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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem propojení ERP systému a CRM systému na 

platformě Microsoft v rámci řešení, které má společnost Navertica, a.s. připravené pro 

nemocniční zařízení. V rámci práce budou zhodnoceny technologie, kterými je možné 

propojení realizovat, a bude uveden návrh propojení na úrovni vybrané entity. 

 

Abstract 

This master´s thesis focuses on the integration between ERP system and CRM system on 

Microsoft´s platform as a part of solution that has been developed by Navertica, a.s. for 

the use in healthcare facilities. As a part of this thesis the technologies to implement this 

integration will be evaluated and the integration proposal will be introduced on a chosen 

entity. 
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ÚVOD 

V dnešní době jsou procesy i těch nejmenších organizací podporovány podnikovými 

informačními systémy, které mohou mít různé formy, od ne příliš sofistikované evidence 

pomocí nástrojů jako je například tabulkový procesor Microsoft Excel, po sofistikovaná 

řešení na mezinárodních platformách, jako jsou SAP, či Microsoft. Tyto systémy 

usnadňují uživatelům práci a pomáhají jim při zpracování každodenní agendy.  

Vzhledem k různému zaměření jednotlivých organizací je nelehkým úkolem najít jediný 

systém, který by uspokojoval veškeré požadavky dané organizace. V případě malých 

organizací je zpravidla hlavní motivací pořízení informačního systému splnění 

legislativních požadavků spojených s vedením účetnictví. V případě větších organizací 

se pak setkáváme s různými informačními systémy zaměřenými ve velkém detailu na 

konkrétní oblast činnosti této organizace, jako je například pokročilé plánování výroby, 

řízené skladování, či systémy pro podporu rozhodování.  

V důsledku těchto skutečností se čím dál tím častěji setkáváme s tím, že organizace 

nepoužívá pouze jediný centralizovaný informační systém, ale používá systémů hned 

několik, z nichž každý jí poskytuje jiné výhody a je používán jinou skupinou uživatelů 

s jinými potřebami.  

Právě jedněmi z organizací, ve kterých se obvykle setkává několik vzájemně propojených 

informačních systémů, jsou nemocniční zařízení. V moderním zdravotnictví je používáno 

mnoho různých technologií, které jsou obsluhovány samostatnými systémy dodávanými 

jejich výrobcem, které je potřeba integrovat na hlavní informační systém nemocnice. 

Stejně tak hlavní informační systém může být složen z dílčích systémů, které slouží 

k obsluze jednotlivých klíčových oblastí.  

Základním požadavkem však ve většině organizací bývá, aby bylo sjednoceno rozhraní, 

se kterým uživatel pracuje, tedy aby uživatel nevěděl, že fyzicky pracuje s různými 

systémy, i přesto, že tomu tak je. Často je potřeba rovněž pro uživatele sjednotit logiku 

fungování jednotlivých systémů, která je mezi jednotlivými dodávanými řešeními různá. 

Rozdíly můžeme pozorovat v strukturách jednotlivých prvků, označení objektů, 

momentu ukládání dat do databáze, či detailu implementace funkcí pro danou oblast.   
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Kromě požadavků na integraci uživatelského rozhraní je pro nemocniční zařízení rovněž 

stěžejní dostupnost dat ve správný čas, na správném místě, a především v úplně a správné 

formě.  

Při použití více systémů je tedy nutné řešit nejen sjednocení uživatelského rozhraní, ale 

zejména propojení těchto systémů na datové úrovni, aby nemuselo docházet k jejich 

opakovanému zadávání, čímž dojde k omezení počtu uživatelských chyb. Zároveň 

z omezení počtu zadávání údajů samozřejmě vyplývá i časová úspora při práci 

jednotlivých pracovníků, kteří mohou čas uspořený při práci se systémem věnovat jiným 

činnostem.  

V oblasti podnikových informačních systémů se můžeme setkat se systémy postavenými 

na různých platformách, nicméně v rámci této práce se budu zabývat možnostmi 

propojení informačních systémů na platformě Microsoft Dynamics, a to v rámci řešení 

pro nemocniční zařízení vytvořeného společností Navertica, a.s., se kterou budu při 

zpracování této diplomové práce spolupracovat.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Cílem této diplomové práce je návrh integrace mezi klíčovými systémy, v tomto případě 

mezi ERP systémem na platformě Microsoft (dříve označovaným Microsoft Dynamics 

NAV, nyní označovaným Microsoft Dynamics 365 Business Central) a CRM systémem 

na platformě Microsoft (dříve Microsoft Dynamics CRM, nyní Microsoft Dynamics 365 

for Customer Engagement) při jejich využití v rámci řešení společnosti Navertica, a.s. pro 

oblast zdravotnictví.  

Tato práce bude členěna do tří hlavní sekcí. V první části práce budou představena 

teoretická východiska problematiky integrace vybraných systémů. V druhé části práce 

bude představena společnost Navertica, a.s., její řešení pro nemocniční zařízení a budou 

zanalyzovány požadavky v prostředí zdravotnictví. Třetí část práce bude poté zaměřena 

na praktické návrhy řešení.   

Teoretická část práce bude zaměřena na popis základních pojmů z oblasti podnikových 

informačních systémů, které budou používány v další části této práce, mezi které patří 

pojmy data, informace, systém, či systémová integrace.  

Kromě obecných pojmů z oblasti podnikové informatiky budou popsány ERP a CRM 

systémy a jejich obecné funkce a následně budou rovněž popsána řešení pro oba systémy, 

která vyvinula společnost Microsoft. Mimo jiné budou uvedena specifikace informačních 

systémů používaných ve zdravotnictví a požadavků na ně.  

V neposlední řadě budou popsány vybrané metody, které lze použít pro integraci 

zvolených systémů, a analytické a popisné metody, které budou použity v analytické, 

případně návrhové, části této práce.  

Druhá část této práce bude zaměřena na analýzu současného stavu. V této části bude 

uvedeno, čím se zabývá společnost Navertica, a.s., jaké produkty nabízí a důraz bude 

kladen na produkty této společnosti vytvořené pro oblast zdravotnictví, a to jak na její 

řešení na bázi ERP systému, tak na její řešení na bázi CRM systému, a budou objasněny 

důvody, proč v současné době existují řešení na dvou různých platformách.  
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Kromě této analýzy bude rovněž provedena specifikace vnějšího okolí subjektů ve 

zdravotnictví a pomocí analýzy PESTLE budou popsány hlavní vlivy, které na tyto 

zařízení působí a ovlivňují jejich požadavky na implementované informační systémy.  

Dále bude zanalyzován trh, na který společnost Navertica, a.s. uvádí své produkty, kde 

bude zanalyzováno konkurenční prostředí trhu s informačními systémy pro zdravotnická 

zařízení pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Potenciál produktů z rodiny 

Microsoft bude následně zhodnocen pomocí marketingového mixu 4P.   

Kromě výše uvedených analýz budou uvedeny požadavky kladené legislativou na 

evidované údaje a součásti zdravotnické dokumentace, vykazování zejména ve vztahu 

k orgánům státní správy a požadavky z oblasti ochrany osobních údajů.  

V praktické části této práce budou zodpovězeny základní otázky, které při integraci dvou 

systémů vyvstanou. Odpovědi na otázky budou demonstrovány na příkladu integrace 

mezi zmiňovanými řešeními společnosti Navertica, a.s. na platformě Microsoft. V první 

řadě budou detailněji zanalyzovány struktury, kterých se pro nemocniční zařízení 

integrace bude dotýkat. Vzhledem k tomu, že integrace systémů je komplexnějším 

projektem, který je nutné rozčlenit do několika fází, bude v rámci této práce dále řešena 

integrace pouze na úrovni struktur spojených s pacientem.  

Pomocí vývojového a EPC diagramu bude nejprve znázorněn a popsán průběh základních 

procesů spojených s péčí o pacienta, budou zodpovězeny základní otázky, které je nutné 

vyjasnit před realizací samotné integrace, a bude provedeno porovnání vybraných 

technologií, které je možné pro integraci těchto systémů použít.  

Na závěr bude zhodnoceno, proč byla zvolena vybraná technologie, a bude nastíněno, jak 

by bylo pomocí této technologie možné integraci realizovat. V neposlední řadě pak bude 

provedeno zhodnocení časové náročnosti navrhovaného řešení a jeho očekávané přínosy.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V rámci této kapitoly bych se chtěla zaměřit na teoretická východiska, které jsem 

potřebovala při zpracování této práce. V první části této kapitoly bych se chtěla zaměřit 

na definici obecných pojmů z oblasti podnikové informatiky, tedy pojmů data, informace, 

systém, informační systém či systémová integrace.  

Dále bych se chtěla zaměřit na bližší popis dvou typů podnikových informačních 

systémů, které jsou pro zpracování této práce klíčové, a to konkrétně charakteristiku ERP 

systémů a jejich zástupce z rodiny Microsoft a charakteristiku CRM systémů a jejich 

zástupce z rodiny Microsoft. Mimo jiné se v této kapitole zaměřím na popis možností 

integrace mezi vybranými systémy.  

Kromě toho bych se chtěla zaměřit na informační systémy a technologie používané ve 

zdravotnictví. Ve vztahu ke zdravotnictví se zaměřím zejména na požadavky na 

nemocniční informační systém.  

V neposlední řadě v této kapitole provedu popis analytických a popisných metod, které 

jsem při zpracování této práce využila.  

1.1 Základní pojmy  

V rámci této podkapitoly bych chtěla popsat základní pojmy z oblasti podnikových 

informačních systémů, kterými jsou data, informace, systémy, informační systémy, či 

systémová integrace.  

1.1.1 Data  

Data je možné definovat jako formalizovaný záznam lidského poznání, který byl pomocí 

symbolů (znaků) uchován a je schopen přenosu, uchování, interpretace, či dalšího 

zpracování. Data jsou nositeli informací a z pohledu IT je možné je definovat jako 

konkrétní sekvenci znaků (příkladem může být numerické vyjádření výšky, či 

alfanumerické vyjádření krevní skupiny). U podnikových informačních systému se jedná 

o podstatné skutečnosti, které souvisí s aktivitami podniku (1, s. 21-22; 2, s. 41). 



17 

 

Data je možné rozdělit do 3 kategorií:  

• data o společenských podmínkách podnikání (stabilita prostředí; demografické, 

sociální a ekonomické trendy; rozvoj technologií; výrobní faktory; náklady na 

zdroje), 

• data o trhu (poptávka po komoditách podniku, stav konkurence, rozvoj komodit) 

• a interní data podniku (plány a předpovědi prodeje, finanční plány, alokace 

podnikových zdrojů, lidské zdroje, vybavení podniku, procedury a pravidla 

fungování podniku) (1, s. 22). 

Na data lze ve společnosti nahlížet i z pohledu tzv. MDM (Master Data Management). 

Tento pohled říká, že rozhodující vliv na konkurenceschopnost firmy mají kmenová data 

(master data). Ty vznikají z různých datových zdrojů. Z pohledu MDM lze data ve 

firmách rozdělit do 3 skupin:  

• transakční data (data o činnostech firmy, či data o definovaných procesech, 

vznikají v provozních systémech), 

• operativní data (vytváří vazbu transakčních dat se subjekty, př. materiál na skladě, 

zaměstnanci, výrobky) 

• a analytická data (větší celky z operativních dat, nad kterými se vytváří výstupy a 

jsou využívána v analytických procesech) (3, s. 26-27). 

1.1.2 Informace 

K podnikání neoddělitelně patří i informační technologie. Základní definice informace, 

kterou vyslovil zakladatel kybernetiky Norbert Wiener, říká, že informace je nehmotné 

povahy. Později Claudie Shannon definici doplnil a definoval informaci jako statistickou 

pravděpodobnost výskytu signálu, či znaku, který odstraňuje apriorní neznalost příjemce. 

Definice v jeho pojetí říká, že čím menší je pravděpodobnost výskytu určitého znaku, tím 

větší je hodnota informace pro jejího příjemce. Tato exaktní definice nicméně pro oblast 

IT nedostačovala už v době, kdy byla formulována (4, s. 19; 5, s. 23).  
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Informaci lze rovněž definovat pomocí velkého množství neexaktních definic, které se 

liší zejména úhlem pohledu, ze kterého na informaci nahlíží. Rozlišujeme následující 

pohledy: 

• syntaktický pohled (orientace na vnitřní strukturu informace, souvislost mezi 

znaky utvářejícími informaci bez ohledu na vztah k příjemci),  

• sémantický pohled (zdůrazňuje obsahový význam informace bez ohledu na vztah 

k příjemci) 

• a pragmatický pohled (směřován k praktickému využití informace, zaměření na 

význam informace pro příjemce) (4, s. 19). 

1.1.3 Systém 

Systém lze definovat jako celek, který je tvořený jednak svou celistvostí (ta je dána 

především účelem), dále souhrnem částí (komponent a prvků) a jejich významných 

vztahů, či interakcí, které bývají často dynamické. Systémy je možné dělit do dvou 

skupin: 

• systémy otevřené (mají vstupy ze svého okolí a výstupy do svého okolí) 

• a systémy uzavřené (nemají žádné vstupy, ani výstupy) (6, s. 13-14). 

V jiném pojetí definice systému je systém možné definovat jako neprázdnou množinu 

prvků a množinu vazeb mezi nimi, u kterých dochází k tomu, že vlastnosti prvků a vazeb 

mezi nimi určují vlastnosti (chování) celku (7, s. 23). 

Prvky jsou na dané úrovni systému chápány jako nedělitelné. Vazby poté představují 

jedno, či obou směrné spojení mezi prvky. Systém má vazby vstupní a výstupní (8, s. 13). 
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1.1.4 Informační systém  

Účelem podnikového informačního systému je zajištění vhodného vyjádření informací, 

jejich zpracování a přenášení v rámci určitého systému. Obecně informační systém tvoří 

lidé, vhodné nástroje a metody, které jsou seskupeny do tří základních komponent:  

• vstup (zachycuje informační a další vstupy, které jsou předmětem zpracování, či 

propojení),  

• zpracování (prvky zajišťující transformaci vstupů do požadovaného výstupu)  

• a výstup (prvky pro převod informačních a dalších výstupů k jejich příjemci) (7, 

s. 23). 

Pokud mluvíme o informačních technologiích, je informační systém tvořen zejména 

hardwarem a softwarem, obsahuje nicméně i další prvky, které jsou zobrazeny na 

následujícím obrázku (9, s. 4). 

 Informační systém podniku je možné chápat ve třech rovinách:  

• informační systém podporovaný ICT,  

• informační systém formalizovaný 

• a obecně komplexní sociotechnický informační systém podniku (10, s. 53). 

Obr. 1: Prvky informačního systému 

(Zdroj: 9, s. 4) 
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1.1.5 Systémová integrace 

Jako odborná disciplína se systémová integrace začala rozvíjet v 80. letech minulého 

století. Důvodem jejího rozvoje je zejména rychlý rozvoj informačních technologií a 

problémy se zaváděním IS v prostředí ICT. Tato disciplína zahrnuje velké množství 

různorodých časově náročných činností, často prováděných externí firmou (11, s. 134). 

Podniky pro ukládání dat dříve používaly jednotlivé systémy s definovanými výstupy. 

Nejčastěji firmy používaly modul pro účetnictví, později se k němu přidaly další moduly 

(sklad, mzdy, doprava), čímž docházelo k propojení jednotlivých modulů (3, s. 87).  

Integrované informační systémy mají za úkol zajistit spolupráci modulů nutných 

v podnikové sféře k zajištění provozu podniku. Se systémovou integraci je spojena nejen 

implementace nového informačního systému, ale i změna podnikových procesů, často i 

nákup know-how (3, s. 87). 

