborov v jazyku markdown, čo bola hlavná podmienka pri výbere vhodného 

softvéru, určeného na preklad dokumentácie. 

Aktuálne funguje prekladanie tak, že si každý prekladateľ musí v prvom rade 

nainštalovať program OmegaT. Následne je potom potrebné vytvoriť v programe 

OmegaT nový projekt pomocou funkcie v menu aplikácie Projekt → Nový..., ktorá nám 

umožní vybrať základný priečinok pre vytvorenie nového projektu. 

Po výbere priečinku vytvorí program OmegaT automaticky potrebnú štruktúru 

jednotlivých zložiek. Túto štruktúru môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku. 



52 

 

 

Obrázok č. 21: Štruktúra projektu OmegaT 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Po úspešnom vytvorení projektu je nutné vložiť príslušné slovníky do priečinku glossary 

a správnu TM – translation memory (prekladovú pamäť) do priečinku tm. 

V tomto momente je možné stiahnuť súbor, ktorý chce prekladateľ preložiť. Súbory sa 

sťahujú zo zdrojového repozitára na GitHube a potom ich musí každý prekladateľ vložiť 

do priečinku source vo vyššie zobrazenej štruktúre. Po vložení je tento súbor pripravený 

na samotný preklad, čo znamená, že vytvorený projekt sa môže otvoriť v programe 

OmegaT. 

Tento prekladateľský softvér rozčlení súbor pri jeho otvorení na niekoľko častí alebo 

segmentov, ktoré sa prekladajú postupne (väčšinou predstavuje jeden segment jednu vetu 

súboru). Na urýchlenie prekladania slúži viacero klávesových skratiek (napr. 

CTRL+SHIFT+D je skratka na vygenerovanie preložených súborov, ktoré program 

automaticky ukladá do priečinku target). 

Na obrázku nižšie môžeme vidieť prostredie prekladateľského softvéru OmegaT, ktoré je 

na prvý pohľad veľmi jednoduché, avšak absolútne dostačujúce pre potreby spoločnosti 

AUTOCONT. 
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Obrázok č. 22: Prostredie programu OmegaT 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Základným problémom celého tohto procesu prekladu dokumentácie je prekladová 

pamäť (TM). Pri samotnom preklade sa do tejto pamäte zaznamenávajú jednotlivé 

preložené segmenty a pri inom, ale zároveň rovnakom segmente je tento už získaný 

preklad ponúknutý prekladateľovi prostredníctvom okna TM, ktorý ho môže len 

jednoducho pomocou klávesy ENTER potvrdiť a prejsť na nasledujúci segment. To 

znamená, že TM automaticky prekladá už v minulosti preložené segmenty a prekladateľ 

ich musí len skontrolovať a potvrdiť.  

Prekladová pamäť teda urýchľuje preklad hlavne súborov, ktoré majú viacero rovnakých 

alebo veľmi podobných segmentov. Preto je TM pre preklady online dokumentácie tak 

dôležitá. V podstate sa stará o to aby bol preklad konzistentný a nemenný. 

Pri tomto spôsobe prekladu, ktorý som popísala vyššie nastáva problém v momente keď 

chcú súbory prekladať viacerí ľudia (prekladatelia). TM sa totiž generuje z aktuálne 

prekladaných segmentov a teda má každý prekladateľ vo svojom OmegaT projekte 

vlastnú TM, ktorá sa však nezhoduje s TM ostatných prekladateľov, ktorí na prekladoch 

pracujú. Aktualizovanie a generovanie jednotnej prekladovej pamäte (TM) je zdĺhavé, 

pretože pri jej generovaní by sa mali segmenty kontrolovať a mali by sa taktiež riešiť 
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a opravovať rovnaké segmenty, ktoré sú preložené rôznym spôsobom. Iba tak sa môže 

zabezpečiť aby TM spĺňala potrebnú funkciu pri prekladoch. 

Poslednou súčasťou samotného prekladu je nahrať jednotlivé preložené súbory do 

správneho repozitára na GitHube, odkiaľ ich oprávnené osoby môžu zverejňovať. 

Kontrola preložených súborov 

Po preklade netreba zabudnúť ešte na to, že sa preložené súbory musia skontrolovať. 

Kontrola sa aktuálne vykonáva prostredníctvom softwaru Visual Studio Code. Je to 

v podstate program, ktorý slúži na editáciu zdrojového kódu. Je vyvíjaný spoločnosťou 

Microsoft a obsahuje podporu pre GitHub. 

Na to aby sa dali súbory plnohodnotne, v tomto editore, kontrolovať je potrebné 

doinštalovať balíček s názvom Docs Authoring Pack. Tento balíček poskytuje 

autorizačnú podporu pri vytváraní obsahu (Docs) a podporuje vlastnú syntax markdown 

súborov. 

Tento balíček sa dá nainštalovať do prostredia VSC pomocou funkcie Extensions 

v ľavom menu aplikácie, kde po kliknutí stačí zadať do vyhľadávacieho poľa názov danej 

extension. Po doinštalovaní doplnku je možné si naštudovať všetky potrebné informácie 

o danom balíčku, tak ako to je zobrazené na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok č. 23: Balíček Docs Authoring Pack 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Pokiaľ sa v takto nastavenom programe VSC otvorí súbor, ktorý chceme skontrolovať, 

zobrazí sa zdrojový kód tohto markdown súboru. Toto zobrazenie nie je pre kontrolu 

úplne vhodné, pretože zobrazuje „tagy“ upravujúce text súboru a kontrolór súboru môže 

mnoho chýb prehliadnuť. Naprogramovaný balíček však ponúka v pravom hornom rohu 

možnosť Open preview to the side. 

 

Obrázok č. 24: Funkcia Open preview to the side 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Po kliknutí na túto možnosť sa nám zobrazí náhľad súboru, ktorý je pre kontrolu 

zobrazenia textu na stránke omnoho priaznivejší. Pokiaľ v náhľade nájdeme či už 

gramatickú alebo jazykovú chybu, môžeme ju opraviť priamo v zdrojovom kóde súboru 

v ľavej časti obrazovky. Takto pripravený súbor na kontrolu je zobrazený na 

nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 25: Súbor pripravený na kontrolu 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Po skontrolovaní a opravení všetkých drobných chýb stačí súbor v repozitári 

aktualizovať. V tomto momente je pripravený na publikáciu, ktorú môžu vykonávať 

oprávnené osoby. 

Celý tento vyššie popísaný systém prekladu online dokumentácie je zložitý a podľa 

môjho názoru neefektívny. Bolo by vhodné nedostatky systému riadenia prekladu 

prepracovať a navrhnúť systém, ktorý by sa dal používať aj v budúcnosti, a ktorý by riešil 

nedostatky aktuálneho systému. Preto sa tomuto návrhu budem venovať v poslednej, 

praktickej časti mojej diplomovej práce. 
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENIE 

V tejto časti mojej diplomovej práce sa zameriam na vlastný funkčný návrh systému, 

ktorý by riešil nedostatky vo vyššie  analyzovanom systéme zameranom a riadenie 

prekladu a správu súborov dokumentácie k systému AUTOCONT Implementačná Báza 

D365 Business Central (IB). 

Ako riešenie problémov som sa rozhodla navrhnúť modul s názvom Help Tool, ktorý by 

poskytoval množstvo dôležitých funkcií a vylepšení aby bola práca so súbormi 

jednoduchšia, efektívnejšia a aby poskytovala možnosť využitia aj v budúcnosti. Tento 

mnou navrhovaný doplnok by mal byť súčasťou modulu BC Tool, ktorý som popisovala 

v analytickej časti mojej práce. V nasledujúcich kapitolách podrobne popíšem vlastný 

návrh na zmenu systému. 

4.1 Návrh zmeny procesu prípravy dokumentácie 

Tak ako som už spomínala v analytickej časti tejto diplomovej práce, aktuálny systém na 

riadenie prekladov súborov online dokumentácie má niekoľko závažných nedostatkov, 

ktorých odstránenie je predmetom tejto kapitoly diplomovej práce. Rozhodla som sa, že 

najefektívnejšie a najlepšie riešenie mnohých problémov by vyriešil úplne nový systém, 

ktorého základná štruktúra je zobrazená na obrázku nižšie. 

 

Obrázok č. 26: Základná štruktúra navrhovaného systému 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Z obrázku vyššie vyplýva, že moduly Help Tool a BC Tool sú navzájom prepojené. Podľa 

mňa to je celkom logické a v tomto prípade vhodné. BC Tool využíva tím NAV na 

riadenie a správu požiadaviek, z ktorých sa niektoré venujú práve príprave a prekladu 

dokumentácie. Pokiaľ by napríklad mala požiadavka prípravy prekladu dokumentácie 

nastavený stav na prebieha (čiže prekladá sa), užívateľ by si mohol jednoducho pomocou 

jedného kliknutia skontrolovať v akej fáze samotný preklad je. Preto si myslím, že 

v module BC Tool by mala byť v menu pridaná funkcia s názvom Help Tool, ktorá po 

kliknutí zobrazí základnú stránku mnou navrhovaného modulu Help Tool. 

Obrázok vyobrazený vyššie ďalej popisuje aj návrh celého systému na riadenie prekladov 

dokumentov. Ten spočíva v zjednodušení a zmene troch základných funkcií samotného 

procesu riadenia. Dve z týchto zmien popíšem v nasledujúcich podkapitolách a návrhom 

modulu sa budem venovať v samostatnej kapitole, pretože je pomerne rozsiahly. 

4.1.1 Práca s repozitármi 

Čo sa týka práce s repozitármi, moje riešenie je výhodné v tom, že členovia tímu, ktorí 

prekladajú jednotlivé súbory, nemusia používať vlastný repozitár, z ktorého potom 

posielajú preložené súbory na príslušný repozitár obsahujúci preložené súbory.  

Jediný problém je ten, že tento repozitár musí mať špecifickú štruktúru, ktorá je 

vyobrazená v predchádzajúcej kapitole. Táto štruktúra zodpovedá projektu, s ktorým je 

schopný program OmegaT pracovať. Tento fakt je veľkou výhodou mnou navrhovaného 

riešenia. Prekladateľ sa pomocou postupu popísaného v nasledujúcej kapitole dokáže 

pripojiť priamo na databázu súborov v repozitári a tieto súbory hneď prekladať. Výhodou 

je, že dané súbory sú vždy aktuálne. Dokonca má OmegaT funkciu, pomocou ktorej môžu 

s repozitárom pracovať viacerí ľudia zároveň. 

Samotná technická stránka práce viacerých ľudí v jednom repozitári funguje na princípe 

branches. Pokiaľ chcú viacerí ľudia súbory prekladať, pripoja sa na príslušný repozitár a 

pomocou programu OmegaT si otvoria súbor, ktorý chcú preložiť. V tomto momente 

vytvorí OmegaT takzvanú vedľajšiu branche (vetvu), s ktorou každý prekladateľ pracuje. 

V momente kedy chce prekladateľ nahrať vykonané zmeny v súboroch do repozitára tak 

sa na pozadí vykoná funkcia merge s hlavnou vetvou. Tu môže nastať chyba ak viacerí 
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ľudia pracujú a upravujú rovnaký súbor. V takom prípade zobrazí program okno 

s ohlásením chyby a chyba sa pred vykonaním funkcie merge musí odstrániť. 

Všetci zamestnanci, ktorí budú súbory prekladať, sa budú pripájať na hlavnú vetvu 

(master), ku ktorej budú mať samozrejme všetci prístup. Vytvorený repozitár bude mať 

však ešte vytvorenú branche (vetvu) s názvom LIVE. Do tejto vetvy bude mať prístup len 

manažér (alebo manažéri), ktorí budú súbory riadiť a budú môcť už hotové markdown 

súbory zverejňovať. Tieto hotové súbory sa budú nachádzať práve v tejto branche. Do nej 

budú môcť oprávnené osoby, pomocou funkcie Pull, stiahnuť už hotové a skontrolované 

súbory, ktoré sú pripravené na zverejnenie. Vetva Live bude teda predstavovať vetvu 

s dokončenými a pripravenými markdown súbormi. V druhom rade bude táto vetva 

predstavovať istý druh zálohy, pokiaľ by nastala nejaká ľudská alebo iná chyba v hlavnej 

vetve celého repozitára (master). 

4.1.2 Preklad súborov 

Pokiaľ zvolíme možnosť, že repozitár s preloženými dokumentmi, pomocou ktorého 

bude tím pracovať na preklade dokumentácie, bude súkromný, musíme každej osobe 

ktorá bude s repozitárom pracovať nastaviť prístup tak, ako je to zobrazené na obrázku 

nižšie.  

Pre vytvorenie obrázkov zobrazených v tejto kapitole som vytvorila skúšobný repozitár 

s názvom ff, aby som zistila, či dané riešenie naozaj funguje tak, ako som predpokladala. 
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Obrázok č. 27: Funkcia invite a collaborator 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Tak ako je to vyobrazené na obrázku vyššie, vo vytvorenom repozitári musíme kliknúť 

v menu na voľbu Settings, potom v ľavom menu kliknúť na Manage access a pomocou 

voľby Invite a collaborator povoliť prístup ďalším členom tímu.  

 

Obrázok č. 28: Pripojenie nových členov repozitára 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Po kliknutí na voľbu Invite a collaborator sa nám zobrazí okno, ktoré je vyobrazené 

vyššie. Pomocou neho vyberieme konkrétneho člena tímu a udelíme mu prístup pomocou 

klávesy Enter. 

Po udelení prístupu je teda možné dané súbory prekladať a pracovať s nimi. Chcela som 

navrhnúť riešenie, ktoré bude pre užívateľov čo najjednoduchšie a teda mi prišlo správne 

klonovanie a vytváranie si vlastných repozitárov vynechať pokiaľ to bude možné. 
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Program OmegaT je vhodnou voľbou prekladového softvéru. Poskytuje možnosť 

vynechať klonovanie repozitárov a pripájať sa priamo na repozitár v GitHube. Tak ako je 

vyobrazené na obrázku nižšie, stačí namiesto klonovania (do GitHub Desktop) alebo 

sťahovania repozitára, skopírovať vyobrazenú adresu do schránky, pomocou tlačidla 

zobrazeného vedľa adresy. 

 

Obrázok č. 29: Kopírovanie adresy repozitára 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Skopírovaním adresy práca s repozitárom pre užívateľa (človeka, ktorý bude prekladať 

jednotlivé súbory) končí. 

Po skopírovaní adresy stačí otvoriť program OmegaT a s využitím adresy sa pripojiť 

priamo na súbory, ktoré sú nahraté v repozitári. Je to proces pozostávajúci z niekoľkých 

krokov. 

1. Klikneme v menu programu OmegaT na funkciu Projekt a následne na možnosť 

Stáhnout týmový projekt, presne tak ako je to vyobrazené na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 30: Funkcia Stáhnout týmový projekt v programu OmegaT 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

2. Zobrazí sa okno kde do poľa URL úložiště vložíme skopírovanú adresu z GitHub 

repozitára.  

3. Systém si vyžiada overenie identity, že daný užívateľ má naozaj prístup do daného 

repozitára. Každý užívateľ sa teda musí prihlásiť svojimi prihlasovacími údajmi v 

okne Ověření identity. 

4. Pre konečné potvrdenie identity stačí kliknúť na tlačidlo OK. 

 

Obrázok č. 31: Overenie identity 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

5. Môžeme si všimnúť, že sa nám automaticky vyplnilo pole Nový Místní adresář 

projektu v okne Stáhnout týmový projekt. Celé pripojenie repozitára stačí potvrdiť 

pomocou tlačidla OK. 
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Obrázok č. 32: Pripojenie repozitára k programu OmegaT 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

6. Po načítaní všetkých súborov z repozitára sa nám do programu OmegaT nahrajú 

všetky súbory z priečinku SOURCE, ktoré sa zobrazia v okne Soubory projektu. 

V samotnom editore programu môžeme vidieť práve zvolený súbor. 

 

Obrázok č. 33: Zoznam pripojených súborov 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

7. Netreba zabudnúť na to, že po dokončení zmien je potrebné synchronizovať obsah 

súborov tak, že vykonané zmeny uložíme. Napríklad pomocou klávesovej skratky 

CTRL+S. 

8. Po uložení zmien ich treba zverejniť prostredníctvom klávesovej skratky 

CTRL+SHIFT+D. Tento krok spôsobí, že sa automaticky prevedie funkcia Commit 
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na samotnom repozitári a aktualizuje sa tímová TM (translation memory), ktorá sa 

nachádza v priečinku repozitára s názvom OMEGAT a má príponu .tmx. 

9. Posledným krokom aby sa prepísali samotné markdown súbory (alebo v prípade 

nových súboroch, aby sa nahrali nové) v priečinku repozitára TARGET, je potrebné 

túto akciu potvrdiť pomocou voľby v menu aplikácie OmegaT, kde klikneme na 

Projekt a následne na POTVRDIT CÍLOVÉ SOUBORY. Táto možnosť je vyobrazená 

aj na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok č. 34: Prepis súborov pomocou funkcie Potvrdit cílové soubory 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Tento postup bude hlavne riešiť problém so spoločnou TM (translation memory), ktorý 

v aktuálnom riadení prekladov nastáva. Na to aby sa však dala táto metóda použiť je 

potrebné vytvoriť a spojiť všetky aktuálne TM. Dôvodom je, tak ako som spomínala 

v analytickej časti tejto práce, že každý, kto súbory pri aktuálnom spôsobe prekladá, 

vlastní samostatnú TM. Táto TM obsahuje len segmenty, ktoré prekladal konkrétny člen 

tímu. 