„Systémová integrace představuje koncept celého podnikového informačního systému 

spojeného se všemi komponentami – software, hardware, procesy, lidé, zákazníci, 

dodavatelé a uživatelské rozhraní.“ (3, s. 87-88) 

Systémovou integraci tvoří integrace: 

• vizí IS/ICT ve vrcholovém managementu,  

• organizace s jejím okolím,  

• na úrovni interních procesů firmy,  

• datová (společná datová základna všech firemních aplikací),  

• uživatelského rozhraní (sjednocené zprávy, či ovládání IS),  

• technologická (sjednocené technické a programové prostředky různých výrobců),  

• funkční (tedy funkcí vlastního IS, či jeho integrace se systémy externích partnerů) 

• a metodická (jednotná metodika tvorby integrovaného systému) (12, s. 40-41). 
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Vzhledem k tomu, že je třeba řešit integraci ve velkém množství organizací, byla 

vyvinuta řada nástrojů. Příkladem mohou být Microsoft BizTalk, Websphere, Oracle 

9iAS, či InterSystems Ensamble. Proces integrace bývá označován zkratkou EAI 

(Enterprise Application Integration) a je složen ze 4 základních kategorií:  

• propojení databází (databáze sdílejí informace, v případě potřeby je dublují),  

• propojení aplikací (organizace sdílí procesy a data dvou, či více aplikací),  

• tvorba datových skladů (data jsou extrahována z původních zdrojů a uložena do 

databáze k dalšímu zpracování) 

• a společný virtuální systém (veškeré aplikace jsou svázány tak, že se jeví jako 

homogenní aplikace) (13, s. 112). 

1.1.5.1 Vnitřní a vnější integrace  

Vnitřní integrace znamená integraci prvků uvnitř systému (hardware, software, data, 

lidé). Vnější integrace pak označuje úroveň vazeb systému na okolí, či prostředí (tzn. na 

dodavatele, zákazníky, banky atd.). Nejvýznamnějšími technologiemi vnější integrace 

jsou EDI a internet (3, s. 88). 

1.1.5.2 Horizontální a vertikální integrace  

Horizontální integrace označuje provázanost úloh, dat a prostředků na určité úrovni řízení 

(strategické, taktické, či operativní). Vertikální integrace pak označuje propojení 

jednotlivých úrovní řízení IT prostředky navzájem (3, s. 88-89). 

1.1.5.3 Integrace dle úrovně řízení  

Systémy na operativní úrovni řízení se prosazovaly nejrychleji. V poslední době je kladen 

velký důraz na systémy, které podporují strategickou úroveň řízení, tzv. EIS (Executive 

Information System), či úroveň taktickou, tzv. MIS (Management Information System). 

Integrace se pak na dané úrovni řízení projevuje provázaností jednotlivých aplikačních 

programových modulů (3, s. 89).   
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1.1.5.4 Technologická integrace 

Technologická integrace je definovaná jako provázanost technologických prvků systému 

jejich vazbami na prostředky vyšší úrovně, což jsou zejména aplikační programové balíky 

(3, s. 89). 

1.2 ERP systém  

Zkratka ERP pod sebou skrývá označení Enterprise Resourse Planning. Jedná se o typ 

aplikačního softwaru, který umožňuje řízení a koordinaci všech podnikových zdrojů a 

aktivit, kterými podnik disponuje. Mezi jeho hlavní vlastnosti patří schopnost 

automatizovat a integrovat klíčové podnikové procesy, funkce a data napříč celou firmou 

(1, s. 97). 

Mezi základní moduly ERP systému se řadí:  

• ekonomické řízení (pohled na ekonomiku celé organizace, efektivní provádění 

finančních operací, řízení vztahů k bankám, správa dlouhodobého majetku, 

nákladové účetnictví, hodnocení ekonomické výkonnosti podniku),  

• prodej a marketing (správa zákazníků, řízení prodejních aktivit, řízení marketingu, 

správa obchodních příležitostí, řízení prodeje, správa a vyhodnocování 

marketingových kampaní), 

• řízení nákupu a skladů (zpracování požadavků na nákup, evidence skladových 

zásob, analýza dodavatelských cen, evidence a zpracování požadavků na materiál, 

řízení skladových zásob),  

• správa lidských zdrojů (osobní evidence, řízení kvalifikačního rozvoje, efektivní 

využití zaměstnanců, získávání nových zaměstnanců),  

• či výroba (plánování výroby, sledování stavu zakázek, vyhodnocování 

skladových zásob, řízení výroby na úrovni operativního a dílenského řízení) (1, s. 

100-101). 
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1.2.1 Microsoft Dynamics NAV 

Microsoft Dynamics NAV je ERP systém, který představuje integrované firemní řešení 

určené zejména pro malé a střední podniky, jenž podporuje všechny obchodní procesy ve 

všech odvětvích firmy. Toto řešení poskytuje standardní funkce pro:  

• finanční management,  

• marketing a prodej,  

• pořizování materiálu,  

• logistiku, 

• výrobu,  

• či další (řízení projektu, personalistika) (14, s. 23). 

První verze tohoto systému byla na trh uvedena mezi lety 1986 a 1987 v Dánsku pod 

označením Navision (Navigator). Od roku 1990 byl tento produkt dále rozvíjen pod 

názvem Navision a dosáhl úspěchu na mezinárodním poli. Původní firma Navision 

Software A/S byla v květnu roku 2002 převzata firmou Microsoft Corporation a tento 

produkt se stal hlavním pilířem portfolia produktů pro oblast obchodování (Microsoft 

Business Solutions). Původní označení Navision bylo v průběhu vývoje produktu 

nahrazeno názvem Microsoft Dynamics NAV (14, s. 23).  

Z pohledu organizace a obchodních procesů podniku rozlišuje tento systém dva druhy 

dat:  

• data popisující objekty (například zboží),  

• data popisující události (například pohyb na skladě) (14, s. 27). 
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Z pohledu univerzálnosti řešení pak byly tyto dva typy doplněny o nastavení konfigurace, 

celkem se tedy v aplikaci rozlišují 3 druhy dat:  

• konfigurační data (zadávají se při implementaci a nemění se, dokud se nezmění 

procesy),  

• hlavní data (popisují hlavní objekty – zboží, majetkové účty, dodavatele, a mění 

se při změně objektu, často se doplňují nové objekty) 

• a data o transakcích (vznikají u každé vyřizované zakázky, probíhá registrace a 

záznam transakce, příkladem je pohyb mezi sklady) (14, s. 27). 

1.2.2 Microsoft Dynamics 365 Business Central 

Nástupcem produktu Microsoft Dynamics NAV je produkt Microsoft Dynamics 365 

Business Central, který je součástí skupiny aplikací na platformě Dynamics 365. Tento 

produkt je dostupný ve dvou, respektive třech, variantách:  

• v online verzi jako SaaS (Software as a Service), 

• on-premise varianta (stejný způsob dodávky jako původní Dynamics NAV), 

• hybridní scénář (zapojeny jsou jak cloudové služby, tak on-premise řešení) (15). 

Kromě veškeré funkcionality, která byla k dispozici v rámci aplikace Dynamics NAV 

nabízí rozšířené možnosti integrace (s Outlookem, se službami v Microsoft Azure, či s 

Dynamics 365 for Sales/Marketing) (15). 

Velký rozdíl oproti Dynamics NAV je v tom, že Business Central je stavěn spíše do 

roviny modulárního ERP. Rozšíření, respektive moduly, jsou nabízeny jednotlivými 

partnery prostřednictvím AppSource (15). 

Dalším rozdílem oproti původní verzi je změna programovacího jazyka. Programovacím 

jazykem pro manipulaci s daty (získávání, vkládání a změnu záznamů) v databázi 

Dynamics 365 Business Central a kontrolu spouštění aplikačních objektů, jako jsou page, 

reporty, či codeunity je programovací jazyk AL (16). 
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Tento jazyk umožňuje vytváření pravidel k zajištění toho, že data uložená v databázi jsou 

smysluplná a konzistentní s tím, jak zákazníci dělají svůj business. Tento jazyk umožňuje:  

• přidat nová data,  

• přesunout data z jedné tabulky do jiné (z deníku do položek),  

• kombinovat data z různých tabulek do jednoho reportu, či zobrazení na jedné 

stránce (16). 

1.2.3 Standardní objekty NAV/BC 

Vzhledem k tomu, že různé informační systémy používají různou terminologii, je potřeba 

v rámci teoretické části uvést i terminologii pro označování objektů, kterou používají 

analyzované systémy. V této části práce bych se tedy chtěla zaměřit na popis standardních 

objektů, které jsou v NAV, respektive BC, k dispozici.  

1.2.3.1 Tabulky (Tables) 

Tabulky slouží pro definování datové struktury a jsou základním objektem každé 

databáze. Obecně slouží tabulky k ukládání dat a k manipulaci s nimi, což platí zcela 

obecně bez ohledu na druh dat, se kterými uživatel zrovna pracuje. Při vytváření nové 

databáze se začíná vytvořením tabulek, později jsou doplněny další objekty (page, 

reporty), které slouží pro řízení přístupu k datům z tabulek a jejich zobrazení (17). 

Nad tabulkami NAV je možné definovat akce reagující na určitou událost, triggery. Vztah 

mezi tabulkami se nastavuje pomocí vlastnosti TableRelation (17). 

Kromě tabulek, které patří přímo NAV, umožňuje NAV i přístup k objektům, které jsou 

mimo aktuální databázi, či server pomocí definování pohledu uvnitř aktuální databáze. 

Toto se týká například napojení na tabulku v Oracle, Microsoft Office Access, či 

Microsoft Office Excel (18). 
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1.2.3.2 Stránky (Pages)  

V Microsoft Dynamics NAV stránky (page) zprostředkovávají hlavní cestu, jak 

interagovat s RTC uživatelským rozhraním. Stránky jsou založené na XML a mohou 

zobrazovat více cílů. Zároveň jsou přizpůsobené potřebám role, která je přiřazena danému 

uživateli (19). 

Obecně se může uživatel v NAV setkat s více druhy stránek:  

• karta (card page – používá se k zobrazení detailních informací o jedné konkrétní 

entitě, příkladem může být karta zákazníka),  

• seznam (list page – používá se k zobrazení záznamů o více entitách, příkladem 

může být seznam zákazníků), 

• dokument (document page – je složená ze dvou separátních stránek, z nichž jedna 

je umístěna uvnitř druhé a slouží k zobrazení dat ze dvou propojených tabulek, 

příkladem je prodejní objednávka, která je tvořena hlavičkou a řádky),  

• sešit (worksheet page – lze použít vytvoření 2 typů stránek – Sešit/Worksheet 

page nebo Deník/Journal page; sešit slouží pro prezentaci dat v podobě seznamu 

a provedení akce; deník má obdobnou strukturu, ale je určen pro akce jako je 

účtování; řádky seznamu mohou být zadány manuálně uživatelem, nebo mohou 

být naplněny dávkovou úlohou), 

• centrum rolí (role center – jedná se o speciální stránku, která je složena z několika 

kontejnerů, které obsahují další akce, stránky, notifikace atp., slouží pro základní 

orientaci uživatele v přidělené roli), 

• wizard page (je složená z několika uživatelských obrazovek, či kroků spojených 

dohromady, slouží k provedení uživatele ne příliš často prováděnými úkoly, jako 

je například konfigurace specifického obchodního úkolu (20; 21; 22; 23; 24; 25). 

Na každou stránku je možné přidat akce, které jsou relevantní k danému tématu (19). 
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1.2.3.3 Sestavy (Report)  

Sestavy (reporty) slouží k zobrazování, či tisku informací z databáze. Report lze použít 

pro strukturování a sumarizaci informací, či k tisku dokumentů (jako jsou například 

faktury). Report lze rovněž použít k pouhému zpracování dat bez zobrazení/tisku 

výsledku (př. aktualizace cen). Report lze použít pro zpracování dat namísto codeunity. 

Toto použití má následující výhody:  

• report má úvodní dialog, kde lze zadat požadavky a filtry pro zpracovávaná 

data, 

• modelování dat, které je dostupné při designu reportu (26). 

1.2.3.4 Bloky kódu (Codeunits) 

Codeunita je kontejner pro kód v jazyce C/AL, který může být použit v mnoha 

aplikačních objektech. Codeunity se aplikují v případě, že se jedná o složitější funkce, 

které se opakují a jsou používány napříč různými objekty. Codeunity zamezují tomu, aby 

docházelo k opakované deklaraci stejných funkcí napříč systémem (27). 

1.2.3.5 XML Porty (XML Ports) 

XML porty slouží pro export, či import dat mezi externím zdrojem a databází Dynamics 

NAV. XML port je možné spustit přímo, nebo je možné vytvořit codeunitu, která jej bude 

spouštět (28). 

1.2.3.6 Query  

Query je objekt, který dovoluje specifikovat datovou sadu z databáze Microsoft 

Dynamics NAV. Dotaz (query) může získávat data z polí v jedné tabulce, případně ve 

více tabulkách (programátor specifikuje, jak tabulky v rámci dotazu propojit). Rovněž je 

možné datovou sadu filtrovat. Zároveň je možné nad určitými poli specifikovat metody, 

jako je například suma, či průměr (29). 
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1.2.3.7 Menusuits 

Menusuity obsahují menu, které umožňuje uživatelům pohyb v prostředí Microsoft 

Dynamics NAV, či spouštění různých akcí (30). 

1.3 CRM systém 

Zkratka CRM označuje Customer Relationship Management, tedy řízení vztahů se 

zákazníky. V tomto případě se jedná o komplex aplikací informačních technologií, 

technických prostředků, podnikových procesů, či personálních zdrojů, které jsou určené 

pro řízení a zlepšování vztahů se zákazníky, a to zejména v oblastech obchodní činnosti 

(prodej, marketing, zákaznické služby) (1, s. 148). 

CRM aplikace má zpravidla 3 části:  

• operační část CRM (podpora každodenní agendy, vyhledávání a získávání 

zákazníků, dlouhodobé udržení zákazníků, automatizace prodejních činností, 

automatizace marketingových aktivit, podpora zákazníků a servis),  

• kooperační část CRM (obsluha komunikačních kanálů, řízení kontaktních center, 

informace o kontaktu se zákazníkem) 

• a analytická část CRM (zpracování znalostí o zákazníkovi, segmentace zákazníků, 

analýzy marketingových kampaní, predikce chování zákazníků) (1, s. 148-149). 

1.3.1 Microsoft Dynamics CRM 

Microsoft Dynamics CRM nabízí bohatou sadu marketingových, prodejních a servisních 

nástrojů pro řízení vztahů se zákazníky.  

Na trhu je velké množství CRM řešení, nicméně Microsoft udělal několik rozhodnutí, 

díky kterým si jeho řešení získalo na trhu značný podíl a je řešením, které je použitelné 

pro podniky všech velikostí. Hlavní výhodou je integrace s produkty Microsoft Offce 

(Outlook, Excel, Word) a i dalšími produkty (SharePoint, SQL Server, Visual Studio) 

(31, s. 12-15).  
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Microsoft SQL Server je databází, která slouží pro ukládání dat z Dynamics CRM. SQL 

Server rovněž zahrnuje nástroj pro reporty (SQL Server Reporting Services a Business 

Intelligence Design Studio), které lze využít pro tvorbu reportů a dashboardů. CRM je 

k dispozici jak ve verzi online, tak ve verzi on-premise (31, s. 15). 

Pro rozšiřující funkcionality je možné použít programovací jazyk .NET a propojit jej do 

CRM aplikace (31, s. 15). 

1.3.2 Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement.  

V listopadu roku 2016 byl Microsoft Dynamics CRM 2016 nahrazen Microsoft 

Dynamics 365 for Customer Engagement. Oba systémy zajišťují stejnou funkcionalitu a 

mají obdobný design. Oba systémy jsou primárně navrženy pro cloud, ale je možné je 

instalovat i ve verzi on-premise (32).  

Nad rámec řešení CRM byly doplněny funckionality jako je možnost seskupit související 

funkcionality do aplikací, či umožnění přímé editace záznamů v seznamech bez nutnosti 

načítat a zobrazovat podrobné informace o záznamu. Kromě toho byla doplněna možnost 

kontextového vyhledávání napříč celým systémem (32). 

1.3.3 Standardní prvky CRM 

Na rozdíl od NAV umožňuje CRM i možnost vývoje pro ne-vývojáře, což je výhodou 

pro podniky různé velikosti. Z této skutečnosti vyplývá terminologie a koncepty popsané 

níže. Při vývoji je využíván tzv. MDD přístup (model driven development) (31, s. 372). 