Proces vytvorenia spoločnej TM je podľa môjho názoru časovo náročný. V prvom rade 

je potrebné všetky TM (aktuálne ich je 5) spojiť do jednej a potom treba prekontrolovať 

rovnaké segmenty, ktoré sú však preložené rozdielne a dané chyby manuálne opraviť. 

Tento proces je síce časovo náročný, ale podľa môjho názoru je nutný, aby mnou 
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navrhnutý systém pracoval kvalitne a spoľahlivo. V budúcnosti sa táto investícia času 

prejaví v kvalitnejších, viac konzistentných a hlavne rýchlejšie preložených markdown 

súboroch dokumentácie. 

Pri návrhu tohto riešenia som otestovala aj niekoľko prípadných havárií, ktoré by 

v danom modeli riešenia prekladu mohli nastať. 

SCENÁR 1 

Prekladateľ (člen tímu NAV) bude prekladať súbor, ktorý má príliš veľa segmentov 

a nestihne ho dokončiť pred odchodom z práce alebo mu preklad súborov naruší iná 

urgentná činnosť a člen tímu sa dostane k prekladu až nasledujúci deň. 

RIEŠENIE 

V takomto prípade program OmegaT pracuje veľmi intuitívne, po opätovnom pripojení 

k tímovému projektu sa automaticky otvorí naposledy editovaný súbor a prekladateľ 

môže pokračovať vo svojej práci. Dôležité je, aby člen tímu pred zavretím súboru (alebo 

celého programu OmegaT) nezabudol vykonať kroky 7 a 8 z postupu, ktorý je popísaný 

vyššie. Súbor aj pokiaľ nie je celý preložený, musí byť uložený (CTRL+S) aby sa 

synchronizoval obsah a vypublikovaný (CTRL+SHIFT+D) aby sa aktualizovala TM. 

SCENÁR 2 

Nastane situácia popísaná v scenári 1 s tým rozdielom, že cez noc (neskoro poobede alebo 

skoro ráno) niekto aktualizuje zdrojový (anglický) súbor. Otázkou je, či sa vykonané 

zmeny prejavia aj v prekladanom súbore. 

RIEŠENIE 

Scenár 2 som tiež podrobila testu, ktorý preukázal, že sa dané zmeny po opätovnom 

otvorení súboru preukážu. Otestovala som to tak, že som začala prekladať jeden súbor 

v testovacom repozitári ff. V určitom momente som s prekladom skončila, zmeny som 

uložila, vypublikovala a program OmegaT som zavrela. Potom som ručne zmenila súbor 

markdown s priečinku SOURCE, ktorý som práve prekladala. Následne som tímový 

projekt znovu otvorila v programe OmegaT a zistila som, že dané zmeny, ktoré som 

vykonala v súbore z priečinku SOURCE sa prejavili aj pri opätovnom otvorení súboru.  
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Pokiaľ by som program alebo prekladaný súbor nezavrela a chcela by som sa presvedčiť 

o tom, že v súbore v priečinku SOURCE nenastali žiadne zmeny stačí pomocou 

klávesovej skratky CTRL+S synchronizovať obsah súborov a zmeny, pokiaľ boli nejaké 

zaznamenané, sa prejavia. 

4.2 Doplnok Help Tool 

Kvôli integrácii a jednoduchšej práci so systémom som navrhla riešenie, ktoré bude 

súčasťou práve modulu BC Tool. Ďalším dôvodom prečo som zvolila toto riešenie je aj 

fakt, že vytvorený doplnok sa môže ponúkať aj zákazníkom ako ďalší z doplnkov 

spoločnosti AUTOCONT na riadenie prípravy dokumentov. 

4.2.1 Technický popis riešenia 

V tejto kapitole popíšem technickú časť doplnku Help Tool. Popíšem dátovú štruktúru 

a prepojenie tabuliek, ktoré sú súčasťou navrhovaného doplnku s tabuľkami, ktoré sú 

obsiahnuté v iných vyvinutých moduloch systému Business Central. 

Aktuálne sa v tíme na riadenie dokumentácie používa zdieľaný súbor vo formáte Excel, 

ktorý má do budúcna množstvo nedostatkov. V prvom rade ide o zaznamenávanie 

zmien v súboroch. V prípade kedy je súbor už pripravený (preložený) pre český trh 

a niekto zdrojový (anglický) súbor aktualizuje a zmení nejakú časť, tak sa o tom členovia 

tímu, ktorí súbory pripravujú a prekladajú, dozvedia len v prípade, kedy súbor otvoria 

a skontrolujú ho manuálne. Takéto prípady sú časté, ale aktuálne nie sú nikde 

zaznamenávané. Mnou navrhované riešenie by tento problém riešilo. 

Samotný systém na riadenie prekladu Help Tool by pozostával z niekoľkých tabuliek, 

ktoré by boli nasledovným spôsobom prepojené. Na obrázku nižšie teda môžeme vidieť 

štruktúru mnou navrhovaného riešenia. 
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Obrázok č. 35:Dátová štruktúra doplnku Help Tool 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Z dátovej štruktúry, ktorá je zobrazená na obrázku vyššie je zrejmé, že model pozostáva 

z niekoľkých tabuliek. Modrou farbou sú zobrazené tabuľky, ktoré sa musia 

naprogramovať a pridať do systému. Oranžové tabuľky (stránky) zase predstavujú už 

naprogramované stránky, ktoré sú súčasťou modulu Workflow alebo základného systému 

Business Central. 

Všetky oranžové tabuľky (okrem tabuľky Users) zobrazené v dátovej štruktúre 

navrhovaného riešenia sú súčasťou doplnku Workflow, ktorý spoločnosť AUTOCONT 

v minulosti vyvinula na riadenie stavov a aktuálne tento doplnok ponúka aj množstvu 

svojich zákazníkov. Tento doplnok je popísaný v analytickej časti tejto diplomovej práci. 

Kvôli faktu, že mnou navrhované riešenie je napojené na tabuľky  doplnku Workflow je 

zrejmé, že navrhovaný doplnok nemôže fungovať bez prvotnej inštalácie doplnku 

Workflow. Inštalácia doplnku Workflow je teda prvotnou podmienkou pre fungovanie 

nového, mnou navrhovaného riešenia s názvom Help Tool. 

Z diagramu vyššie môžeme vidieť, že navrhované riešenie obsahuje niekoľko tabuliek, 

ktoré sú navzájom prepojené a slúžia na nastavenie a zobrazenie rôznych informácií, 

ktoré súvisia s riadením prekladu dokumentácie. 

Hlavnou stránkou celého systému je Evidence MD. Po otvorení tejto stránky v programe 

Business Central pomocou ikony Search, sa nám zobrazí zoznam v podobe tabuľky, ktorá 

obsahuje niekoľko stĺpcov dát. 

 MD name – Tento stĺpec obsahuje názvy jednotlivých zdrojových markdown 

súborov (napríklad: across-exchange-data.md). 

 Last Change (EN) – Toto pole označuje, pomocou dátumu, kedy bola v danom 

súbore v priečinku repozitára SOURCE prevedená posledná zmena. 

 Name (CZ) – Pole označujúce názov súboru v českom jazyku podľa súboru 

TOC.md. Súbor TOC.md obsahuje prehľad všetkých prekladaných súborov. Pre 

dokumentáciu zabezpečuje menu zobrazujúce sa na ľavej strane stránky. Tento súbor 

tím NAV prekladal ako jeden z prvých, čiže všetky české názvy jednotlivých 

súborov sú na základe tohto súboru dostupné. Na obrázku nižšie je ako príklad tohto 

menu vyobrazená dokumentácia od spoločnosti Microsoft k základu systému 

Business Central.  
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Obrázok č. 36: Zoznam súborov 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Last Change (CZ) – Pole, ktoré obsahuje dátum poslednej zmeny súboru 

v priečinku repozitára TARGET. Pokiaľ tento súbor ešte nie je preložený a tým 

pádom nie je vytvorený ani v priečinku TARGET, toto pole ostáva prázdne. 