1.3.3.1 Entita 

V CRM entita reprezentuje objekt, který daná organizace potřebuje k tomu, aby mohla 

obsluhovat své obchodní procesy. Entity mohou být dvojího typu:  

• hmotné (pojištěné vozidlo),  

• nehmotné (smluvní úroky) (31, s. 425). 
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V systému jsou standardně stovky tabulek, které slouží k zajištění funkcionality v oblasti 

marketingu, obchodu, zákaznické podpory a správy servisu, z čehož vyplývají i typické 

příklady systémových entit – například účty, kontakty, kampaně, příležitosti (31, s. 425). 

Téměř všechny systémové entity je možné editovat a zároveň je možné vytvářet nové 

entity (31, s. 425; 33). 

Platforma Microsoft Dynamics CRM zajišťuje veškeré komplexní akce nutné při 

vytváření a modifikacích entit, mezi které při vytváření nové entity patří: 

• vytvoření databázové tabulky v databázi SQL serveru pro ukládání záznamů,  

• filtrovaný pohled v databázi SQL serveru pro reporting, 

• formuláře pro zadávání a zobrazování záznamů, 

• pohledy pro zobrazování přehledů (seznamů) záznamů,  

• bezpečnostní opatření, které je možné přiřadit rolím pro kontrolu uživatelského 

přístupu,  

• rozhraní webových služeb pro programové interakce s danou entitou (31, s. 425; 

33). 

Entity jsou v podstatě podobné tabulkám v databázových aplikacích, či sešitu Excelu. 

V CRM entity obsahují nikoliv pouze pole, ale také datové formuláře, pohledy, či tabulky 

vztažené k dané entitě (31, s. 373). 

1.3.3.2 Kód (Code)  

Programový kód, v jazycích jako je například jscript, HTML, Visual Basic, C#, či 

Silverlight může být zahrnutý do řešení v rámci Dynamics CRM (31, s. 372). 
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1.3.3.3 Komponenta (Component) 

Komponenty jsou části řešení Dynamics CRM – částečný seznam komponent obsahuje 

entity, reporty, procesy, bezpečnostní role a dashboardy (31, s. 372). 

1.3.3.4 Konfigurace (Configure)  

Konfigurace je široký pojem, který se stal poměrně zředěným. Obecně je konfigurace 

proces nastavování základních sekcí, jako jsou například bezpečnostní role, nebo 

obchodní jednotky. Zároveň se pojem konfigurace často používá pro provádění 

přizpůsobení v uživatelském rozhraní (31, s. 372). 

1.3.3.5 Customizace (Customize)  

Customizací se označuje proces provádění změn v uživatelském rozhraní Dynamics 

CRM. Může zahrnovat jak provádění změn prostřednictvím uživatelského rozhraní, tak 

doplnění vlastního kódu (31, s. 372). 

1.3.3.6 Declarative design  

Deklarativní design je přístup k vývoji softwarových aplikací, kde je aplikace řízená 

množinou pravidel a vlastností, spíše než zakázkovým kódem (31, s. 372). 

1.3.3.7 Závislosti (Dependancies) 

Závislosti jsou v CRM komponenty, které jsou závislé na jiných komponentách – 

příkladem může být, pokud je pole součástí pohledu, či formuláře, v takovém případě je 

formulář, či pohled závislý na daném poli. Pokud by došlo k odstranění pole, nebylo by 

možné správně zobrazit daný pohled/formulář (31, s. 373). 

1.3.3.8 Pole (Field) 

Pole jsou samostatné datové prvky, které jsou uložené v entitě (31, s. 373). 
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1.3.3.9 Instance (Instance)  

CRM řešení společnosti může mít více instancí – například jedna instance pro testování 

a vývoj a druhá instance pro produkční prostředí, případně mohou být instance rozděleny 

například dle obchodních jednotek (každá jednotka může mít vlastní instanci). Instanci 

tedy lze považovat za jakousi specifickou instalaci (přičemž jedna instalace může 

obsahovat více instancí) (31, s. 372). 

1.3.3.10 Managed solutions  

Managed Solutions dovolují vydavateli řešení kontrolovat, zda ostatní mohou provádět 

modifikace některých, či všech komponent řešení (31, s. 373). 

1.3.3.11 Model driven development (MDD) 

Model driven development je koncept obdobný ke konceptu deklarativního designu. 

Konceptem tohoto modelu je, že individuální jedinci mohou vytvářet části softwarové 

aplikace, když je ještě ve stádiu návrhu, a ty mohou být zapracovány přímo do finálního 

produktu. Hlavním důsledkem je redukce času potřebného k vytvoření komplexního 

řešení (31, s. 373). 

1.3.3.12 Publisher  

Publisher je v kontextu Dynamics CRM organizace, která vyvíjí zakázková řešení. 

Publisherem může být jak organizace, která si vyvíjí vlastní řešení pro interní použití, tak 

vývojáři třetí strany, kteří přeprodávají svá řešení (31, s. 373). 

1.3.3.13 Relační databáze (Relational Database) 

Relační databáze propojuje několik tabulek/entit s různým typem vztahů. Příkladem 

může být entita účtu, která je napojená na entitu příležitosti, takže při pohledu na účet je 

možné zjistit, na kolik příležitostí je navázaný (31, s. 373). 
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1.3.3.14 Řešení (Solution) 

V terminologii Dynamics CRM je řešení kontejner, který obsahuje skupinu komponent 

spojených s customizací. Řešení usnadňují správu, sdílení a kontrolu změn provedených 

v Dynamics CRM (31, s. 373). 

1.3.3.15 Solution layering  

Solution layering popisuje proces vytváření řešení, který zahrnuje komponenty 

stávajícího řešení do nového řešení (31, s. 373). 

1.4 Informační systémy ve zdravotnictví  

Ve zdravotnictví je velké množství různých informačních systémů, které se liší rozsahem, 

posláním, či vlastnostmi (13, s. 99). 

Obecně je možné zdravotnický informační systém definovat jako informační systém 

aplikovaný ve zdravotnictví v oblasti poskytování, materiálním a technickém 

zabezpečení, financování a řízení zdravotní péče, včetně kontrolních a statistických 

mechanismů (13, s. 99). 

Častěji se však používá užší definice, definující zdravotnický informační systém jako 

informační systém, který podporuje řízení procesů poskytovatelů zdravotní péče, včetně 

vazeb na ostatní složky zdravotnictví (13, s. 99). 

Z pohledu rozsahu působnosti a poslání je možné identifikovat následující kategorie 

zdravotnických informačních systémů: 

• národní a nadnárodní (systematický sběr, zpracování a vyhodnocování široké 

škály dat, informace o zdravotním stavu obyvatelstva a poskytování ambulantní i 

hospitalizační péče – u nás instituce ÚZIS, tedy Ústav zdravotnických informací 

a statistiky, celosvětově WHO, tedy Světová zdravotnická organizace) (13, s. 99-

100), 
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• regionální a korporátní (organizace zdravotní péče má historicky regionální 

charakter, má přirozenou spádovou strukturu pro zajištění primární péče od 

regionálních nemocnic po oblastní zdravotnická lůžková zařízení, systémy 

poskytují přehled o rozsahu poskytovaných služeb, počtu a struktuře 

medicínských výkonů, čekacích dobách na plánované výkony, personálním a 

technickém zabezpečení, ekonomických ukazatelích, většinou manažerské 

systémy pracující s lokálně předzpracovanými daty) (13, s. 105-106), 

• nemocniční a klinické (13, s. 99). 

1.4.1 Nemocniční informační systémy (NIS)  

Nemocniční informační systém je možné definovat třemi způsoby:  

• jako systém, jehož cílem je využití počítačů a komunikačních prostředků pro sběr, 

uchovávání, zpracování, prezentaci a přenos pacientských a administrativních 

informací souvisejících se všemi činnostmi nemocnice a uspokojení funkčních 

potřeb autorizovaných uživatelů (13, s. 107),  

• jako systém vytvořený pro podporu činností nemocnice, v jehož rámci jsou data 

koherentně uložena v databázi, v níž jsou k dispozici autorizovaným uživatelům 

v čase a místě jejich potřeby, a to ve formátu přizpůsobenému specifickým 

požadavkům uživatele (13, s. 107), 

• jako soustavu vzájemně propojených informačních systémů a podsystémů, 

umožňující podporu, sledování, dokumentaci a řízení procesů lůžkového 

zdravotnického zařízení, a to především v oblasti klinické, provozní (technicko -

- hospodářské), ekonomické, personální a mzdové, či manažerské (řídící a 

podpůrné) (13, s. 108). 
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1.4.2 Architektura NIS 

Pro NIS je možné zvolit různé uspořádání prvků, které nemá vliv na funkční a užitné 

vlastnosti, ale ovlivňuje proces vývoje, implementace a správy. Základními typy 

architektury NIS jsou:  

• monolitní (NIS je realizován jako jeden systém na jednom výkonném serveru, což 

je výhodné z hlediska správy a údržby, ale nevýhodné z pohledu vývoje a 

implementace) (13, s. 108-109), 

• evoluční (jádro NIS a jeho hlavní aplikace s nejvíce uživateli jsou na jednom 

výkonném serveru, problémově orientované aplikace s omezeným počtem 

uživatelů jsou realizované jako relativně autonomní IS propojené s hlavním 

systémem komunikačním modulem, či interfacem, což je výhodné díky možnosti 

volby optimálního SW dle procesu, ale nevýhodné díky náročnější implementaci 

a správě NIS) (13, s. 109-110),  

• kompozitní (jednotlivé části a funkční moduly jsou realizovány jako autonomní 

subsystémy dedikované jednotlivým provozům nemocnice, drtivá většina 

subsystémů je realizovaná na principu klient-server, jádro NIS pouze spravuje 

číselníky a vybrané systémové funkce, či je nahrazeno systémovou integrací) (13, 

s. 110). 

Obr. 2: Evoluční architektura NIS 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 13, s. 109) 
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1.4.3 Stupně integrace NIS 

Bez ohledu na zvolenou architekturu, musí NIS působit jako homogenní a plně 

integrovaný systém pro podporu všech procesů. Stupeň integrace se obvykle posuzuje ze 

tří hledisek:  

• datová integrace (data pořízená jednou aplikací jsou k dispozici všem ostatním, 

data musí být zadána úplně, korektně a přesně),  

• prezentační integrace (uživatel může vytisknout data, či informace bez ohledu na 

místo a čas jejich pořízení, data jsou prezentována konzistentně a adekvátně),  

• funkční integrace (oprávněný uživatel může využít funkci libovolného 

subsystému v rámci jednotného komunikačního rozhraní) (13, s. 110-111). 

1.5 Možnosti integrace 

V následující části práce bych se chtěla zaměřit na popis technologií, které je možné 

použít pro propojení ERP systému a CRM systému na platformě Microsoft. Z dostupných 

technologií jsem se rozhodla představit technologii Microsoft Flow, respektive Power 

Automate, technologii Scribe společnosti TIBCO, SQL Server Integration Services a 

webové služby.  

Základním parametrem pro výběr vhodné integrační technologie je objem přenášených 

dat. Je totiž nutné vybrat metodu integrace, která bude schopná v současné době 

požadovaný objem dat obsloužit, a zároveň pro ni tento objem nebude limitní. V reálném 

prostředí může dojít k nárůstu předpokládaného objemu a zvolená technologie by měla 

být vůči tomuto navýšení flexibilní (34). 

Mezi další základní otázky, na které je nutné před výběrem použité technologie 

odpovědět, patří, zda je požadován přenos v reálném čase, či s jakou frekvencí má přenos 

dat probíhat (34). 
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1.5.1 Microsoft Flow 

Microsoft Flow, nyní označovaný jako Power Automate, je software, který umožňuje 

zaměstnancům vytvářet a automatizovat workflow a úkoly napříč různými aplikacemi a 

službami bez potřeby služeb vývojáře. Automatizované workflow se nazývají flow. Při 

vytváření flow uživatel specifikuje, která akce se má vykonat, když dojde ke specifické 

události (35). 

Pomocí Flow je možné integrovat různé služby a aplikace Microsoftu, jako jsou například 

Power BI, PowerApps, Dynamics 365, či Office 365. Kromě konektorů na produkty 

z rodiny Microsoft nabízí i konektory na další aplikace a služby – Saleforce, SQL Server, 

Twitter, Slack, Skype, či Google Drive. Konektor je API, které umožnuje službám 

připojit se do Microsoft Flow (35). 

Nejčastěji se Flow využívá pro vyvolání notifikace (e-mailové notifikace, textové 

zprávy), ke kopírování souborů (například mezi sdílenými úložišti), či ke sběru dat 

(například tweety na určité téma) (35). 

Každé flow, které je spuštěno, ať už automatizovaně, či ručně, je jedním spuštěním 

(vyjmuty jsou kontroly, zda existují nová data). Každý z cenových modulů zahrnuje 

určitý počet spuštění a kontrol (35). 

Microsoft Flow umožňuje vytvářet 4 různé druhy flow: 

• scheduled flow (slouží pro spouštění pravidelných reportů, které jsou odesílány 

týmům pro shrnutí toho, co se v minulosti stalo, flow umožňuje i komplexnější 

plánování odesílání – například odesílat data každé třetí pondělí),  

• automated flow (flow vykoná jednu, či více úloh poté, co dojde k nějaké události, 

či spuštění nějakého triggeru), 

• instant flow (jedná se o flow, které se spustí, když uživatel klikne na tlačítko flow 

v rámci mobilní aplikace, na SharePointu, v rámci aplikace z rodiny Dynamics, 

v PowerApps, či Excelu), 
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• business process flow (toto flow vytváří fáze, či obrazovky, které vynucují 

přesnou sekvenci kroků, slouží ke sběru dat od uživatelů v každém kroku a může 

vést ke spuštění automatizovaného workflow) (36). 

1.5.2 TIBCO Scribe  

Společnost TIBCO nabízí dvě varianty tohoto produktu, a to Scribe Online (pro online 

řešení) a Scribe Insigth (pro řešení on-premise). Obě tato řešení disponují konektorem jak 

pro NAV, tak pro CRM. Synchronizace dat mezi různými systémy pomocí Scribu je 

založená na tzv. agentech. Na každé straně je potřeba jeden agent, na kterého je napojené 

mapování dat (37). 

Pro připojení do NAV má Scribe připravený svůj adaptér, který využívá technologie 

Dynamics NAV (jako je například NAV Application Server, pro který se často používá 

zkratka NAS) k tomu, aby získal data z NAV, případně je do NAV vložil. Služba NAS je 

použita pro dotazování na data z NAV a vkládání dat do NAV. Každá společnost, či 

organizace v NAV musí mít svou vlastní instanci NAS. NAS zprostředkovává určitou 

business logiku před databází a tím umožňuje maximální výkon při získávání dat (38). 

Princip propojení na NAV pomocí Scribu je možné znázornit pomocí následujícího 

obrázku (38). 

Obr. 3: Propojení NAV pomocí Scribu  

(Zdroj: 38) 
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Pro zprovoznění Scribe komunikace je nutné naimportovat do NAV objekt, který v NAV 

vytvoří nastavovací tabulku a upraví stávající objekty tak, aby jim umožnil pracovat 

s touto tabulkou a komunikovat s daným Publisherem (38).  

Po zprovoznění Publisheru Scribu uživatel provádí nastavení operací a struktur, jejichž 

změny mají být sledovány (nejčastěji se sledují operace typu vložení, změny, či 

odstranění záznamu), a filtruje hodnoty dle nastavených filtrů. Pokud dojde ke změně 

záznamu dle nastavených kritérií, uloží si systém tento záznam do pomocné tabulky. 

Změněné záznamy následně zapíše do XML zprávy a tu uloží do PubIn fronty. Z této 

fronty Publisher následně odesílá zprávy do ScribeIn fronty (38). 

1.5.3 SQL Server Integration Services (SSIS) 

Zkratka SSIS znamená SQL Sever Integration Services, což je platforma pro vytváření 

řešení pro datové integrace a datové transformace v podnikové sféře. Integrační služby 

mohou extrahovat a transformovat data z mnoha různých zdrojů, jako jsou například 

XML soubory, textové soubory, relační datové zdroje a získaná data umožňují nahrát do 

jednoho, či více cílů (39; 40). 