 Status MD – Toto pole slúži na priradenie statusu každému súboru. Pre hodnoty 

tohto poľa je vytvorené workflow pomocou stránky Workflow templates, ktorá je 

súčasťou doplnku Workflow. Jednotlivé statusy musia byť totožné so statusmi, ktoré 

generuje naprogramovaný skript. Tento skript je popísaný v časti, ktorá popisuje 

funkciu Check, pretože je jej súčasťou. Bližší popis nastavenia workflow pre toto 

pole je popísané v časti Nastavenie doplnku Help Tool. 

 Translator – Toto pole dovoľuje užívateľovi pomocou zoznamu vybrať príslušnú 

osobu, ktorá bude súbor markdown prekladať. V tomto zozname sa zobrazujú iba 

osoby, ktoré majú na karte užívateľa zaškrtnuté políčko Translator. Toto políčko sa 

pre potreby doplnku Help Tool musí na kartu užívateľa doprogramovať. Tabuľka so 

zoznamom užívateľov aj jednotlivé karty užívateľov sú súčasťou základného 

systému. K tomuto nastaveniu (zaškrtávaciemu políčku) je možné sa dostať priamo 

a to vyhľadaním stránky Users vo vyhľadávacom okne systému a následne odtiaľ po 

rozkliknutí konkrétneho užívateľa sa dá zaškrtnutím povoliť, aby mohol daný 

užívateľ systému vystupovať ako prekladateľ súborov. K tomuto nastaveniu sa dá 

pristúpiť aj zo stránky Evidence settings, kde je navrhnuté tlačidlo, pomocou ktorého 

sa dá zobraziť zoznam užívateľov systému.  
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 Controler – Toto pole funguje obdobne ako pole Translator, až na ten rozdiel, že 

ponúka výber zo zoznamu užívateľov, ktorí majú na karte užívateľa zaškrtnuté 

políčko Controler. Toto pole sa nachádza na rovnakej záložke na karte užívateľa ako 

pole Translator. K nastaveniu tohto poľa sa teda dostane užívateľ rovnako ako 

k poľu Translator. Jeden užívateľ systému môže vystupovať ako prekladateľ aj 

kontrolór zároveň. Kombinácie nie sú nijak obmedzené. 

 Working status – Takzvaný pracovný status slúži pre potreby prekladateľov 

a kontrolórov prekladaných súborov. Toto pole je tiež naviazané na modul Workflow 

a na tabuľke Evidence settings je potrebné pre toto pole vybrať a nastaviť potrebné 

workflow. Funguje obdobne ako pole Status MD. Pomocou tohto poľa sa 

zaznamenáva práca na danom súbore. Pole Working status sa líši od poľa Status MD 

hlavne tým, že nesúvisí so žiadnym skriptom, preto sa dá workflow pre toto pole 

nastaviť ľubovoľne pre potreby práce so súbormi. Navrhla som modul týmto 

spôsobom aj kvôli možnosti, že sa doplnok v budúcnosti môže používať pre iné 

projekty alebo sa dokonca môže ponúkať a predávať zákazníkom, preto sa v ňom 

musí dať veľa vecí nastaviť inak a prispôsobiť potrebám využitia. 

Akcia Check je v celom mnou navrhovanom systéme veľmi podstatná. Zabraňuje rôznym 

nežiadúcim vplyvom, ktoré môžu nastať pri určovaní statusov jednotlivých súborov. Je 

to v podstate ručné overenie a zároveň potvrdenie, že zmeny statusov, ktoré navrhuje 

naprogramovaný skript sú relevantné. 

Táto akcia zobrazí po kliknutí stránku s vyobrazenou tabuľkou, ktorá má štruktúru 

zobrazenú vo vyššie uvedenej dátovej štruktúre. Prvých päť stĺpcov je totožných so 

stĺpcami v hlavnej tabuľke Evidence MD. Posledný stĺpec s názvom Changed status je 

status, aký by mal podľa naprogramovaného skriptu aktuálny súbor mať. Tabuľka bude 

filtrovaná tak aby zobrazovala len súbory, ktorých status by sa mal zmeniť. Spúšťanie 

skriptu a úprava tabuľky bude prístupná len niektorým členom tímu. Ostatní budú môcť 

upravovať len základnú tabuľku Evidence MD a prekladať jednotlivé súbory. 

Naprogramovaný skript by mal pracovať s informáciami v repozitári v priečinkoch 

SOURCE a TARGET, konkrétne s názvami súborov a s dátumami poslednej vykonanej 

zmeny na jednotlivých súboroch. Úlohou skriptu by malo byť roztriedenie jednotlivých 
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súborov do skupín a priradenie konkrétneho statusu jednotlivým súborom. Tento 

algoritmus som popísala pomocou nasledujúcej schémy. Algoritmus skriptu musí 

prebehnúť pre každý markdown súbor, ktorý sa nachádza v priečinkoch repozitára 

SOURCE a TARGET. 

 

Obrázok č. 37:Algoritmus priradenia statusu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Podľa schémy je zrejmé, že skript priraďuje jednotlivým súborom jeden zo 4 statusov. 

 00_NOVY– označuje súbor, ktorý sa nachádza v zložke SOURCE, ale zároveň musí 

platiť, že sa súbor s rovnakým názvom nenachádza v zložke TARGET.  

 10_UPDATE – je stav, ktorý je priradený markdown súboru v prípade, že dátum 

poslednej zmeny súboru v priečinku SOURCE je neskorší ako dátum poslednej 

zmeny súboru, ktorý sa nachádza v priečinku TARGET. 
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 20_OK – je status priradený súboru, ktorý sa nachádza aj v priečinku SOURCE aj 

TARGET. Ďalej musí platiť, že dátum poslednej zmeny súboru v priečinku SOURCE 

je skorší ako dátum poslednej zmeny súboru v priečinku TARGET. 

 30_VYMAZ – je stav popisujúci situáciu, kedy sa súbor nachádza v priečinku 

TARGET ale zároveň musí platiť, že sa súbor s rovnakým názvom nenachádza 

v priečinku SOURCE. To znamená, že spoločnosť Microsoft vykonala zmenu tým, 

že daný súbor z dokumentácie vymazala. 

S oprávnením spúšťať skript súvisí ďalšie doprogramované pole na karte užívateľa pri 

zaškrtávacích poliach Translator a Controler. Toto pole je taktiež zaškrtávacie a dá sa 

pomocou neho povoliť alebo zakázať možnosť danému užívateľovi vykonávať funkciu 

Check a tým aj spúšťať príslušný skript. Pokiaľ sa toto pole povolí, je systémom vynútené 

vyplnenie ďalšieho poľa s názvom Path, kde je potrebné zadať cestu ku skriptu aby 

systém vedel odkiaľ má skript, v prípade spustenia funkcie Check, spúšťať.  

Samotná karta užívateľa v systéme Business Central je vyobrazená na nasledujúcom 

obrázku. 

 

Obrázok č. 38: Karta užívateľa 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Karta užívateľa obsahuje niekoľko záložiek (ako napríklad General, Windows 

Authentication a iné), ktoré poskytujú informácie o rôznych nastaveniach pre užívateľa. 
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Inštalácia doplnku Help Tool spôsobí to, že sa na túto kartu pridá ďalšia záložka 

s nasledujúcimi nastaveniami, ktoré súvisia s prekladom a riadením doplnku Help Tool. 

Návrh tejto záložky som zobrazila na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok č. 39: Novovytvorená záložka na karte užívateľa 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Člen tímu, oprávnený vykonávať akciu Check, sa môže po zobrazení nezrovnalostí 

rozhodnúť čo chce s danými zmenami statusu jednotlivých súborov urobiť. Jednou 

z možností je povoliť danú zmenu statusu a prepísať status daného súboru v hlavnej 

tabuľke Evidence MD a to pomocou akcie Accept. Druhou z možností je danú zmenu 

Ignorovať pomocou akcie Ignore a celý riadok presunúť do tabuľky Ignored changes. Tu 

zostane daný súbor pokým sa nezmení jeden z dátumov poslednej zmeny alebo kým si 

oprávnená osoba neotvorí danú tabuľku a zmenu ručne nevráti do tabuľky Check, 

pomocou akcie Recover. Tento proces bude možno zrozumiteľnejší z nasledujúcej 

schémy, ktorá vychádza z EPC diagramu, ale je prispôsobená vnútorným pravidlám firmy 

na to, aby bol celý proces pre programátorov, ktorí budú daný doplnok programovať, 

zrozumiteľnejší. 
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Obrázok č. 40: Fungovanie akcie Check 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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V schéme sú znázornené aj dva subprocesy. Prvým z nich je Automatické spustenie 

skriptu. Tento skript zahŕňa spracovanie súborov markdown v repozitári, konkrétne 

v priečinkoch SOURCE a TARGET. Porovnáva dátumy poslednej zmeny a jednotlivým 

súborom, na základe porovnania týchto informácií, priradzuje konkrétny status. Ďalej 

zapisuje všetky potrebné informácie do textového dokumentu, s ktorým môže následne 

pracovať navrhovaný modul. 