Integrační služby zahrnují sadu vestavěných úloh a transformací, grafický nástroj pro 

vytváření balíčků a databázi Integration Servies Catalog, kde se ukládají, spouští a 

spravují balíčky (39). 

Grafické rozhraní a jeho nástroje slouží k vytváření řešení bez nutnosti psát programový 

kód. Zároveň však tento nástroj umožňuje programovat extenzivní objektové modely, 

jejichž pomocí budou vytvořeny balíčky pokrývající specifické úkoly, či objekty (39). 

Obr. 4: Princip přenosu dat pomocí SSIS 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 40) 
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V rámci integrace pomocí SSIS existuje SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 

365 od společnosti Kingswaysoft, který nabízí flexibilitu, výkon a snadné použití. Jedná 

se o metodu datové integrace bez použití programovacího kódu (41; 42). 

Základem je SSIS ETL engine, pomocí kterého mohou vývojáři rychle integrovat 

Microsoft Dynamics 365 s libovolnými dalšími aplikacemi, či datovými systémy. Řešení 

nabízí plnou podporu pro Dynamics 365, CRM, AX, NAV (Business Central), CDS, či 

PowerApps, která ho činí nástrojem pro snadnou integraci mezi aplikacemi a jejich 

verzemi, stejně tak jako jednoduchým nástrojem pro migraci dat při upgradech aplikací 

(41; 42). 

Zjednodušený ETL proces je prováděn ve známém vývojovém prostředí Microsoft Visual 

Studio, což vede ke zvýšení produktivity při vývoji. Nástroj umožňuje snadné získání dat 

z aplikace s možnostmi pokročilého filtrování, rovněž umožňuje různé typy zápisu do 

aplikace, či podporuje inkrementální změny při čtení nebo zápisu pro výkonnou 

oboustrannou datovou integraci (41; 42). 

Hlavní výhodou SSIS je možnost plánovat úlohy na úrovni SQL serveru a monitorovat a 

logovat je stejně jako jiné úlohy, což tuto technologii činí uživatelsky příjemnější a lépe 

udržovatelnou pro databázové administrátory. Hlavní nevýhodou pak je, že tato 

technologie vyžaduje technicky zdatné uživatele k vytvoření balíčků (41; 42). 

1.5.4 Webové služby a API 

Jednou z technologií, kterou je možné použít pro propojení aplikací jsou API, či webové 

služby. V následující části práce bych se tedy chtěla zaměřit na popis rozdílů mezi těmito 

technologiemi.  

1.5.4.1 Application Programming Interface (API) 

API je rozhraní, které může být použito pro interakci softwarového programu s jinou 

existující aplikací. V praxi se tedy jedná o soubor funkcí a procedur, které dovolují 

uživateli přistupovat k datům a funkcím existujících aplikací a pracovat s nimi (43).  
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V dnešní době jsou nejčastěji používaná webová API, která vystavují data aplikací a 

jejich funkcionality na Internet. Technicky API obvykle posílají data tam a zpátky 

prostřednictvím HTTP požadavků, na které přichází odpověď nejčastěji ve formě JSON 

nebo XML (43). 

API tedy umožňují práci jak online, tak offline. Velké množství API je transparentní 

s otevřenou dokumentací a samoobslužnými portály (43). 

1.5.4.2 Webové služby  

Zjednodušeně je webová služba zdroj, který je dostupný prostřednictvím internetu. Ze 

své definice tedy webové služby vyžadují síť. Termín webové služby byl definován W3C 

(World Wide Web Consortium) a technicky následuje celou řadu standardů (43). 

Webová služba je softwarový systém navržený pro podporu propojení stroj-k-stroji 

prostřednictvím sítě, proto má rozhraní popsané v strojově zpracovatelném formátu 

(specificky WSDL). Další systémy interagují s webovými službami způsobem 

definovaným jejich popisem použitím SOAP zpráv, typicky přenášených HTTP s XML 

ve spojení s dalšími standardy používanými pro webovou komunikaci (43). 

Jelikož jsou webové služby široce používané, většinou používají SOAP, což je protokol 

pro přijímání a odesílání zpráv, v rámci kterého jsou XML data sdílena prostřednictvím 

požadavku HTTP (43). 

Webové služby jsou často spojovány s tzv. SOA (Service Oriented Architecture), což je 

architekturní vzor pro design softwarových aplikací, kde jsou prvky rozděleny a je k nim 

umožněn přístup v síti (43). 

Webové služby jsou podskupinou API (každá webová služba je API), opačně však toto 

neplatí. Webové služby jsou spíše zaměřené na poskytování specifických dat a 

funkcionalit specifickým partnerům (43). 
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1.6 Popis procesů  

Popis procesů je možné realizovat třemi základními způsoby: slovním popisem, 

grafickým znázorněním, či tabulkovým popisem.  

1.6.1 Slovní popis procesů 

V případě slovního popisu je proces zapsán ve formě vnitropodnikového nařízení, či 

jiného přepisu nebo návodu pro provedení nějaké služby. Může se například jednat o 

interní vyhlášku, které definuje kdy a jak má být daná aktivita vykována, v jaké 

posloupnosti a kdo je za ni zodpovědný, či kdo je příjemcem informace, případně jak má 

být proces měřen a vyhodnocován (44, s. 45-49). 

1.6.2 Grafický popis procesů 

Grafický způsob zápisu se používá v různých podobách a většinou je kombinován 

s ostatními způsoby popisu procesů. Mezi nejvíce používané formy grafického zápisu 

patří například vývojový diagram, EPC diagram, či cross-functional diagram (44, s. 45-

46). 

1.6.2.1 EPC diagram  

 EPC diagram (zkratka EPC znamená event-driven process) je diagram použitelný pro 

plánování zdrojů a identifikaci případných změn obchodních procesů. Událost je chápána 

jako okolnost, za které dochází k nějaké funkci, či procesu (procesní aktivitě), nebo je 

výsledkem nějakého procesu. Funkce poté představuje transformaci z výchozího stavu do 

stavu cílového. Diagram umožňuje jednotlivým funkcím, či procesním aktivitám přiřadit 

procesní role, ta může aktivitu vykonávat, odpovídat za ni, či být o jejím průběhu 

informována. Diagram umožňuje práci s klasickými logickými operátory AND, OR, či 

XOR a dále umožňuje jednotlivým funkcím přiřazovat nástroj pro podporu procesní 

aktivity (45; 44, s. 45-46). 

Jednotlivé základní značky diagramu je možné vidět na následujícím obrázku.  
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Obr. 5: Značky EPC diagramu  

(Zdroj: vlastní zpracování dle 44, s. 45-46) 

1.6.2.2 Vývojový diagram 

Vývojový diagram je jedním z nejpoužívanějších, jehož hlavní výhoda spočívá 

v možnosti zachycení větvení zpracování v závislosti na splnění, či nesplnění požadované 

podmínky. Při vytváření vývojového diagramu je vhodné dodržovat přirozený směr 

„shora dolů“ a „zleva doprava“ (46, s. 90-91). 

Základní značky vývojového diagramu je možné vidět na následujícím obrázku.  

Obr. 6: Značky vývojového diagramu  

(Zdroj: vlastní zpracování dle 46, s. 90-91) 
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1.6.3 Tabulkový popis procesů 

Tabulkový proces se obvykle sestavuje ve formě RACI matice, což je tabulka, která 

obsahuje matici aktivit a rolí (organizačních jednotek), které mají k dané aktivitě předem 

definovaný vztah. V rámci RACI matice je možné identifikovat 4 druhy vztahů:  

• R: Responsible (procesní role mající fyzickou odpovědnost za vykonání dané 

aktivity),  

• A: Accountable (procesní role zodpovídající za vykonání aktivity tak, jak byla 

předdefinována z pohledu času a obsahu, může být u každé aktivity pouze jedna, 

zpravidla se jedná o nadřízeného pracovníka, vlastníka procesu, či manažera),  

• C: Consulted (procesní role, která se na aktivitě podílí, ale nepřebírá za ní 

zodpovědnost), 

• I: Informed (procesní role, která musí být informována o výsledku, či výstupu 

dané aktivity) (44, s. 48). 

1.7 Analytické metody 

V rámci analýzy současného stavu bych chtěla využít 3 analytické metody, konkrétně se 

jedná o analýzu PESTLE, analýzu 5 konkurenčních sil a marketingový mix 4P. Pro 

shrnutí výsledků analýzy následně použiji SWOT analýzu.  

1.7.1 Analýza PESTLE 

Pro většinu organizací včetně zdravotnických zařízení jsou podmínky makroprostředí 

dané, provoz se s nimi musí vyrovnat a organizace není schopná je vlastními silami 

ovlivnit (pouze skutečně velké firmy jsou schopny pomocí lobbingu některé faktory 

makroprostředí ovlivnit). Nejčastěji se pro analýzu makroprostředí používá analýza 

PEST, či PESTLE. Jejím výstupem by měla být pro každou oblast identifikace 

nejdůležitějších faktorů, které mají na firmu dopad (47, s. 54). 

Některé z jejích výstupů jsou následně vstupy pro analýzu mikroprostředí (47, s. 54). 
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Ze základních oblastí makroprostředí zahrnuje analýza následující vlivy:  

• politické, či politicko-právní (vyplývají z dění mezinárodního, či na vnitrostátní 

úrovni, souvisí s legislativou, pravidly a zákonitostmi trhu, jedná se o zákony, 

vyhlášky, regulace konkurence, daňové podmínky, či regulační poplatky), 

• ekonomické (závisí na vývoji ekonomiky státu i zahraničí, inflaci, směnných 

kurzech, produktivitě práce, ovlivňují nabídku služeb, jejich strukturu a 

koupěschopnost pacientů, jsou částečně závislé na politických vlivech), 

• sociální (týkají se například složení populace a lze je dělit na společenské, 

sociální, kulturní, či demografické), 

• technologické (monitoring technologického pokroku, výzkum a vývoj, nákup 

ověřených technologií, překotný vývoj nových technologií), 

• legislativní (jedná se o segment politicko-právních vlivů, v případě 

zdravotnických zařízení se většinou jedná o úpravu vztahu mezi zdravotnickým 

zařízením a pacientem) 

• a ekologické (ochrana životního prostředí, či legislativní úpravy chování vůči 

životnímu prostředí) (47, s. 54-59). 

1.7.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti konkurenčních sil slouží pro analýzu přítomnosti konkurence. I tato 

analýza se řadí mezi vnější analýzy, ale v tomto případě je analyzováno zevní prostředí 

„blízké“ (47, s. 63). 

Autorem této analýzy je Michael Porter, který je považován za guru v oblasti analýzy 

konkurence a strategického řízení. Tento model byl kritizován, za myšlenku, že preferuje 

konkurenceschopnost na úkor možnosti spolupráce, nicméně reálné prostředí poukazuje 

na významnost přehledu o konkurenci (47, s. 63). 
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V rámci modelu je hodnoceno 5 konkurenčních sil:  

• stávající konkurence (kdo jsou konkurenti a jaké je jejich postavení na trhu, včetně 

rozboru komunikační strategie, odhadu firemní strategie, zjištění jejich silných a 

slabých stránek, či umístění konkurence),  

• potenciální konkurence (studuje se pravděpodobnost nové konkurenční hrozby, 

předpověď možného finančního dopadu, odhaduje se chování klientely, hodnotí 

se problémy při vstupu na trh, potřené know-how, či regionální faktory),  

• substituty (různorodá skupina hrozeb, zejména se jedná o možnost nahrazení 

produktu jedné firmy produktem firmy jiné, která má u náročnějších služeb menší 

pravděpodobnost, hrozbu levnějšího substitutu, či informovanost na trhu),  

• odběratelé (vyjednávací síla roste s klesajícím počtem odběratelů, rozhodující je 

cena zboží, počet alternativních odběratelů, kvalita provedených služeb, či styl 

komunikace se zákazníkem) 

• a dodavatelé (jedinečný dodavatel má vysokou vyjednávací sílu, rozhoduje počet 

alternativních dodavatelů, u zdravotnických služeb se jedná zejména o dodavatele 

vybavení a služeb) (47, s. 64-68). 

 

Obr. 7: Porterův model pěti konkurenčních sil 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 47, s. 68) 
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1.7.3 Marketingový mix 4P 

Marketingový mix je možné definovat jako soubor taktických marketingových nástrojů, 

mezi které patří nástroje výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 

firmám umožňují upravovat nabídku na základě přání zákazníků na cílovém trhu (47, s. 

86). 

V případě marketingového mixu 4P se jedná o rozbor trhu, respektive strategické pozice 

produktu, ze strany firmy. Tento marketingový mix zahrnuje 4 hlavní nástroje:  

• produkt (zahrnuje výrobek, či službu, jeho kvalitu, image, design, výrobce, 

poskytované záruky, či obal, tedy faktory ovlivňující spokojenost zákazníka), 

• cena (od ní se odvíjí výnos a zisk, tento nástroj zahrnuje možnosti slev, úvěrů, 

platebních termínů a je odrazem finanční politiky firmy),  

• místo (lokalita, v níž bude produkt poskytován, zahrnuje i distribuční kanály, 

dostupnost, zásobování či dopravu),  

• propagace (způsoby navázání vztahu se zákazníkem, definice cílové skupiny a jak 

ji informovat o produktu – internet, reklamní letáky, internetové blogy, Facebook) 

(47, s. 87-92). 

Obr. 8: Marketingový mix 4P 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 47, s. 87) 
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1.7.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je jedním ze základních kamenů strategického managementu či 

strategického plánování. Tato analýza se zaměřuje na analýzu 4 skupin faktorů:  

• silné stránky (vlastnosti, na kterých lze stavět – přednosti před konkurencí), 

• slabé stránky (důležité je odhalení objektivně slabých míst bez ohledu na 

konkurenci, což jsou skutečnosti snižující výkon, či zhoršující výhled do 

budoucnosti),  

• příležitosti (neustálý vývoj trhu vede k opakované revizi chování na trhu, 

příležitosti může firma získat díky svému know-how, přináší zvýšení stability a 

rozvoj pracoviště), 

• hrozby (jedná se o slabá místa firmy, která mohou za určitých okolností vést 

k omezení provozu, či dokonce zániku firmy, včas identifikované hrozby jsou 

lépe řešitelné, lze zmírnit jejich dopad, či je zcela eliminovat) (47, s. 71-73). 

 

  

Obr. 9: SWOT analýza 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 47, s. 74) 



49 

 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V následující kapitole bych se chtěla zaměřit na popis společnosti Navertica a.s., se kterou 

budu při zpracování této diplomové práce spolupracovat. Dále bych se v rámci této 

kapitoly chtěla zaměřit na popis potřeb subjektů pohybujících se v sektoru zdravotnictví, 

které jsou stěžejní pro zpracování jejich každodenní agendy. Na závěr bych se poté chtěla 

zaměřit na popis stávajícího stavu řešení, které má společnost Navertica, a.s. v současné 

době připravené pro své zákazníky.  

2.1 Společnost Navertica, a. s.  

Navertica a.s. je společnost, která se na trhu podnikových informačních systémů pohybuje 

již od roku 1990. Společnost se soustředí na optimalizaci firemních procesů svých 

zákazníků, spojenou s digitalizací firmy, nasazením Office 365, či cloudových služeb. 

Tato společnost realizuje implementace, migrace a update systémů na platformě 

Microsoft Dynamics 365 pro firmy různých typů a velikostí (48). 

Společnost Navertica, a.s. dodává řešení pro výrobní, obchodní, servisní, či projektové 

firmy, kromě jiného i pro oblast zdravotnictví, či státní správy. Mimo jiné se také podílí 

na roll-outech řešení v mezinárodních skupinách (48). 

 

Obr. 10: Logo společnosti Navertica  

(Zdroj: 48) 

Misí této společnosti je zlepšení hospodářského výsledku jejích zákazníků. Její vizí je stát 

se nejpřínosnějším dodavatelem na trhu informačních systémů pro střední podniky (49). 



50 

 

2.1.1 Identifikace zákazníků 

Hlavními zákazníky této společnosti jsou následující typy společností, nejčastěji střední 

velikosti:  

• centrály firem s mezinárodní působností mající jasnou strategii v oblasti IT,  

• pobočky firem s mezinárodní působností plnící definovanou IT strategii svých 

centrál,  

• lokální firmy s potřebou profesionálního IT řešení pro dlouhodobý rozvoj,  

• či organizace s kompetentním managementem, které chtějí kvalifikovaně řešit 

podnikové procesy (49). 

2.1.2 Identifikace produktů 

Společnost Navertica, a.s. nabízí řešení ze třech základních produktových skupin: 

• podnikové informační systémy (ERP) na platformě Microsoft Dynamics 

NAV/AX,  

• systémy řízení vztahů se zákazníky/partnery (CRM) na platformě Microsoft 

Dynamics 365, 

• informační portály a systémy řízení dokumentace (DMS) na platformě Microsoft 

Sharepoint (49). 

2.1.3 Certifikace společnosti 

Společnost Navertica, a.s. je držitelem několika certifikací. Především je certifikovaným 

Microsoft Partnerem, tedy oficiálním dodavatelem řešení na platformě Microsoft. Od 

roku 2002 je tato společnost nositelem Microsoft Gold Certified Partner. V letech 2008, 

2010 a 2013 byla tato společnost oceněna prestižním titulem Microsoft Dynamics 

President´s Club (50). 
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Mimo to společnost splňuje požadavky následujících certifikací, které ověřila nezávislá 

auditorská společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o.:  

• ISO 9001:2016 Systém managementu jakosti (QMS), 

• ISO 20000-1:2012 Management služeb pro informační technologie,  

• ISO 27001:2014 Systémy managementu informační bezpečnosti (SMIB – ISMS) 

(50). 

2.1.4 Hlavní partneři společnosti 

Společnost má několik partnerů, se kterými v rámci svých obchodních vztahů 

spolupracuje. Z partnerů této společnosti by bylo vhodné zmínit:  

• Microsoft (hlavní dodavatel nabízených platforem),  

• PrintVis (dodavatel řešení pro polygrafický průmysl), 

• Continia (automatizace zpracování dokumentů), 

• xRM1, 

• Jet Global (dodavatel analytického nástroje pro reportování, analýzy a 

rozpočetnictví),  

• TIBCO (dodavatel řešení pro zajištění integrace mezi systémy),  

• E-Con Solutions (řešení pro pokročilé konfigurování produktů a služeb), 

• Websio (rozšíření pro zpracování dokumentů) (51). 
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2.1.5 Oborová řešení společnosti 

Společnost Navertica, a.s. má zkušenosti s následujícími oborovými řešení:  

• výroba – plasty (pro podniky zabývající se výrobou a dodávkami plastových 

komponent pro různá průmyslová odvětví),  

• výroba – strojírenství (podniky zabývající se strojírenskou výrobou, výrobou na 

zakázku, ve kterých probíhají častá změnová řízení, řešících pokročilé plánování),  

• servisní služby (firmy poskytující komplexní servisní služby, včetně prodeje 

zařízení),  

• zdravotnictví (řešení pro zdravotnická zařízení),  

• polygrafie (řízení procesů v polygrafii a souvisejících oborech za použití 

mezinárodního řešení PrintVis, které Navertica dodává jako lokální partner),  

• zpracování oceli (podniky zabývající se dělením a zpracováním oceli – 

strojírenský, automobilový a obalový průmysl),  

• státní správa (řešení pro města a obce),  

• Car Dealership (řešení pro prodejce automobilů) (52). 

2.1.6 Pobočky společnosti 

Společnost Navertica, a.s. má čtyři pobočky ve třech různých zemích světa, jedná se o:  

• centrálu v Brně (Šumavská 15, 602 00 Brno, Česká republika), 

• pobočku v Praze (Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6, Česká republika), 

• pobočku v Bratislavě (Bohrova 1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika), 

• pobočku v Sandton Johannesburgu (29 11th Ave. Rivonia, 2128 Sandton, South 

Africa) (53). 
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2.2 Stávající řešení společnosti pro oblast zdravotnictví 

Pro oblast zdravotnictví má společnost Navertica, a.s. několik řešení. V současné době se 

jedná o produkty:  

• Navertica Telemedicína (NaTMed),  

• Navertica Hospital Information System (NaHIS), 

• Navertica Hospital ERP (NaHERP),  

• Navertica Clinical Information System (NaClin),  

• Navertica Hospita Logistics (NaHLog),  

• Navertica Hotel Services (NaHS),  

• Navertica fakturace samoplátcům a pojišťovnám (NaHInv) (54). 

2.2.1 Navertica Telemedicína (NaTMed) 

Jedná se o cloudovou aplikaci určenou pro zdravotnická zařízení, která pro klienty chtějí 

komplexní elektronickou komunikaci s lékařem, a to včetně nahlížení do dokumentace. 

Na straně lékaře se jedná o komunikaci napojenou na klinický systém NaClin. Systém je 

postavený na platformě Microsoft Dynamics 365 PowerApps nad databází Microsoft 

SQL. Toto řešení obsahuje přihlašování do pacientského webového portálu, rezervace 

časů v kalendáři, či například nahlížení do databáze (55). 

2.2.2 Navertica Hospital Information System (NaHIS) 

Jedná se o komplexní informační systém pro zdravotnická zařízení, která poskytují 

lůžkovou, či ambulantní péči. Tento systém je vytvořený na platformách Microsoft 

Dynamics Business Central, Micosoft Dynamics CRM (respektive PowerApps), či 

Microsoft Power BI. Řešení vychází z toho, že pro každý podnikový management je 

důležité mít informace o efektivitě procesů, či struktuře nákladů a výnosů, a to nikoliv 

pouze za celé oddělení, které výkony provádí, ale především za jednotlivé pacienty (56). 
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Otevřená architektura systému a možnosti začlenění libovolného dalšího aplikačního 

softwaru, než je platforma Microsoft, je docíleno pomocí využítí Microsoft CDM 

(Common Data Model), či CDS (Common Data Services) (56). 

2.2.3 Navertica Hospital ERP (NaHERP) 

Navertica Hospital ERP je stěžejní součástí NaHIS. V tomto případě se jedná o 

ekonomický systém na platformě Microsoft, který je vhodný pro nemocnice, polikliniky 

a léčebny (57). 

Tento systém obsahuje zejména moduly sloužící pro zajištění:  

• financí, účetnictví a správy majetku,  

• správy číselníků zdravotních pojišťoven,  

• prodeje a fakturace zdravotním pojišťovnám, či samoplátcům,  

• nákupu a zásobování,  

• žádanek a logistiky,  

• skladů léků a materiálu,  

• identifikace pacientů,  

• hotelových služeb a řízení lůžkového fondu,  

• správy a údržby nemovitostí,  

• projektového řízení,  

• servisu a údržby přístrojů a zařízení,  

• operativního a strategického řízení,  

• či spisové služby (57). 
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Tento systém je postavený na principu štíhlých procesů podporovaných jednotným 

prostředím Microsoft na jednotné databázové platformě Microsoft SQL. Toto řešení 

vytváří předpoklady pro objektivní měření výsledků procesů a odpovídá požadavkům 

norem ISO 9001 a ISO 27001 (57). 

Z pojetí společnosti Navertica je jádrem nemocničního informačního systému ERP 

systém, který se rozšiřuje o další funkčnosti pro řízení hospodářsko-technických agend 

nemocnice (57). 

 

Obr. 11: Pojetí nemocniční informačního systému  

(Zdroj: 57) 

2.2.4 Navertica Clinical Information System (NaClin)  

Jedná se o informační systém určený pro zpracovávání lékařské a ošetřovatelské 

dokumentace a řízení provozu zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou, či 

ambulantní péči. Jedná se o systém, který je postavený na platformě Microsoft Dynamics 

Power Apps (58). 
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Tento systém pokrývá zejména tyto oblasti:  

• identifikace pacientů (centrální registr),  

• kalendáře pro plánování a objednávání,  

• obsazenost lůžek,  

• ambulantní karty a záznamy,  

• vedení chorobopisů, či porodopisů,  

• operační protokoly,  

• denní záznamy,  

• ordinace,  

• medikace,  

• recepty a eRecepty,  

• žádanky na vyšetření,  

• laboratorní výsledky a výsledky zobrazovacích metod,  

• propouštěcí zprávy,  

• evidence poskytované zdravotní péče,  

• operativní řízení,  

• vykazování zdravotní péče do národních registrů (58). 

NaClin sice obsahuje možnost evidence zdravotnických výkonů, nicméně vlastní 

účtování a fakturace poskytované péče samoplátcům a zdravotním pojišťovnám probíhá 

v nemocničním ERP, stejně tak jako účtovaní spotřeby materiálu, či léků (58). 
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2.2.5 Navertica Hospital Logistics (NaHLog) 

Tento modul je součástí Navertica Hospital ERP a slouží pro objednávání a dodávání 

léčiv, speciálního i všeobecného materiálu, a to jak od dodavatelů, z centrálního skladu, 

tak z jiných oddělení. Kromě evidence materiálu, která je spojena s dalšími moduly jako 

je například fakturace, sklady, či rozpočty, umožňuje i objednávání služeb jako je 

například údržba (59). 

2.2.6 Navertica Hotel Services (NaHS) 

Toto řešení je součástí NaHIS, jedná se o nadstavbový systém vhodný pro nemocnice, 

polikliniky, léčebny, či zdravotní systémy s lůžkovým režimem. Tento systém obsahuje 

služby jako správa pacientů, management lůžkového fondu, evidenci placených služeb, 

fakturaci služeb, komunikaci s externími službami (jídelny, zavazadlový servis, 

prádelna), či vyhodnocení pacientů a oddělení v aktuálním čase (60). 

2.2.7 Navertica fakturace samoplátcům a pojišťovnám (NaHInv) 

Jedná se o součást řešení NaHIS, respektive NaHERP. NaHInv obsahuje oblasti jako je 

evidence pacientů, správa číselníků pojišťoven, evidence výkonů a ZUM/ZULP na 

zakázce pacienta, evidence cest lékařů v návštěvní době, evidence žádanek o schválení 

k reviznímu lékaři, komunikace s pojišťovnami (K-dávky), fakturace samoplátcům, či 

vyhodnocení nákladů na úrovní pacientů a oddělení v aktuálním čase (61). 

2.2.8 Zařazení do dotačního programu 

V rámci Programu ICT a sdílené služby, který je součástí operačního programu Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost, spustila společnost Navertica, a.s.  projekt IS pro 

zdravotnická zařízení – NAVERTICA. Tento projekt spadá pod program Tvorba nových 

IS/ICT řešení. Při vytváření řešení čerpá společnost Navertica, a.s. ze zkušeností ze 

zakázek z oblasti zdravotnictví, kterými jsou dodávka ekonomických a manažerských 

systémů pro nemocnice Vsetím a Liberec (62). 
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Reálná implementace poukázala na fakt, že subjekty v segmentu zdravotnictví často 

využívají zastaralé technologie a jejich nevyhovující systémy často brzdí jejich 

produktivitu (62). 

Cílem projektu bylo vytvoření uceleného řešení komplexně postihujícího oblasti 

informačních systémů ve zdravotnictví. Na základě poptávky na trhu je projekt zaměřen 

na vývoj nového ERP a CRM řešení specificky využitelného v oblasti zdravotnictví, které 

pomůže společnostem k dalšímu rozvoji a získávání nových zákazníků. Cílem je vytvořit 

sofistikovanou softwarovou aplikaci (informační systém) pro zdravotnická zařízení 

lůžkového i ambulantního charakteru s důrazem na ekonomickou efektivitu (62). 

Informační systém by měl být odlišný od systémů, které jsou v současné době na trhu 

k dispozici. Hlavní přínos projektu spočívá v tom, že vytvořený informační systém 

umožní průběžně sledovat a vyhodnocovat skutečné náklady a výnosy na péči o 

jednotlivé pacienty, což dnes používané systémy neumožnují. Cílem projektu je tedy, aby 

systém měl dopad nejen do zkvalitnění péče o pacienty, ale i do výrazného zlepšení 

hospodaření zdravotnických zařízení (62). 

Celou aplikaci by mělo být možné provozovat formou cloudových služeb, což zvýší 

dostupnost dat a zajistí škálovatelnost provozu celé aplikace. Kromě toho to vede 

k úspoře nákladů (odpadne nutnost zajištění vlastní IT infrastruktury a IT personálu). 

Technologicky je řešení postaveno na platformách Microsoft Dynamics CRM a NAV a 

je tedy schopné provozu na mobilních zařízeních (62). 

Řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV by mělo pokrývat významné procesy 

spojené s finančními a materiálovými toky. Součástí tohoto řešení je:  

• optimalizace řešení skladových zásob a jejich evidence,  

• vyvinutí konceptu umožňujícího oddělení lékařské a ošetřovatelské dokumentace 

pacientů od záznamů výkonů pro zdravotní pojišťovny a samoplátce, 

• fakturace medicínských výkonů (primárně orientovaná na samoplátce), s čímž 

souvisí evidence skutečných nákladů na péči o jednotlivé pacienty (62). 
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Problémem ERP části řešení je, že data o pacientech je v současné době možné získat ze 

stávajících nemocničních informačních systémů (NIS), či je při každé hospitalizaci, či 

vyšetření pacienta zadávat ručně. Ani jedno z těchto řešení však není v praxi použitelné. 

Data v NIS systémech nejsou kompatibilní s nákladovými údaji v ekonomickém 

subsystému a ruční zadávání údajů je příliš zdlouhavé (62). 

Řešení na platformě Microsoft Dynamics CRM vzniká tedy jako nová rozšiřující část, 

která má sloužit pro vyvinutí vlastního řešení medicínské dokumentace na bázi CRM. 

CRM řešení tedy bude subsystémem pro zpracování lékařské a ošetřovatelské 

dokumentace, nezávislý na zpracování výkonů zdravotním pojišťovnám. Výsledné 

sofistikované CRM řešení obsahuje následující funkcionality: 

• identifikace pacienta,  

• vytvoření ambulantní karty pacienta,  

• zpracování ambulantních záznamů pacienta, 

• vytvoření chorobopisu pacienta,  

• zpracování denního dekurzu,  

• ordinace vyšetření, ošetření a výkonů,  

• medikace,  

• odeslání/přijímání žádanek,  

• odeslání/přijímání výsledků vyšetření, 

• či vytvoření propouštěcí zprávy (62). 
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2.3 Analýza okolí  

V následující části práce bych se chtěla zaměřit na analýzu okolí, ve kterém společnost 

své produkty pro nemocniční zařízení distribuuje.  

2.3.1 Analýza vnějšího okolí – analýza PESTLE 

V následujících podkapitolách bych se chtěla zaměřit na popis jednotlivých faktorů, které 

spadají pod hodnocení analýzy PESTLE. Tato analýza je určena pro hodnocení vnějšího 

okolí. V rámci své diplomové práce bych chtěla tuto analýzu využít pro hodnocení 

prostředí nemocničních zařízení, z něhož vyplývají i požadavky na řešení informačních 

systémů v něm používaných.  

2.3.1.1 Politické faktory  

Z pohledu politických faktorů je zaveden pojem zdravotní politika, která představuje 

souhrn politických aktivit, které mají vliv na zdraví různých společenských skupin, či 

států. Zdravotní politika je založena na zkoumání zdravotních potřeb obyvatelstva 

(potřeba normativní, potřeba pociťovaná, poptávka) a politiky zásahů do determinant 

zdraví (63). 

Stát plní v úloze péče o zdraví důležitou roli, a to jednak co se týče právních norem, 

finančních zdrojů a jejich alokace, tak informací, či vyjednávání s ostatními aktéry. 