Druhý subproces sa zameriava práve na načítanie skriptom vytvoreného dokumentu a na 

spracovanie dát, ktoré sa v ňom nachádzajú. Po načítaní dokumentu sa aktualizujú stĺpce 

Last change (EN), Name (CZ) a Last Change (CZ) v tabuľke Evidence MD, práve podľa 

načítaných dát z textového dokumentu. Následne prebehne algoritmus, ktorý najskôr 

porovnáva statusy jednotlivých súborov v tabuľke Evidence MD so statusom súboru 

z načítaného dokumentu. Vyfiltruje iba tie, ktorých statusy sa nezhodujú. Následne tieto 

vyfiltrované riadky s jednotlivými súbormi porovnáva s riadkami v tabuľke Ignored 

changes. 

Toto porovnanie je podľa môjho názoru dôležité hlavne z pohľadu procesu. Pokiaľ 

užívateľ už totiž raz v minulosti označil danú zmenu statusu ako Ignored a presunul tak 

záznam o zmene, do tabuľky Ignored changes, pri ďalšom spustení akcie Check by tento 

súbor mal aj naďalej ostať v tabuľke Ignored changes. Pokiaľ sa však súbor opäť zmenil 

(napríklad v jednom z polí, kde je uvedený dátum poslednej zmeny) riadok zmeny statusu 

by sa mal opäť zobraziť v tabuľke Check a z tabuľky Ignored changes by mal tento 

záznam zmiznúť. 

Fungovanie tohto subprocesu som popísala aj pomocou nasledujúcej schémy. 
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Obrázok č. 41: Subproces spracovania dát v aplikácii BC 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

4.2.2 Nastavenie doplnku Help Tool 

V prípade, že sa mnou navrhovaný doplnok Help Tool vyvinie podľa vyššie 

špecifikovaných požiadaviek, je potrebné pred jeho bežným používaním vykonať 

niekoľko nevyhnutných nastavení, aby bol systém plne funkčný. Tieto nastavenia stačí 

vykonať raz a to na začiatku používania celého modulu.  

Nastavenie rolí 

Ako prvé základné nastavenie systému bude potrebné každému užívateľovi, ktorý bude 

pracovať na projekte prekladu dokumentácie, nastaviť práva na karte užívateľa (User 
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Card). Každému prekladateľovi a kontrolórovi treba na tejto karte zaškrtnúť príslušnú 

možnosť (užívateľ môže zastávať aj obe role zároveň). 

V prípade možnosti (zaškrtávacieho poľa) Vykonávať funkciu Check odporúčam, aby 

bolo toto oprávnenie udelené len niekoľkým zamestnancom. V prípade tímu NAV by som 

odporúčala konkrétne dvoch a to manažéra a konzultanta, ktorý vedie celý preklad 

súborov. Ostatní členovia, ktorí pracujú so súbormi by zastávali rolu prekladateľa alebo 

kontrolóra, poprípade obe role naraz. 

Nastavenie Workflow 

Ďalším nemenej dôležitým nastavením, je nastavenie workflow pre pole Status MD 

a Working status na stránke Evidence MD. Pre každé z týchto polí je potrebné nastaviť 

samostatné workflow. 

Prvým krokom je vytvorenie príslušnej šablóny workflow pre každé pole na stránke 

Workflow templates, ktorá je súčasťou doplnku Workflow (riadenie stavov). 

 

Obrázok č. 42: Vytvorené šablóny workflow 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Funkcia Templates, v menu stránky, ponúka možnosť Worflow statuses, ktorá po 

rozkliknutí zobrazí konkrétne stavy workflow. Nastavenie a vytvorenie týchto stavov a 

nastavenie ich následnosti je ďalším krokom, potrebným pre vytvorenie funkčného 

workflow. 

Na nasledujúcom obrázku som vytvorila workflow pre pole Status MD na stránke 

Evidence MD.  
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Obrázok č. 43: Statusy worflow pre Status MD 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Workflow zobrazená na predošlom obrázku úzko súvisí s naprogramovaným skriptom, 

ktorý rozdeľuje jednotlivé súbory v repozitári a priraďuje im konkrétny status. Práca 

skriptu je popísaná v podkapitole vyššie. 

Z obrázku jasne vyplýva, že workflow obsahuje 4 stavy. Stav 00_NOVY je stav, ktorý 

označuje súbor, ktorý ešte nebol preložený. Tento stav je označený ako Východzí stav 

každého súboru (Default status). Z tohto statusu sa dá pokračovať na všetky tri zvyšné 

stavy. Navrhla som to tak hlavne z dôvodu, že skript musí vedieť prepínať status 

markdown súboru z hodnoty Nový na akýkoľvek iný. Takto nastavené workflow túto 

funkciu zabezpečuje. Žiadny ďalší stav už ale neodkazuje na stav 00_NOVY. Tento fakt 

má jednoduché vysvetlenie. Pokiaľ je súbor označený ako nový a potom sa jeho stav 

prepne na nejaký iný, tak opätovné prepnutie stavu na nový nemá opodstatnenie. Súbor 

sa označuje za nový, keď ešte nie je nijak spracovaný a do tohto stavu sa už neskôr 

nemôže vrátiť. 

Stav 10_Update sa teda môže prepínať len do stavu 20_OK alebo 30_VYMAZ. Tento 

stav označuje anglické súbory, v ktorých bola zaznamenaná aktualizácia, ktorú treba 

implementovať do preložených českých súborov. Stav 20_OK označuje súbor, ktorý je 

preložený a v anglickom súbore nedošlo medzi tým k žiadnej aktualizácii. Zo stavu 

20_OK môžeme prepnúť buď do stavu 10_UPDATE pokiaľ bol anglický súbor 

v nedávnej dobe aktualizovaný a tieto zmeny nie sú súčasťou českého súboru alebo do 

stavu 30_VYMAZ pokiaľ bol anglický súbor úplne odstránený a tento súbor musíme 

zmazať aj v českej verzii.  
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Stav 30_VYMAZ sa už nedá prepnúť do žiadneho iného stavu a pomocou zaškrtávacieho 

políčka je tento stav nastavený na Final status. Predpoklad tohto nastavenia je ten, že 

pokiaľ je súbor už raz vymazaný, tak obnovený môže byť len prostredníctvom vytvorenia 

nového súboru s iným názvom. 

Využitie modulu workflow pre potreby nastavovania a prepínania stavov v poli Status 

MD je veľmi výhodné. Modul Workflow totiž ponúka možnosť nastaviť pre každý stav 

Akcie workflow, Kontrolované polia aj Nastavené polia (pomocou akcií v menu stránky 

Workflow statuses). V tomto prípade je to výhodné hlavne z toho dôvodu, že sa dá 

nastaviť, kto bude môcť prepínať stav, na ten nasledujúci. 

U workflow pre pole Status MD je rozumné nastaviť pomocou kontrolovaného poľa to, 

aby stav 10_UPDATE a 30_VYMAZ mohol nastavovať len užívateľ, ktorý má najvyššie 

oprávnenia, čiže človek, ktorý má na karte užívateľa zaškrtnuté políčko Allow Check 

function. V prípade prepínania na stav 20_OK by som práva udelila každému, kto má na 

karte užívateľa zaškrtnuté políčko Controler. Dôvod je jednoduchý. Pokiaľ kontrolór 

skontroluje súbor a nastaví Working status na stav, ktorý označuje, že je súbor 

skontrolovaný, tak môže prepnúť aj stav samotného súboru a označiť ho stavom 20_OK. 

Túto zmenu stavu môže neskôr skontrolovať každý užívateľ, ktorý má povolené 

vykonávať funkciu Check. V prípade, že tento stav nie je dobre nastavený, tak ho môže 

daný užívateľ zmeniť. 

Stavy nastavené v tomto workflow sa môžu pridávať, ale v žiadnom prípade by sa tieto 

štyri stavy nemali vymazávať. V takom prípade by totiž stavy priradzované skriptom 

nemali svoj pár v samotnom workflow a funkcia Check, ktorá kontroluje statusy 

pomocou naprogramovaného skriptu, by bola zbytočná. 