Zejména se pak projevuje problém alokace zdrojů ve zdravotnictví, pro kterou lze 

aplikovat tři přístupy:  

• zdravotně politický přístup (tedy objektivní zajištění potřeby s cílem zlepšovat 

zdravotní stav populace, kdy je zdravotnictví součástí veřejného sektoru),  

• ekonomický přístup (založený na subjektivní maximalizaci užitku, efektivním 

využití zdrojů a řešení selhání trhu),  

• mocensko-politický přístup (pragmatický přístup zajišťující rovnováhu mezi 

zájmovými skupinami) (63). 
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V současné době byl v České republice uveden program Zdraví 2020, který vznikl ve 

spolupráci Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu a kanceláře Světové 

zdravotnické organizace (WHO), která se soustředí na lepší vedení a řízení v oblasti péče 

o zdraví, zaměřuje se zejména na studii zdravotního stavu obyvatelstva, podporu zdraví, 

prevenci nemocí, zdravotní politiku a další (64). 

2.3.1.2 Ekonomické faktory  

Co se týče ekonomických faktorů dotýkajících se nemocničních zařízení, je jedním 

z hlavních faktorů jejich financování, které vychází z veřejného základního pojistného 

krytí a současně do určité míry využívá tržní mechanismy na úrovni poskytovatelů (65). 

Co se týče zdravotní péče, tak je poskytována jako veřejná služba různými typy 

poskytovatelů, kteří jsou financování zdravotními pojišťovnami. Pojišťovny v tomto 

případě hrají klíčovou úlohu, a ačkoliv jsou nezávislé, podléhají silné regulaci. Zdravotní 

pojištění funguje na principu solidarity, což znamená, že příspěvky nesouvisí s čerpanou 

zdravotní péčí, ani zdravotním stavem (65). 

Financování je kryté všemi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými 

pomocí povinných příspěvků, které jsou založeny na mzdě nebo příjmu. Ekonomicky 

neaktivní osoby (například děti, studenti, osoby na rodičovské dovolené, důchodci, 

nezaměstnaní, vězni, či žadatelé o azyl) jsou pojištěny prostřednictvím státních 

prostředků (65). 

Rozsah péče je široký, zahrnuje například lůžkovou, či ambulantní péči, léky na předpis, 

rehabilitaci, některé stomatologické výkony, lázeňské procedury, či volně prodejné léky. 

Objem péče je stanoven právními předpisy, seznamy, každoročním procesem 

vyjednávání mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli s cílem definovat konkrétní 

podmínky úhrady a seznam zdravotních výkonů (65). 

Financování je zajištěno zejména z příspěvků odváděných z příjmů, které představují 

přibližně 75 % příjmů zdravotních pojišťoven a 54 % celkových příjmů ve zdravotnictví. 

Zbývající finance pochází ze státního rozpočtu jako příspěvek za ekonomicky neaktivní 

osoby a z finanční spoluúčasti pacientů (65). 
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Zaměstnanci hradí zdravotní pojištění ve výši 4,5 % z hrubé mzdy a příspěvek 

zaměstnavatele činí 9 %. Osoby samostatně výdělečně činné platí 13,5 % z 50 % zisku, 

nejméně však 2024 Kč. U ekonomicky neaktivního obyvatelstva hradí stát pojistné ve 

výši 969 Kč měsíčně (údaje z roku 2018). Složení příjmů bylo: 

• 64,9 % od zaměstnanců,  

• 6,6 % od osob samostatně výdělečně činných,  

• 28,5 % ze státních příspěvků (65). 

Graf 1: Grafické znázornění složení příjmů 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 65) 

Investiční výdaje do zdravotnických zařízení spravuje Ministerstvo zdravotnictví, nebo 

spadají do kompetence krajských úřadů, a jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu 

financovaného všeobecným zdaněním. V roce 2016 činily výdaje státního rozpočtu, dále 

regionálních a obecních rozpočtů, 6,3 % celkových výdajů na zdravotnictví (65). 

Dále ministerstvo zdravotnictví poskytuje přímé financování veřejných zdravotních 

služeb, které pokrývá část nákladů na odbornou přípravu zdravotnických pracovníků, 

provozování řady specializovaných zdravotních služeb, leteckou záchrannou službu, 

provádění lékařského výzkumu a poskytování postgraduálního vzdělávání lékařům (65). 

Z výdajů nemocnic je hlavní složkou lůžková a ambulantní péče. Dále jsou významné 

výdaje na dlouhodobou péči (představují 8 % výdajů) (65). 
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2.3.1.3 Sociální faktory  

Co se týče poskytování péče v nemocničních zařízeních, je asi nejvýznamnějším 

sociálním faktorem velikost a věková struktura populace, která do jisté míry determinuje 

nároky na poskytování zdravotní péče a typy péče, kterou bude nutné poskytnout. Na 

grafu věkového rozložení populace v České republice k 31.12. 2019 je možné vidět, že 

největší počet obyvatel spadá do věkových kategorií 40 až 70 let (66). 

Ve vztahu k informatice a informačním systémům ve zdravotnictví je poté významným 

faktorem vzdělávání v této oblasti, které může vést jak ke zvýšení znalostí pracovníků, 

tak ke zvýšení kybernetické bezpečnosti organizace.  

Graf 2: Graf věkového složení populace České republiky  

(Zdroj: vlastní zpracování dle 66) 

Graf 3: Vzdělanost osob v ČR 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 67) 
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Co se týče vzdělanosti obyvatelstva, v roce 2017 bylo v České republice 13,5 % lidí, kteří 

dosáhli pouze základního vzdělání, 33,2 % lidí dosáhlo středoškolského vzdělání bez 

maturity, 34 % dosáhlo středoškolského vzdělání s maturitou a 19,1 % dosáhlo 

vysokoškolského vzdělání (výzkum hodnotil pouze osoby starší 15 let) (67). 

Dále mají na počet klientů zdravotnických zařízení vliv faktory zvyšující riziko 

onemocnění jako jsou například kouření, či nadváha. V roce 2014 byla provedena 

statistika, která hovoří o procentuálním počtu kuřáků v obyvatelstvu, kdy současných 

kuřáků bylo 28,7 %, bývalých kuřáků bylo 19,3 % a 52 % lidí sdělilo, že nikdy nekouřilo 

(68). 

V témže roce byl rovněž proveden výzkum zkoumající index tělesné hmotnosti, ze 

kterého vyplynulo, že nadváhou, či obezitou trpí v České republice 55,4 % populace, 

z nichž 18,7 % je obézních a 36,7 % má nadváhu (69). 

2.3.1.4 Legislativní faktory  

Legislativních faktorů v oblasti poskytování zdravotnické péče a provozování 

nemocničních zařízení je celá řada, z těch nejznámějších je možné jmenovat například:  

• zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách,  

• zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách,  

• zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,  

• zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, 

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  

• zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých 

souvisejících zákonů,  

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (70).  
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Z pohledu zákona o ochraně osobních údajů zpracovávají nemocnice citlivá data 

pacientů, kterými jsou zejména informace o jejich zdravotním stavu, díky čemuž 

vystupují jako správci osobních údajů a vztahují se na ně povinnosti vyplývající z tohoto 

zákona, mezi které patří, zejména že musí zamezit neoprávněnému, či nahodilému 

přístupu k osobním údajům. Do osobních údajů pacienta má právo nahlížet pouze jeho 

ošetřující lékař, z tohoto důvodu je třeba provádět logování zobrazení citlivých dat o 

pacientovi, aby bylo možné zpětně ověřit, kdo k dokumentaci přistupoval (71). 

Co se týče zákona o kybernetické bezpečnosti, musí se od roku 2017, kdy vyšla novela 

tohoto zákona (zákon č. 205/2017), nemocnice připravit na požadavky stanovené tímto 

zákonem. Znamená to pro ně finanční náklady a shánění profesionálů v oblastí IT (72).  

Podle novely tohoto zákona budou nově pod zákon spadat i kritické informační 

komunikační systémy, které jsou úzce provázané s kritickou infrastrukturou, a rovněž 

významné informační systémy veřejné správy. Nově pak také informační systémy, na 

jejichž fungování je navázáno poskytování tzv. základních služeb, mezi které patří mimo 

jiné i poskytování zdravotní péče. V případě nemocnic ovšem ve verzi zákona z roku 

2014 v kombinaci s krizovým zákonem platilo, že jako prvek kritické infrastruktury může 

být určeno pouze zdravotnické zařízení, které disponuje nejméně 2500 akutními lůžky. 

Z požadavků kybernetického zákona pak vyplývá, že nemocnice musí:  

• zavést systém řízení bezpečnosti informací,  

• provést analýzu rizik a implementaci příslušných technických a organizačních 

bezpečnostních opatření (dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 

Sb.),  

• komunikovat a spolupracovat s Národním úřadem pro kybernetickou a informační 

bezpečnost 

• a reportovat incidenty týmu vládního CERT (72). 
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2.3.1.5 Technologické faktory  

V následující podkapitole bych se chtěla zaměřit na výzkumy provedené v oblasti 

využívání informačních technologií v oblasti zdravotnictví.  

Výzkum Českého statistického úřadu se zaměřil na zkoumání vybavenosti lékařských 

ordinací informačními technologiemi a zejména tím, v čem tyto technologie těmto 

zařízením pomáhají nejvíce (73). 

Skupina, na kterou se Český statistický úřad v rámci tohoto výzkumu zaměřil, byli 

zejména praktičtí lékaři pro děti i dospělé, gynekologové, zubní lékaři, případně 

specialisté. Z výzkumu, který byl realizovaný v roce 2017, vyplývá, že 97 % těchto 

ordinací mělo již k dispozici počítač a 95 % ordinací mělo k dispozici připojení 

k internetu. Zároveň platilo, že 63 % lékáren mělo webové stránky, ale co se týče ordinací, 

měly je pouze necelé 4 z 10 ordinací (73). 

 

Graf 4: Výzkum používání informačních technologií v ordinacích  

(Zdroj: vlastní zpracování dle 73) 

Na výše uvedeném obrázku jsou zobrazeny 3 hlavní oblasti, ve kterých samostatné 

ordinace používají informační systémy pro usnadnění své pracovní rutiny. První z těchto 

funkcí je upozornění, že lék, který chce lékař pacientovi předepsat, je v negativní 

interakci s jiným lékem, který pacient užívá – tuto funkci využívá 30 % lékařů (73).  

Další důležitou funkcí je objednávání nejrůznějších laboratorních vyšetření přes 

elektronické systémy, jejichž výsledky si následně mohou lékaři zobrazit na svém 

počítači v ordinaci – celkem tuto funkci využívá 33 % lékařských ordinací (73).  
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Nejvíce tuto funkci využívají praktičtí lékaři a gynekologové. Elektronický systém 

v některých ordinacích následně umožnuje pořídit výpis pacientů dle laboratorních 

výsledků, či sestavit výpis pacientů s určitou diagnózou. Více jak dvě pětiny lékařů pak 

používají elektronický systém pro sestavení seznamu pacientů, kteří by se měli dostavit 

na preventivní prohlídku, či testy – lékař tedy včas může poslat pozvánku na dané 

vyšetření (73). 

I přes velké rozšíření použití informačních technologií pouze 8 % analyzovaných zařízení 

vede dokumentaci v plně elektronické podobě. Více jak 66 % lékařů i nadále vede 

dokumentaci v kombinované formě (tedy jak elektronicky, tak papírově) (73). 

Graf 5: Vedení zdravotnické dokumentace 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 73) 

Další část informačních technologií, která se ve zdravotnictví používá, slouží ke 

zjednodušení komunikace s veřejností, zejména se pak jedná o služby on-line 

objednávání a on-line konzultací, které nabízí jednotlivé samostatné ordinace (73). 

On-line konzultace s lékařem, či zdravotnickým zařízením prostřednictvím webových 

stránek je alternativou k získávání informací přes internet, kdy lékař přímo odpovídá 

lidem na dotazy ohledně jejich zdraví, buď e-mailem nebo je odpověď veřejně 

zpřístupněna na webových stránkách ordinace (73). 

Dále se také čím dál tím častěji využívá možnost objednat se na vyšetření, či zákrok 

prostřednictvím on-line formuláře (73). 
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 V roce 2017 také 18 % zdravotnických zařízeních nabízelo pacientům možnost zažádat 

on-line o nové, či opakované vystavení lékařského předpisu, kdy pacient následně obdrží 

elektronický recept prostřednictvím SMS, či e-mailem (73). 

Graf 6: Nabídka online objednání či online konzultací 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 73) 

V rámci další studie pak Český statistický úřad zkoumal, jak jednotlivci na internetu 

vyhledávají informace o zdraví a výsledky tohoto výzkumu jsou shrnuty v následující 

tabulce (74). 

Tab. 1: Vyhledávání informací o zdraví  

(Zdroj: vlastní zpracování dle 74) 

 2015 2017 2018 

Celkem 16+ 37,3 47,7 51,6 

Celkem 16-74 39,9 51,1 55,1 

Podle pohlaví    

• muži 16+ 26,4 35,7 39,2 

• ženy 16+ 47,9 59,4 63,4 

Podle věkových skupin    

• 16-24 let 22,9 41,8 47,2 

• 25-34 let 45,7 58,7 63,6 

• 35-44 let 48,1 62,3 62,8 

• 45-54 let 47,5 57,6 62,7 

• 55-64 let 40,9 47,5 52,3 

• 65+ 18,1 23,2 26,9 

Podle dokončeného vzdělání (25+)    

• základní 12,8 16,7 21,1 

• střední bez maturity 28,3 36,4 42,0 

• střední s maturitou 49,4 59,6 60,4 

• vysokoškolské 57,1 67,0 71,5 

Podle specifické skupiny populace    

• ženy na rodičovské dovolené 68,3 83,2 84,8 

• studenti 16+ 19,6 42,0 47,8 

• starobní důchodci 21,9 26,0 29,9 
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Ve srovnání s průměrem za všechny země evropské unie, vyhledávají v České republice 

informace osoby ve věkové skupině 16 až 29 let z 54 % (evropský průměr je 55 %), ve 

věkové skupině 55 až 74 let 44 % (evropský průměr je 39 %), z čehož jednoznačně 

zvídavější jsou ženy. Stejně tak ženy více využívají on-line objednávání k lékaři a on-line 

možnosti konzultace (74). 

Z průzkumu provedeného v roce 2014, který se zaměřil na webové stránky nemocničních 

zařízení, následně vyplývá, jaké informace potřebují nemocniční zařízení sdílet nejčastěji 

(75). 

Jak je z výše uvedeného grafu patrné, nejčastěji nemocnice sdílejí informace o 

ordinačních hodinách ambulancí, či návštěvní hodiny lůžkových oddělení. Kromě toho 

byla v tomto období velmi aktuální problematika regulačních poplatků, proto se i tato 

informace často nacházela na webech nemocnic. (75). 

Dále je na webu také často k dispozici tzv. etický kodex práv pacientů, který byl navržen 

a schválen Centrální etickou komisí Ministerstva zdravotnictví České republiky v roce 

1992. Ten obsahuje základní obecné informace, jak má být s pacientem při pobytu 

v nemocnici nakládáno, jak má být zaznamenávána jeho léčba a nakládáno s důvěrnými 

informacemi. Už v roce 2014 nabízelo téměř 7 z 10 nemocnic připojení k internetu 

prostřednictvím WiFi (75). 

Kromě soukromých ordinací, také nemocniční zařízení nabízejí dle provedeného 

výzkumu online služby. Četnost nabízení jednotlivých služeb je zobrazena na 

následujícím grafu (75). 

Graf 7: Průzkum webových stránek nemocnic  

(Zdroj: vlastní zpracování dle 75) 
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Graf 8: On-line služby nemocničních zařízení 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 75) 

Pomocí on-line objednání na vyšetření je nejčastěji možné se objednat pouze na jeden typ 

vyšetření (ve většině případů mamograf a gynekologické vyšetření). Některé nemocniční 

zařízení využívají společný systém, příkladem může být MojeAmbulance, eAmbulance 

(Vysočina), či systém MySOLP (Plzeňský kraj) (75). 

 

2.3.1.6 Ekologické faktory 

Důkazem zavedení systému ekologického managementu je získání certifikátu 

ekologického managementu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Ekologický 

provoz může v případě nemocnic vést ke snížení provozních nákladů nebo osvobodit 

zařízení od nutnost zajištění financí pro předcházení ekologické újmy. Kromě toho 

znamená snížení množství toxických látek, čímž dochází k neohrožování nejen životního 

prostředí, ale i zdraví personálu a pacientů (76). 

Česká republika je vázána mezinárodními úmluvami o chemické bezpečnosti 

(Stockholmská úmluva, Basilejská úmluva). V podstatě existují 2 možnosti ekologického 

řízení organizace – norma ISO 14001 a EMAS. Normu lze implementovat i jen na část 

organizace, EMAS se zavádí na celou organizaci (76). 

Mezi hlavní ekologické činnosti patří například náhrada zdravotnických pomůcek z PVC, 

náhrada plastových odpadních pytlů za bioplastové, či úspora papíru. Ve zdravotnických 

zařízení jsou dva hlavní druhy environmentálních problémů týkajících se toxických látek 

(76). 
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Prvním z nich je používání pomůcek a přístrojů obsahujících toxické látky, druhým z nich 

pak nakládání se zdravotnickým odpadem. Zdravotnictví v České republice je oblastí, kde 

dlouhodobě není věnována pozornost důsledkům provozu organizace na životní prostředí 

(76). 

2.3.2 Analýza oborového okolí - Porterova analýza sil 5F  

Porterovu analýzu konkurenčních sil bych chtěla použít pro zmapování trhu informačních 

systémů určených pro pokrytí potřeb ve zdravotnictví. Tuto analýzu tedy budu 

zpracovávat z pohledu společnosti Navertica, a.s., jakožto subjektu, který na trh uvádí svá 

řešení.  

2.3.2.1 Stávající konkurenti  

Za hlavní konkurenty v oblasti implementace informačních systémů ve zdravotnictví lze 

považovat společnosti, které poskytují produkt na stejné platformě, tedy na platformě 

Microsoft Dynamics NAV, respektive Microsoft Dynamics Business Central, případně 

Microsoft Dynamics CRM, a to jak v českém, tak v mezinárodním prostředí. Tyto 

produkty se snaží využít standardních funkcí daného systému a vhodně jej rozšířit tak, 

aby byl schopný pokrýt potřeby v oblasti zdravotnictví.  

Z těchto společností lze jmenovat například společnost Konica Minolta IT Solutions 

Czech, před akvizicí známou jako Webcom, která rovněž nabízí produkt pro zdravotnictví 

na platformě Microsoft Dynamics 365 Business Central sloužící pro podporu řízení 

ekonomiky organizace a podporu manažerského rozhodování (77). 

Dále na platformě Microsoft Dynamics NAV nabízí specializované řešení ekonomického 

systému určeného pro zdravotnictví společnost EG Expert, která je rovněž 

certifikovaným partnerem společnosti Microsoft. Její řešení nabízí rozšíření jako je 

například řízení požadavků na nákup materiálu a pomůcek ve zdravotnictví, preventivní 

údržba, dispečink, správa dokumentů, smluv a dokladů, či vykazování dle platné 

legislativy (78).  
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Na lokální půdě nabízí na platformě Microsoft Dynamics 365 řešení rovněž společnost 

AutoCont, která vnímá tento systém jako systém pro správu a koordinaci péče ve 

spolupráci s lékařem a dalším personálem (79). 

Kromě společnosti AutoCont nabízí lokálně produkt postavený nad produktem CRM 

společnost Grit.eu, která systém CRM vnímá jako sjednocující platformu nad rámec 

řešení pro logistiku a elektronickou výměnu dat (80). 

Na platformě CRM v mezinárodním kontextu vyvinula řešení například společnost 

Alletec, která do řešení zapracovala správu pacientů, marketingové předpovědi, či 

dopravu (81). 

2.3.2.2 Potenciální konkurenti  

Mezi další potenciální konkurenty patří dodavatelé systémů pro zdravotnictví na jiných 

platformách, než jsou platformy z rodiny Microsoft. Konkurenční výhodou těchto řešení 

je, že jsou často dimenzovány přímo na míru použití ve zdravotnických zařízeních.  

Z lokálních řešení je možné jmenovat například společnosti ICZ Group, STAPRO, či 

Profisoft (82; 83; 84; 85). 

V mezinárodním kontextu lze za potenciální konkurenty považovat společnost Oracle 

NetSuite, Marg, Tally, či PACT, které všechny nabízejí vysoce hodnocené řešení pro 

nemocnice (86). 

2.3.2.3 Dodavatelé  

Hlavním dodavatelem je v tomto případě společnost Microsoft, která je poskytovatelem 

základní platformy a licencí. Jistým problémem v tomto případě pro společnost 

Navertica, a.s. může být nemožnost přechodu k jinému dodavateli bez ztráty získaného 

dlouholetého know-how. Zároveň to také znamená, že co se týče koncepčních otázek 

produktu, je rozhodnutí dodavatele nezvratné a společnost je v tomto případě v krátké 

pozici a je prostým příjemcem změny.  



73 

 

Mezi další dodavatele společnosti Navertica, a.s. patří společnosti, které byli již dříve 

jmenovány jako její partneři, například Websio, či TIBCO. U těchto dodavatelů lze tvrdit, 

že závislost společnosti Navertica, a.s. na jejich dodávkách je nižší, jelikož se jedná spíše 

o doplňkové produkty, které je případně možné nahradit řešením jiného partnera.  

Obecně lze tvrdit, že do budoucna bude závislost na partnerských řešeních stoupat, jelikož 

společnost Microsoft směřuje k tomu, že komplexní podnikové řešení bude tvořeno 

dílčími aplikacemi, které nebudou vyvíjeny přímo na zakázku pro konkrétního zákazníka, 

ale budou celosvětově k dispozici prostřednictvím AppSource. S uvolněním aplikace na 

App Source jsou nicméně spojeny další náklady, jelikož produkt uvolněný na App Source 

musí splňovat velké množství kritérií (překlady, existenci dokumentace jak technické, tak 

marketingové, automatické testy a další).  

Vzhledem k tomu, že pro Business Central budou pravidelně probíhat i updaty aplikací, 

budou muset být k dispozici pro jeho poslední verzi, vzrostou také rapidně náklady na 

údržbu takto vyvinutých aplikací, což opět vede k tomu, že si jednotliví partneři vytvoří 

několik dílčích aplikací, které budou tímto způsobem dávat k dispozici a budou řešení 

vzájemně sdílet.  

2.3.2.4 Kupující 

Počet kupujících je determinován počtem nemocničních zařízení na území, ve kterém je 

systém poskytován, v tomto případě pak zejména v České republice, případně počtem 

jiných subjektů pohybujících se v segmentu zdravotnictví (například ordinace 

praktických, či zubních lékařů, či ústavy poskytující dlouhodobou zdravotní péči).  

Dle dat dostupných na stránkách Českého statistického úřadu bylo v roce 2018 na území 

České republiky 194 nemocnic. Na 1000 obyvatel tedy v přepočtu připadalo 5,4 lůžka. 

V roce 2018 bylo evidováno 2 200 tisíc případů hospitalizace v nemocničním zařízení a 

průměrná délka ošetření ve dnech se pohybovala na úrovni 6,2 dne (87). 
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2.3.2.1 Substituty 

Z pohledu substitutů je potřeba uvažovat jak řešení jiných partnerů na stejné platformě, 

tak řešení jiných společností na platformách odlišných, či řešení přímo na míru pro 

nemocniční zařízení.  

Jednotlivá řešení ostatních dodavatelů se liší nejen v samotném zpracování řešení, ale 

především určením jednotlivých systémů. Z tohoto pohledu je otázkou, do jaké míry jsou 

řešení vzájemně zaměnitelná. Zatímco některé produkty cílí na drobné subjekty, jiné 

produkty cílí na krajské a fakultní nemocnice.  

Příkladem konkurenčního řešení může být nemocniční informační systém ICZ 

AMIS*HD od společnosti ICZ Group, který je určený pro krajské a fakultní nemocnice a 

obslouží veškerou nemocniční agendu, jako je ambulantní, či lůžková péče, řízení 

lékového řetězce a další procesy potřebné pro každodenní nemocniční agendu (82). 

Dalším z konkurentů je možné označit informační systém FaMa+ TPIS, který je 

modulárním řešením technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a jiných 

zařízeních zajišťujících zdravotní péči. Tento systém je mimo jiné použitelný i pro 

fakultní nemocnice (v současné době je nasazen ve fakultní nemocnic v Plzni a v Hradci 

Králové (83). 

Dalším z konkurentů je nemocniční informační systém TREE, který je procesně 

orientovaným informačním systémem zaměřeným na práci s pacienty. Kromě jiného 

umožňuje napojení na laboratoře, práci s léčivy a vykazování výkonů. Systém obsahuje 

lůžkový modul, ambulantní modul, laboratoře, patologii, mikrobiologii a administrativní 

modul. V rámci produktu je rovněž možné získat modul operačních sálů. Tento systém je 

provozován například v nemocnici v Kyjově, nemocnici v Kroměříži, či LDN 

v Letovicích (84). 

Dalšími substituty jsou produkty z rodiny FONS od společnosti STAPRO, které 

pokrývají funkce klinického informačního systému, vedení zdravotnické dokumentace a 

mnoho dalších (85). 
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2.3.3 Marketingový mix 4P 

V následující podkapitole bych se chtěla zaměřit na popis produktů pro zdravotnictví 

společnosti Navertica, a.s. z pohledu marketingového mixu 4P. 

2.3.3.1 Produkt 

Společnost Navertica, a.s. pro oblast zdravotnictví nabízí hned několik produktů, které je 

možné používat buď samostatně, nebo je možné tyto produkty zkombinovat a vytvořit 

tak komplexní řešení na jedné platformě.  

Velkou výhodou produktu je, že je postaven na platformě společnosti Microsoft, která má 

dlouholetou historii a velmi komfortní ovládání, se kterým jsou uživatelé sžití, jelikož 

v současné době drtivá většina uživatelů pracuje s produkty z rodiny Office (Word, 

Excel, Outlook) a společnost Microsoft obdobný design nabízí i pro ostatní produkty ze 

své rodiny. Pro uživatele je tedy rozhraní známé a snadno pochopitelné.  

Produkty používané jako základní platformy pro oblast zdravotnictví umožňují řízení 

přístupu k datům, což je základním požadavkem v oblasti zdravotnictví zejména kvůli 

řízení přístupu k citlivým informacím.  

Velkou výhodou produktů z rodiny Microsoft byla rovněž služba tzv. kontinuálního 

upgradu, který znamenal zdarma přechod na vyšší verzi produktu v případě, že zákazník 

hradil BREP (Business Ready Enhancement Plan). Služba kontinuálního upgradu byla 

přerušena mezi verzí Microsoft Dynamics NAV 2018 a Microsoft Dynamics 365 

Business Cental. Nicméně mezi jednotlivými verzemi Business Centralu již opět možná 

je, ba naopak při použití řešení online bude probíhat automaticky.  

Další výhodou řešení na platformě Microsoft je, že si zákazník může zvolit, zda bude 

chtít řešení provozovat on-premise, tedy na vlastním hardwaru, či bude chtít řešení 

provozovat jako službu, tedy využije možnosti online řešení. Velkou výhodou online 

řešení je možnost licencování jako SaaS, produkt se tedy stává dostupným i pro menší 

společnosti, které si nemohou dovolit velkou prvotní investici.  
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Další výhodou řešení online je, že v případě této varianty odpadají náklady na zajišťování 

hardwaru, které mohou v případě některých zařízení být rovněž značné a řešení má 

garantovanou dostupnost (dostupnost řešení garantuje provozovatel cloudu).  

Další z hlavních výhod řešení je dostupnost nejen pro desktopy, ale i pro mobilní zařízení 

(tablety, mobilní telefony).  

2.3.3.2 Místo 

Společnost Navertica, a.s. se přímo pohybuje na trzích ve třech zemích světa, a to na trhu 

v České republice, na Slovensku a v Jihoafrické republice. Nicméně vzhledem k současné 

globalizaci má zákazníky i v dalších zemích světa, a to jak v Evropě, tak mimo ni. 

Drobnou překážkou v distribuci produktu mimo Českou republikou může být nutné 

přizpůsobení lokální legislativně, zejména požadavkům na vykazování pojišťovnám.  

2.3.3.3 Cena 

Cena řešení je složená z nákladů na pořízení samotného softwaru, z ceny licencí pro 

jednotlivé uživatele a z ceny rozšiřujících aplikací. Dalším nezanedbatelným nákladem 

na provoz celého řešení jsou náklady na proškolení uživatelů, aby byli schopni se 

systémem kvalitně pracovat.  

Jak již bylo zmíněno u samotného produktu, velkou výhodou je, že řešení je k dispozici 

jako SaaS, tedy Software as a Service, kdy je zákazník zavázán na relativně krátkou dobu 

(zpravidla jeden měsíc) a má tedy možnost od produktu kdykoliv odstoupit, což dělá 

produkt dostupným i pro menší společnosti, či start-upy s nejistou budoucností. 

Z pohledu zdravotnictví to poté znamená cenovou dostupnost i pro menší zařízení 

(ordinace), které nedisponují velkým množstvím prostředků.  

2.3.3.4 Propagace 

Hlavním kanálem, který slouží k prezentaci produktů společnosti, jsou webové stránky, 

na kterých je možné nalézt jak informace o jednotlivých nabízených produktech, tak pro 

některé produkty jejich rámcové ceny a samozřejmě kontakty na klíčové osoby.  
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Kromě webových stránek má společnost zřízenou stránku na Facebooku a účet na 

Instagramu, kam jsou zveřejňovány informace o plánovaných a proběhlých akcích. 

Příkladem akce, kterou společnost pořádá pro své zákazníky, je pravidelný golfový turnaj, 

či v letošním roce probíhají tzv. Roadshow digitální transformace, které jsou oslavou 

toho, že se společnost již 30 let pohybuje na trhu informačních systémů.  

2.4 Potřeby subjektů v oblasti zdravotnictví 

V následující podkapitole bych se chtěla zaměřit na obecnou analýzu požadavků, které 

organizace pohybující se v oblasti zdravotnictví mají, a to zejména co se týče požadavků 

na evidenci zdravotnické dokumentace, požadavků na pravidelné vykazování, či 

požadavků vycházejících z legislativy týkající se ochrany osobních údajů.  

2.4.1 Náležitosti evidence zdravotnické dokumentace 

Dle vyhlášky č. 98/2012 musí zdravotnická dokumentace s ohledem na rozsah 

poskytovaných zdravotních služeb obsahovat údaje o zdravotním stavu pacienta a o 

skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb pacientovi, a to:  

• identifikační údaje poskytovatele (jméno a příjmení poskytovatele, adresa místa 

poskytování pro fyzické osoby/obchodní firma a sídlo pro právnické osoby, 

identifikační číslo a název oddělení), 

• identifikační a kontaktní údaje pacienta (jméno a příjmení pacienta, datum 

narození, rodné číslo, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, kód 

zdravotní pojišťovny, adresa trvalého pobytu na území ČR/místo hlášeného 

pobytu u cizince, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, případně další), 

• pohlaví pacienta, 

• jméno a příjmení zdravotnického/jinak odborného pracovníka, 

• datum zápisu zdravotnické dokumentace, 

• v případě hospitalizace datum a čas přijetí pacienta a datum a čas ukončení péče, 
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• informace o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a okolnostech 

souvisejících se stavem pacienta, 

• informace, zda jde o pacienta s omezenou svéprávností, 

• identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce pacienta, opatrovníka pacienta 

a další osoby oprávněné udělit souhlas, 

• u pacienta se zdravotním postižením informace o nezbytných zdravotnických 

prostřednicích, či zvláštních pomůckách (88). 

Zdravotnická dokumentace pak obsahuje: 

• pracovní závěry a konečnou diagnózu, 

• návrh dalšího léčebného postupu a informace o průběhu poskytování péče, 

• záznam a rozsah poskytnutých, či vyžádaných zdravotních služeb,  

• záznam o aktuálním vývoj zdravotního stavu dle hodnocení pacienta, 

• záznam o předepsaných, či podaných lécích, či vybavení pacienta léčivými 

přípravky, 

• záznam o příkazu ke zdravotnické přepravě, 

• záznam o poskytnuté ošetřovatelské péči, 

• záznam o provedení očkování, 

• písemný souhlas pacienta, či jiné oprávněné osoby s poskytnutím zdravotních 

služeb, 

• záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb,  

• záznam o použití omezovacích prostředků vůči pacientovi,  

• stejnopisy lékařských posudků, 
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• žádanky vystavené jiným poskytovatelem,  

• záznam o uznání či ukončení dočasné pracovní neschopnosti (88). 