Pokiaľ je workflow Status MD nastavená pomocou popísaného postupu, nemôžme 

zabudnúť, že treba nastaviť ešte druhé workflow pre pole Working status na stránke 

Evidence MD. Nasledujúci obrázok znázorňuje jednotlivé stavy workflow pre šablónu 

WORK. STAT. 
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Obrázok č. 44: Statusy workflow pre Work. stat. 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Samotné workflow pre políčko Working status na stránke Evidence MD sa primárne 

skladá zo šiestich stavov. Každý riadok súboru v tabuľke Evidence MD má prednastavený 

stav políčka Working status na hodnotu 00_NE, ktorá hovorí o tom, že práca (preklad) na 

tomto súbore ešte nebola zahájená. Toto nastavenie je možné povoliť pomocou 

zaškrtávacieho políčka Default status. 

Pole Next status filter hovorí o tom, že z tohto stavu sa môže prepínať iba na stav, ktorý 

začína číslom 1. V tomto prípade to je stav 10_PREKLAD, pre súbory, ktoré sa musia 

celé preložiť a stav 11_UPDATE, ktorý je určený pre súbory, pri ktorých je potrebná len 

úprava preloženého súboru. 

Z oboch stavov, ktoré začínajú číslom jedna pokračuje workflow na stav 20_KE_KONT, 

ktorý označuje, že už preložený súbor je určený ku kontrole. Z tohto stavu sa následne 

prechádza do stavu 30_KONT, ktorý hovorí o tom, že sa súbor aktuálne kontroluje. Po 

kontrole môže užívateľ nastaviť Working status na stav 40_HOTOVO, ktorý označuje 

súbor za skontrolovaný a určený pre verejné publikovanie (z tohto stavu sa už 

nepokračuje na žiadny iný stav) alebo na stav 11_UPDATE v prípade, že kontrolór nájde 

veľa chýb, ktoré sa nedajú rýchlo upraviť a prepnutím na tento stav odkazuje kontrolór 

súbor naspäť na prekladateľa, ktorý musí tieto chyby opraviť. 

Celé takto nastavené worflow pre pole Working status na stránke Evidence MD je 

v konečnom dôsledku jednoduché a ponúka veľa priestoru pre prípadné pridávanie 

potrebných stavov. Pre aktuálnu prácu so súbormi by však týchto 6 stavov malo byť 

dostačujúcich. 
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Podobne ako pri workflow pre pole Status MD, aj pre workflow u poľa Working status 

môžeme nastavovať kontrolované polia podľa potreby. 

Pomocou funkcie Kontrolované polia je vhodné nastaviť aby prechod na stav 

10_PREKLAD a 20_KE_KONT mohol prepínať len užívateľ, ktorý má na karte 

užívateľa zaškrtnuté políčko Translator. Tak sa ošetrí, že stavy, ktoré súvisia 

s prekladom, budú môcť riadiť len prekladatelia. Pre stavy 30_KONT a 40_HOTOVO by 

bolo zase vhodné nastaviť, aby tieto stavy mohol prepínať len užívateľ, ktorý má na karte 

užívateľa zaškrtnuté políčko Controler. Stav 11_UPDATE je špecifický, lebo sa naň 

môžeme dostať zo stavu 10_PREKL ale aj zo stavu 30_KONT, preto je pre tento stav 

potrebné, aby boli nastavené obe kontroly. Slovné vyjadrenie bude znieť tak, že na stav 

11_UPDATE môže prepínať užívateľ, ktorý má na karte užívateľa zaškrtnuté políčko 

Translator alebo Controler. 

Nastavenie stránky Evidence_Settings 

Pokiaľ sme nastavili role pre jednotlivých užívateľov a máme nastavené workflow podľa 

predchádzajúceho popisu, je potrebné nastaviť stránku Evidence_Settings, ktorej návrh 

môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok č. 45: Stránka Evidence settings 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Na stránke Evidence settings je potrebné vybrať v rozbaľovacích oknách príslušné 

workflow pre polia Status MD a Working status. Pokiaľ klikneme na šípku v pravej časti 

poľa, zobrazí sa zoznam všetkých šablón workflow, ktoré máme vytvorené. Pokiaľ 

chceme túto stránku správne nastaviť, musíme v poli Workflow for Status MD vybrať 

workflow s názvom Status MD a v poli Workflow for Working status je potrebné vybrať 

šablónu WORK. STAT. 

Pokiaľ zaškrtneme políčko Log changes, systém nám bude zaznamenávať v poli Last 

changes dátum posledných zmien v stĺpci Status MD, na stránke Evidence MD. 

Pokiaľ už máme nastavené role užívateľov pre modul Help Tool, tak by sa nám títo 

užívatelia, spolu s nastavenými rolami, mali zobraziť v zozname Evidence MD Users na 

stránke Evidence settings. 

4.2.3 Funkcionalita z pohľadu užívateľa modulu Help Tool 

Mnou navrhovaný modul (doplnok) dovoľuje užívateľovi vystupovať v troch rôznych 

roliach: prekladateľ, kontrolór a manažér (tak nazvem pre účely tejto práce rolu, ktorá má 

povolené vykonávať funkciu Check). Pokiaľ je užívateľ nastavený ako manažér musí byť 

taktiež nastavený aj ako prekladateľ a kontrolór. 

Každá z týchto troch rolí dovoľuje užívateľovi vykonávať rôzne činnosti spojené 

s riadením prekladu dokumentácie (Help Tool). V tejto časti diplomovej práce popíšem 

navrhovaný doplnok z užívateľského hľadiska pre jednotlivé role. 

Prekladateľ 

Úlohou prekladateľa je prekladať jednotlivé súbory. Pokiaľ má užívateľ na User Card 

zaškrtnuté iba políčko prekladateľa môže vykonávať niekoľko činností. 

Prekladateľ môže otvoriť stránku Evidence MD a prezerať si tabuľku, na ktorej sú 

zobrazené všetky markdown súbory s príslušnými statusmi. V poli Translator je možnosť 

vyfiltrovať si len tie súbory, ktoré sú priradené konkrétnemu prekladateľovi. Pokiaľ sú 

všetky priradené súbory preložené a v poli Working status majú jeden zo statusov 

20_KE_KONT, 30_KONT alebo 40_HOTOVO, prekladateľ si môže zvoliť nové súbory, 

ktoré chce prekladať. To vykoná výberom svojho mena v poli Translator na stránke 
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Evidence MD. Pokiaľ chce prekladateľ daný súbor hneď prekladať, môže nastaviť pole 

Working status na stav 10_PREKLAD, pokiaľ musí súbor celý preložiť alebo 

11_UPDATE, pokiaľ sa chystá vykonávať zmeny v už vytvorenom markdown súbore. 

Status zmení užívateľ pomocou funkcie Change working status v menu stránky Evidence 

MD. 

V momente kedy má prekladateľ priradený súbor v poli Translator a Working status je 

nastavený na jeden zo stavov, ktorý začína číslom 1, môže sa prostredníctvom programu 

OmegaT pripojiť do repozitára a vykonať potrebné zmeny v súbore. 

Po vykonaní zmien a nahraní zmeneného súboru do priečinku TARGET v repozitári, 

musí prekladateľ nastaviť pole Working status na stav 20_KE_KONT. V tomto prípade 

je súbor pripravený na skontrolovanie a následné publikovanie. 

Rola prekladateľa nemá žiadne oprávnenia meniť stavy workflow v poli Status MD na 

stránke Evidence MD, preto sú vyššie popísané činnosti, jedinými činnosťami, ktoré môže 

rola prekladateľa vykonávať. 

Kontrolór  

Rola kontrolóra predstavuje človeka, ktorý kontroluje jednotlivé súbory, opravuje chyby 

a označuje súbory ako hotové a pripravené na publikovanie. 

Tak ako rola prekladateľa aj rola kontrolóra môže otvoriť stránku Evidence MD 

a filtrovať jednotlivé hodnoty. Pre kontrolóra sú podstatné hodnoty v stĺpci tabuľky 

s názvom Controler. Každý užívateľ si môže vyfiltrovať súbory, ktorým je jeho meno 

priradené v tomto stĺpci. Po vyfiltrovaní si užívateľ všíma súbory, ktoré majú Working 

status nastavený na 20_KE_KONT. Tento stav znamená, že sú súbory určené na kontrolu. 

Podľa poľa Status MD vie kontrolór určiť, či má kontrolovať celý súbor (pokiaľ je stav 

súboru 00_NOVY) alebo len jeho upravenú časť (pokiaľ je pole v stave 10_UPDATE). 

Pokiaľ chce kontrolór daný súbor kontrolovať, nastaví Working status do stavu 

20_KONT a môže pristúpiť k samotnej kontrole súboru. 

Ak nemá užívateľ žiadny súbor, pri ktorom sa nachádza jeho meno v poli Controler 

a Working status je nastavený na stav 20_KE_KONT, môže si priradiť akýkoľvek iný 
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súbor. Jedinou podmienkou je aby bol Working status vybraného súboru v stave 

20_KE_KONT, vtedy si môže užívateľ priradiť do poľa Controler svoje meno nastaviť 

Working status na 30_KONT a daný súbor skontrolovať.  

Kontrola súboru sa prevádza prostredníctvom programu Visual Studio Code, kde existuje 

možnosť zobrazenia náhľadu daného súboru a dokonca sa dá súbor v tomto programe aj 

editovať a opravovať. Po opravení a skontrolovaní musí kontrolór aktualizovať súbor 

v priečinku TARGET príslušného repozitára. Následne potom môže Working status 

nastaviť do stavu 40_HOTOVO. Tento stav označuje súbor za skontrolovaný a určený 

k publikácii. V tomto momente, môže užívateľ s rolou kontrolóra, zmeniť aj stav v poli 

Status MD na 20_OK. 

V prípade, že kontrolór príde pri kontrole súboru na to, že obsahuje priveľa chýb alebo 

chyby, ktoré nevie opraviť, môže prepnúť v poli Working status stav na hodnotu 

11_UPDATE. V tomto prípade sa musí prekladateľ znovu pozrieť na daný súbor a chyby 

patrične opraviť. Následne musí prekladateľ daný súbor znovu poslať na kontrolu 

priradenému kontrolórovi, ktorý súbor opäť skontroluje. 

Manažér - Allow Ceck function 

Manažér je rola, ktorá má najviac oprávnení. Neexistuje žiadna činnosť, ktorú by užívateľ 

s touto rolou nemohol vykonávať. Okrem všetkých činností spojených s rolami 

Translator a Controler, môže takzvaný manažér vykonávať funkciu Check, ktorá slúži na 

kontrolu statusov jednotlivých súborov a ich prípadnú zmenu. 

Pokiaľ má užívateľ rolu Translator alebo Controler a klikne na funkciu Check v menu 

hlavnej stránky Evidence MD, systém zobrazí informačnú hlášku o tom, že daný užívateľ 

nemá oprávnenie vykonávať túto činnosť. Pokiaľ užívateľ vystupuje ako manažér, 

po kliknutí na funkciu Check v menu hlavnej stránky, sa mu zobrazí vyfiltrovaná tabuľka 

so súbormi, ktorých stav v poli Status MD na hlavnej stránke sa nezhoduje so statusom, 

ktorý je aktuálne vygenerovaný skriptom. 

Po zobrazení tohto vyfiltrovaného zoznamu sa môže manažér rozhodnúť, ktoré zmeny 

príjme, a ktoré bude „ignorovať“. Pre označené súbory v zozname môže kliknúť na akciu 

Accept v menu stránky. V takom prípade sa stav vygenerovaný skriptom vpíše pre 



85 

 

príslušné súbory do poľa Status MD na hlavnej stránke Evidence MD a tieto riadky so 

zmenami statusov, ktoré manažér akceptoval, zmiznú z vyfiltrovaného zoznamu na 

stránke. 

Manažér môže okrem výberu akcie Accept zvoliť aj funkciu Ignore. V takom prípade sa 

všetky označené riadky vymažú a pridajú sa do zoznamu na stránke Ignored changes. 

Pokiaľ by sa manažér pomýlil a ignoroval by zmeny, ktoré sú relevantné, môže ich vrátiť 

späť na stránku Check a to pomocou funkcie Recover na stránke Ignored changes.  

4.3 Zhodnotenie môjho návrhu 

Je veľmi náročné ekonomicky zhodnotiť mnou navrhovanú zmenu aktuálneho systému, 

pretože ide o systém, ktorý musí spoločnosť vlastnoručne vyvinúť. V jednej časti tejto 

kapitoly sa preto zameriam na odhad finančných prostriedkov, ktoré musí spoločnosť 

vynaložiť na vývoj mnou navrhovaného riešenia. V druhej časti popíšem prínosy, ktoré 

vývoj systému spoločnosti prinesie a zdôvodním, prečo je vývoj systému pre spoločnosť 

dôležitý a z istého pohľadu nevyhnutný. 

4.3.1 Ekonomické zhodnotenie 

Spoločnosť nekupuje žiadny softvér tretej strany, ktorý by sa dal konkrétne vyčísliť 

a preto je stanovenie vynaložených finančných prostriedkov, na zmenu časti 

informačného systému, náročné. Tým, že sa systém bude vyvíjať priamo v spoločnosti 

prostredníctvom zamestnaných vývojárov, budem vychádzať pri stanovení tejto ceny, len 

z odhadovaných hodnôt času strávenom na činnostiach, spojených s návrhom 

a implementáciou systému a mzdy, ktorú títo zamestnanci za svoju prácu dostávajú. 

Všetky hodnoty uvedené v nasledujúcej tabuľke sú iba odhadom skutočných hodnôt. Pri 

každej činnosti spojenej s návrhom, vývojom a implementáciou navrhovaného systému 

je uvedený aj čas strávený danou činnosťou. Tento čas je iba realistickým odhadom po 

konzultácii s manažérok tímu NAV. Pre jeho presnejšie určenie by bolo treba vypracovať 

časovú analýzu, ktorá je súčasťou projektového riadenia spoločnosti. Kvôli rozsahu práce 

však túto analýzu robiť nebudem a preto budem vychádzať len z odhadovaných časov, 

získaných z konzultácie s manažérom. 
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Tabuľka č. 1: Ekonomické zhodnotenie 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Popis činnosti 

Čas určený 

pre danú 

činnosť 

Počet osôb 
Vyčíslenie 

nákladov (Kč) 

1 Analýza požiadaviek na modul IS 1 pracovný deň 2 6 850 

2 Návrh modulu 2 týždne 1 12 150 

3 Vývoj modulu IS 1 mesiac 1 50 000 

4 
Implementácia modulu do 

testovacieho prostredia 
2 pracovné dni 1 5 300 

5 Testovanie funkčnosti modulu 4 hodiny 2 3 425 

6 
Odstránenie chýb (vyladenie 

nedostatkov modulu) 
1 pracovný deň 1 2 500 

7 
Implementácia do reálneho 

prostredia 
2 pracovné dni 1 5 300 

8 
Školenie zamestnancov na nový 

modul 
2 hodiny  10 - 15 11 130 

  Celkové náklady: 96 655 

V spoločnosti AUTOCONT sú informácie o mzdách jednotlivých zamestnancov utajené, 

preto nie je možné sa k daným informáciám dostať. Spoločnosť mi nemohla neposkytnúť 

údaje o celkových nákladoch za zamestnancov z dôvodu súkromných informácií, ktoré 

sa nemôžu zverejňovať a preto som sa rozhodla náklady na vývoj modulu číselne vyjadriť 

len prostredníctvom mzdy, ktorá je zamestnancom vyplatená. Výšku mzdy som určila 

pomocou priemerných platov z portálu platy.cz. 

Pre stanovenie výšky celkových nákladov hrajú rolu mzdy u troch pozícií zamestnancov: 

manažér, konzultant a vývojár (programátor v jazyku AL). U manažéra je odhadovaná 

mzda podľa portálu platy.cz 84 000 Kč, u konzultanta 53 000 Kč a u vývojára 50 000 Kč 

mesačne.  

Pri výpočtoch budem vychádzať z faktu, že mesiac má 20 pracovných dní a za jeden 

pracovný deň budem považovať 8 hodín. 

Náklady na prvú činnosť, ktorou je analýza požiadaviek na modul informačného systému, 

som odhadla na 6 850 Kč. Táto hodnota vychádza z faktu, že analýzu vykonávajú dvaja 

ľudia a to konkrétne manažér tímu a hlavný konzultant, ktorý sa bude starať o návrh 

daného modulu. Títo dvaja zamestnanci by mali stráviť približne jeden deň spoločnou 

konzultáciou o tom, čo všetko by mal nový modul informačného systému riešiť a čo sa 
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bude od neho požadovať. Preto sú náklady na túto činnosť vyčíslené ako súčet nákladov 

mzdy manažéra a konzultanta za jeden deň (4 200 Kč + 2 650 Kč).  

Po skonzultovaní požiadaviek prichádza na rad samotný návrh modulu, ktorý je 

predmetom celej mojej diplomovej práce. Za normálnych okolností by mal tento návrh 

riešiť práve konzultant. Dôvodom je, že práve konzultant informačného systému Business 

Central pozná náležitosti celého systému a vie navrhnúť modul tak, aby zapadal svojou 

štruktúrou do celého systému. V tabuľke je pri tejto činnosti uvedený počet osôb 1. Je to 

číslo predstavujúce konzultanta a v tomto konkrétnom prípade mňa. 

Keďže je návrh modulu predmetom mojej diplomovej práce, tak mi za jeho návrh 

spoločnosť neplatila. Keďže nie som skúsený konzultant spoločnosti, musela som svoj 

návrh niekoľkokrát konzultovať. V tabuľke je teda vyčíslená suma, ktorú strávili pri 

návrhu spolu so mnou konzultant aj manažér a to práve počas spomínaných konzultácií 

navrhovaného riešenia, ktoré som musela, kvôli požiadavkám na modul, niekoľkokrát 

meniť. Návrh teoreticky funkčného riešenia zabral približne dva týždne, tak ako je 

uvedené v tabuľke vyššie. Náklady som približne odhadla na sumu 12 150 Kč, čo 

predstavuje tri dni konzultanta (2 650 Kč*3) a jeden deň manažéra (4 200 Kč) strávených 

na návrhu daného modulu počas spoločných konzultácií. 

Ďalšou činnosťou je samotný vývoj, ktorý je odhadovaný pomocou časového úseku, 

stanoveného na jeden mesiac. Preto náklady predstavujú celú mesačnú mzdu vývojára. 

Po vývoji modulu prichádza na rad jeho implementácia do testovacieho prostredia. Táto 

činnosť zahŕňa prípravu testovacieho prostredia, vytvorenie testovacích dát a samotnú 

implementáciu modulu do pripraveného prostredia. Tieto činnosti vykonáva konzultant 

informačného systému. Čas na tieto činnosti sa odhaduje na dva dni a preto náklady na 

túto činnosť predstavujú sumu 5 300 Kč. 

Po implementovaní modulu do testovacieho prostredia sa musí vykonať testovanie, či 

modul pracuje presne tak ako bolo navrhnuté. Modul nie je príliš rozsiahly a zložitý preto 

som po konzultácii zhodnotila, že testovanie zaberie približne 4 hodiny a na testovaní sa 

budú podieľať dve osoby, konkrétne manažér a konzultant. Z tohto dôvodu sú náklady 

vyčíslené na sumu 3 425 Kč (2 100 Kč + 1 325 Kč). 
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Málokedy sa stáva, že je modul po otestovaní plne funkčný a môže sa hneď 

implementovať priamo do funkčného systému. Väčšinou prinesie testovanie niekoľko 

doporučení a menších nedostatkov, ktoré treba pred reálnym behom modulu odstrániť. 

Väčšinou ide o systémové (vývojárske) chyby, ktoré sa po testovaní tlmočia vývojárovi. 

Ten ich následne odstráni. Je vhodné si na túto činnosť vyhradiť určitú časovú rezervu. 

Niekedy sa môžu odhaliť aj závažné chyby, ktorých oprava trvá viac ako jeden deň. Mnou 

navrhovaný modul však nie je príliš funkčne náročný, preto som túto dobu odhadla na 

jeden deň. Tento deň predstavuje náklady vo výške 2 500 Kč. 

Po odstránení nedostatkov prichádza na rad implementácia modulu do aktuálne 

používaného systému. Túto implementáciu vykonáva konzultant. Súčasťou tejto činnosti 

je aj vytvorenie štruktúry dát, ktorá sa do modulu implementuje po jeho spustení. Keďže 

činnosť prekladu dokumentácie už v tejto dobe funguje na základe zdieľaného súboru 

Excel, bude príprava správnych dát pre nový modul systému zaberať určitý čas. Preto je 

vyhradený čas na túto činnosť dva dni a náklady predstavujú sumu 5 300 Kč. 

Po úspešnej implementácii už stačí len príslušných zamestnancov zaškoliť, aby každý 

vedel ako správne nový modul používať. Školenie bude vykonané pre manažérov 

a konzultantov, ktorí budú so systémom pracovať. Odhad osôb, ktoré bude treba preškoliť 

sa pohybuje v rozmedzí 10 – 15. Na výpočet celkových nákladov som použila priemerný 

plat z platu manažéra a konzultanta a počet osôb pre výpočet som stanovila na 13. 

Celkové náklady na preškolenie zamestnancov sa odhadom pohybuje okolo 11 130 Kč. 

Po sčítaní všetkých nákladov, ktoré súvisia s návrhom, testovaním a implementáciou 

mnou navrhovaného modulu, sa táto suma pohybuje tesne pod hodnotou 100 000 Kč. 

4.3.2 Prínosy pre spoločnosť 

Spoločnosť vyvíja a implementuje len moduly, ktoré majú pre spoločnosť určitý prínos. 

Prínosy, ktoré budem popisovať v tejto kapitole bohužiaľ nie sú vyčísliteľné. To je dôvod, 

prečo nebudem môcť ani zhodnotiť, koľko spoločnosť implementáciou modulu ušetrí. 

Prínosy, ktoré modul pre spoločnosť predstavuje, riešia väčšinou aktuálne vznikajúce 

problémy, spojené s riadením prekladu dokumentácie. Jednou z nich je takzvaná ľudská 

chyba. Tá vzniká nesprávnym filtrovaním polí v zdieľanom súbore Excel, ktorý 
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spoločnosť na riadenie súborov aktuálne používa. Niektorí užívatelia nedbajú na to, že 

nesprávnym filtrovaním polí, môžu rozhodiť celú štruktúru súboru a tým znehodnotiť 

dôležité informácie. Chyby tohto druhu už manažér niekoľkokrát riešil a zabralo mu to 

vždy minimálne pol dňa, kým dostal súbor do pôvodného, použiteľného stavu.  

Implementáciou mnou navrhovaného modulu by sa presne chybám tohto typu zabránilo, 

pretože užívatelia nebudú mať prístup k samotnej štruktúre jednotlivých polí tabuliek. 

Navrhovaný modul bude riešiť aj otázku práv pomocou jednotlivých rolí, ktoré sa 

v module nastavujú. Je to veľmi výhodné hlavne preto, že užívatelia môžu vykonávať len 

činnosti, na ktoré majú práva. Takýmto spôsobom sa zabráni neoprávneným osobám 

meniť informácie, ktoré nesúvisia s ich rolou. 

Ďalšou dôležitou výhodou navrhovaného riešenia je aj fakt, že modul sa bude integrovať 

do systému, ktorý spoločnosť aktuálne používa. Zúži sa teda množstvo systémov, ktoré 

zamestnanci používajú. 

Najdôležitejšou výhodou implementovaného modulu je podľa môjho názoru 

využiteľnosť v budúcnosti. Navrhovaný systém je schopný rozpoznať zmeny 

v zdrojových súboroch a svojim spôsobom upozorniť užívateľov, že sa súbor zmenil. 

Tým pádom sa musia užívatelia postarať o aktualizáciu českej verzie súboru. Výhoda je 

v tom, že tieto zmeny nemusia užívatelia odhaľovať manuálne.  
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ZÁVER 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť zmeny v časti informačného systému pre 

spoločnosť AUTOCONT a.s. a to tak aby zlepšili a zefektívnili proces práce. Mnou 

navrhované zmeny by teda mali zabezpečiť, aby sa nový systém mohol používať aj 

v budúcnosti a bol stále efektívny. Na to aby som tento cieľ splnila bolo potrebné 

vypracovať niekoľko podstatných častí. 

Prvou časťou práce bolo spracovanie teoretických východísk, ktoré slúžili ako podklad 

pre vypracovanie následných častí tejto diplomovej práce.  

Následne som pomocou informácií z prvej časti vypracovala analýzu divízie. Z nej 

vyplynulo, ktorú časť procesu, a ktorú činnosť v analyzovanej divízii, by bolo vhodné 

prepracovať. Preto som do analytickej časti práce zahrnula aj podrobný popis tejto 

činnosti, ktorou je riadenia českého prekladu k systému AUTOCONT Implementačná 

báza D365 Business Central. 

V tretej a poslednej časti mojej diplomovej práce som vypracovala podrobný návrh zmien 

pri procese riadenia prekladu. Tento návrh pozostával z modulu, ktorý by sa mal 

naprogramovať a integrovať, do už používaného modulu BC Tool . Súčasťou je aj dátová 

štruktúra mnou vymysleného doplnku (modulu) a popis všetkých okolitých činností, 

ktoré sprevádzajú základný proces prekladu. Na záver tejto časti som ekonomicky 

zhodnotila prínosy mojej práce a mnou navrhovaných zmien.  

Na záver môžem prehlásiť, že systém riadenia, ktorý som navrhla má jednoznačne 

praktické využitie v spoločnosti a bude potrebný aj v nasledujúcom období, po prvotnom 

preložení všetkých súborov dokumentácie. Preto sa spoločnosť rozhodla tento modul 

zrealizovať a aktuálne je mnou navrhované riešenie v procese vývoja. Aj toto sú dôvody, 

z ktorých usudzujem, že všetky zadané ciele boli splnené. 
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