2.4.2 Potřeby v oblasti vykazování 

Z pohledu zdravotnických zařízení je rovněž nutné provádět pravidelné vykazování 

v následujících oblastech:  

• ambulantní péče (vykazují se v ročním horizontu jednotlivé objemy péče daného 

typu – př. biopsie, návykové nemoci, cévní chirurgie, aj.),  

• pracovníci a ekonomika (informace o poskytovateli zdravotnických služeb, roční 

výkazy o složkách platů a mezd a provozním vybavení zprostředkovatele zařízení, 

pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotnických služeb),  

• orgány ochrany veřejného zdraví (roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců 

a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví), 

• lůžková péče (roční výkaz poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, 

hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení, roční výkaz o 

detoxikaci od návykových látek na oddělení nemocnic a v psychiatrických 

nemocnicích/léčebnách),  

• přístrojové vybavení (roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického 

zařízení, roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního 

zdravotnického materiálu),  

• péče o cizince (roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci) (89). 

2.4.3 Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví  

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) je na základě zákona o 

zdravotních službách pověřen správou Národního zdravotnického informačního systému 

NZIS (90). 
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NZIS je celostátní informační systém veřejné správy, ve kterém jsou shromažďovány a 

zpracovávány osobní a další údaje na základě registrů orgánů veřejné správy, 

ministerstev, od poskytovatelů zdravotních služeb, případně dalších osob předávajících 

údaje do NZIS. Součástí tohoto systému jsou:  

• data z rezortního programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní 

statistické službě,  

• národní zdravotní registry, které jsou uvedeny v příloze tohoto zákona,  

• národní registr poskytovatelů,  

• národní registr zdravotnických pracovníků,  

• národní zdravotní registry vedené podle zákona upravujícího transplantace,  

• data přebíraná z informačních systémů infekčních nemocí vedených podle zákona 

o ochraně veřejného zdraví,  

• národní registr hrazených zdravotních služeb („zdravotní registry“) (90). 

Kromě výše uvedeného je NZIS správcem informačního systému List o prohlídce 

zemřelého (90). 

2.5 Shrnutí předchozích analýz 

Výsledky předchozích analýz je možné shrnout pomocí SWOT analýzy, do přehledné 

tabulky, která bude vyhodnocovat silné a slabé stránky společnosti Navertica, a.s. a její 

příležitosti a hrozby ve vztahu k trhu s nemocničními informačními systémy. Tyto závěry 

jsou shrnuty do následující tabulky. 
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Tab. 2: SWOT analýza  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 
• dlouholetá tradice na trhu 

s informačními systémy 

• know-how v nabízených 

technologiích 

• sledování trendů v oblasti 

informačních technologií  

• zaměření na komplexní produkty 

rodiny Microsoft 

• zkušenosti v oblasti ERP systémů 

pro zdravotnictví  

• použití systému na různých typech 

zařízení (PC, tablet, mobilní 

zařízení) 

• vysoce kvalifikovaní pracovníci 

• získané finanční zdroje 

z dotačního programu 

• kapacitní omezení lidských zdrojů  

• nedostatečné provázání v rámci 

řešení  

• nutnost propojování více produktů 

pro zajištění komplexního řešení 

Příležitosti Hrozby  
• velký počet nemocničních zařízení  

• možnost implementace řešení 

v ordinacích menších subjektů 

(jednotliví lékaři) 

• možnost licencování jako SaaS, 

která činí řešení dostupnějším pro 

drobné subjekty 

• možnost implementace řešení 

nejen v České republice, ale i v 

zahraničí 

• granty a dotace evropské unie na 

vývoj řešení pro zdravotnictví  

• velké množství informačních 

systémů určených přímo pro 

zdravotnictví  

• velký počet konkurentů jak 

v národním, tak mezinárodním 

prostředí 

• závislost produktu na rozhodnutí 

hlavního dodavatele Microsoft 

Na základě výše uvedené SWOT analýzy je možné zhodnotit, že řešení dodávané 

společností Navertica, a.s. pro oblasti zdravotnictví je z větší části pro cílové subjekty 

uspokojivé, či dokonce vyhovující.  

Nicméně jako nevyhovující je v současné době vyhodnoceno propojení mezi oběma 

systémy, které by se rovněž mělo stát předmět návrhu řešení popisovaného v další 

kapitole této práce.  
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2.6 Požadavky na propojení ERP a CRM systému 

Propojení klíčových systémů je možné realizovat více způsoby, přičemž každý z těchto 

způsobů přináší jiné výhody a nevýhody. Při propojování systémů je potřeba dodržet, že: 

• vybraná technologie pro integraci bude podporována oběma systémy,  

• způsob komunikace bude dostatečně bezpečný vzhledem k citlivé povaze 

přenášených dat, 

• prvním krokem bude integrace na úrovni karty Pacienta, v dalších krocích by 

měla být realizována integrace ostatních struktur navázaných na kartu 

pacienta a základních číselníků sloužících pro vykazování na pojišťovny, 

včetně údajů o zdravotnickém zařízení (kliniky, oddělení) 

• řešení by mělo být kompatibilní jak při použití databází on-line, tak při použití 

databází on-premise. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

Z analytické části této práce vyplynulo, že hlavním problémem současného řešení jsou 

rozdíly datových struktur v ERP části a CRM části řešení a zároveň skutečnost, že 

v současné době nejsou tyto platformy propojeny.  

V praktické části této práce bych se chtěla zaměřit na identifikaci procesů, které s oběma 

systémy jednotliví uživatelé provádí a které bude nutné zajistit v rámci integrovaného 

řešení. U těchto procesů bych se chtěla zaměřit na to, jakou roli budou mít v rámci 

integrovaného řešení jednotlivé systémy.  

Chtěla bych se mimo jiné zaměřit na specifikaci struktur, které by bylo potřeba mezi 

těmito systémy synchronizovat a v neposlední řadě bych poté chtěla popsat konkrétní 

propojení struktury pacienta.  

Dále bych chtěla provést popis možností (vzhledem k použitým platformám), které je 

možné pro propojení obou systémů použít a provést zhodnocení jejich výhod a nevýhod 

při použití k tomuto účelu. 

Jak již bylo uvedeno v analytické části, řešení v ERP systému zajišťuje v rámci celého 

procesu zejména vykazování na pojišťovnu a zároveň fakturaci pacientům, jedná se tedy 

spíše o administrativní část řešení, zatímco řešení na platformě Dynamics CRM má 

zajistit efektivní práci v konkrétních ordinacích, tedy slouží zejména pro komplexní 

vedení zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace.  

Vzhledem k tomu, že každý ze systému je primárně určen k jinému účelu je nutné mezi 

nimi zajistit synchronizaci zejména na úrovni datové. Co se týče uživatelského rozhraní 

v obou systémech je do značné míry podobné, jelikož se jedná o produkty ze stejné 

rodiny, proto uživatel v ovládání obou systémů nespatří zásadní rozdíly.  

3.1 Identifikace uživatelů jednotlivých systémů  

Pro správné stanovení role jednotlivých systémů a úkonů, které v nich budou vykonávány 

je potřeba nejprve definovat všechny uživatele, kteří budou se systémy pracovat a určit, 
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se kterým systémem budou daní uživatelé pracovat a k jakým datům v tomto systému 

budou potřebovat přistupovat. To je možné shrnout do následující tabulky. 

Tab. 3: Klíčový pracovníci a činnost v obou systémech  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Role uživatele ERP procesy CRM procesy 

Vedení 

zdravotnického 

zařízení 

• struktura výnosů 

• struktura nákladů 

• statistiky jednotlivých 

oddělení 

• hospodářský výsledek 

• výkazy (rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty) 

• majetek nemocnice 

• zaměstnanci 

 

Ekonomické 

oddělení 

• likvidita  

• rozúčtování nákladů/výnosů 

mezi střediska 

• pokladní doklady včetně 

EET 

• objem vykázaných výkonů 

• vykazování pojišťovnám 

• platby pojišťoven 

• platby samoplátců 

 

Přednosta 

kliniky, 

primáři, lékaři 

na odděleních 

• obsazenost oddělení  

• počty pacientů  

• prováděné výkony 

• spotřeba materiálu 

• vykazování provedených 

výkonů 

• schvalování žádanek 

• plánování návštěv 

• ambulantní návštěvy 

• hospitalizace 

• evidence provedených 

výkonů 

• žádanky na vyšetření  

• výsledky vyšetření 

Vrchní sestra, 

staniční sestra, 

zdravotní 

sestry a ostatní 

zdravotní 

personál 

• evidence pacientů 

• kontakty pacientů 

• zásoby léků a materiálu 

• umístění pacientů na 

oddělení 

• přesun materiálu mezi 

odděleními  

• optimalizace stavu zásob 

• doprava pacientů 

• zajištění stravování a 

ostatních hotelových služeb 

(př. prádelny) 

• evidence pacientů 

• ambulantní návštěvy 

• hospitalizace 

• zásoby léků a materiálu 

• umístění pacientů na 

oddělení 

• podávání léků 

pacientům 

• žádanky na vyšetření 

Pacienti  • přístup do webového 

portálu 

• objednání se k návštěvě 

• nahlédnutí do 

zdravotnické 

dokumentace 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že zatímco CRM část řešení je vytvořena za účelem 

získávání dat a jejich zpracování, ERP část řešení je určena k zajištění ekonomických a 

materiálových procesů.  

Struktura a označení pracovníků se v jednotlivých zařízeních liší dle typu zařízení 

(příkladem může být rozdíl mezi strukturalizací nemocnic a fakultních nemocnic, kdy 

nemocnice jsou členěny na pracoviště, v jejichž čele stojí primář, zatímco fakultní 

nemocnice jsou členěny na kliniky v jejímž čele je přednosta kliniky).  

3.2 Propojované datové struktury  

V rámci celkového propojení analyzovaných informačních systémů bude v souvislosti 

s entitou pacienta potřeba propojit zejména následující struktury:  

• pacient, 

• výkony,  

• ambulantní karty,  

• hospitalizace. 

V následující části práce bych se chtěla zaměřit na popis toho, jak jsou dané struktury na 

sebe navázané a proč je nutné zajistit jejich synchronizaci mezi systémy.  

V obou systémech jsou samozřejmě i další entity, které by do budoucna bylo vhodné 

synchronizovat, nicméně jejich synchronizace není kruciální pro fungování systému jako 

jednoho celku a analýza těchto entit a možností jejich synchronizace přesahuje rámec této 

práce.  

3.2.1 Pacient 

Pacient je základní entitou celého modulu, na kterou jsou navázané ostatní analyzované 

entity. Struktura této entity v CRM je jednodušší, než její struktura v ERP.  
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3.2.1.1 Entita pacienta v CRM 

Pacient je z pohledu CRM reprezentován entitou kontaktu. Tato entita obsahuje základní 

identifikační údaje o daném pacientovi přicházejícím do nemocničního zařízení, či do 

ambulance k ošetření, tedy zejména jeho jméno, příjmení, či číslo pojištěnce. Zároveň 

jsou na ní však navázány i další údaje – adresa bydliště, kontakty na rodinné příslušníky 

a další.   

Na kartu pacienta je navázaná tzv. ambulantní karta a tzv. hospitalizace, které náleží 

určitému oddělení. Jeden pacient může mít více ambulantních karet na různých 

odděleních, ale zároveň může mít pro jedno oddělení pouze jedinou aktivní ambulantní 

kartu.  

Pro hospitalizaci může mít pacient jeden aktivní hospitalizační záznam, označovaný jako 

chorobopis, v jehož rámci jsou evidovány jednotlivé denní dekurzy.  

3.2.1.2 Entita pacienta v ERP 

Entita pacienta v ERP je reprezentována hned 3 tabulkami: Pacient, Kontakt a Zákazník. 

Tato složitější struktura je žádoucí pro využití základních funkcí ERP, zejména pak 

fakturace. Vytvoření nové karty pacienta probíhá ze speciálního přehledu, kde uživatel 

zadává základní údaje, na jejichž základě je možné ověřit, zda již pacient v databázi není 

založený. Spolu s kartou pacienta je automaticky zakládána i karta kontaktu, kde je 

následně možné provést korekci jména, či zadání titulů.  

Na kartu pacienta jsou mimo jiné přidávány kontakty pro rodinné příslušníky, kteří mají 

být informováni o zdravotním stavu pacienta, kontakty pro zajištění dopravy, čí kontakty, 

které mají zákaz přístupu k informacím.  

Karta zákazníka je pro pacienta zakládána uživatelsky pomocí funkce Doplň zákazníka, 

případně je možné kartu zákazníka založit přímo do kartotéky zákazníků a provést jeho 

propojení na kartu pacienta ručně. Následně je možné generovat z karty pacienta faktury. 

V ERP je rovněž k dispozici funkce pro registraci pacienta.  
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3.2.2 Ambulantní karta 

Ambulantní karta slouží pro zaevidování ambulantní návštěvy pacienta na daném 

oddělení. K ambulantní kartě se zaznamenávají jednotlivé výkony, které byly pacientovi 

v rámci ambulantní návštěvy provedeny.  

3.2.2.1 Ambulantní karta v ERP 

V ERP je ambulantní návštěva evidovaná na zakázku pacienta. Pro jednu ambulantní 

zakázku pacienta je možné zaevidovat více ambulantních výkonů pro dané oddělení – 

předpokladem ovšem je, že jsou výkony provedeny během jednoho dne. K zakázce 

pacienta jsou následně evidovány jednotlivé výkonové řádky, které představují ošetření 

provedené pacientovi. 

3.2.2.2 Ambulantní karty v CRM 

Co se týče práce s ambulantními kartami na úrovni CRM, je její pojetí mírně odlišné. 

Zatímco v ERP slouží zejména k zaznamenání výkonů, které byly pacientovi provedeny, 

v CRM slouží k zaznamenání komplexní lékařské a ošetřovatelské dokumentace, tedy i 

nekvantifikovatelných informací o průběhu péče o pacienta.  

Platí, že ambulantní karta je přidělena na určité oddělení. Na tuto ambulantní kartu jsou 

následně zaznamenávány jednotlivé ambulantní návštěvy, tedy jednotlivé interakce 

pacienta se zdravotnickým zařízením. Ke konkrétní ambulantní návštěvě jsou následně 

evidovány kromě dalších informací i provedené výkony.  

Na ambulantní návštěvu se pacient může objednat, případně může být realizována bez 

předchozího kontaktu s poskytovatelem zdravotnických služeb.  
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3.2.3 Hospitalizace  

Hospitalizaci je nutné řešit v případě, že pacient je přijímán na oddělení a probíhá u něho 

dlouhodobější péče v rámci určitého oddělení lůžkového zařízení.  

3.2.3.1 Hospitalizace v ERP 

V ERP jsou hospitalizace, stejně tak jako ambulantní návštěvy, evidované na tzv. zakázku 

pacienta. V ERP je hospitalizace reprezentována jednou, či více zakázkami pacienta dle 

potřeb vykazování. Jedna zakázka je určena pro jedno vykazovací období a v případě, že 

je během hospitalizace potřeba provést vykázání údajů na pojišťovnu, je potřeba zakázku 

uzavřít a vytvořit novou. 

Hospitalizace začíná rezervací lůžka dle aktuální obsazenosti oddělení, příjmem pacienta 

k hospitalizaci na konkrétní lůžko a evidencí osobních věcí pacienta. Při příjmu 

automaticky vzniká hospitalizační zakázka, která je při propuštění pacienta dokončena.  

Na zakázku pacienta jsou evidovány spotřebované materiály, či provedené výkony a 

slouží jako podklad pro vykazování na pojišťovnu. S hospitalizací je rovněž svázána 

dietní skupina, do které pacient spadá.  

3.2.3.2 Hospitalizace v CRM 

Co se týče hospitalizace v CRM, jedná se rovněž o vykonávání dlouhodobější péče na 

určitém oddělení. V tomto případě může mít pacient na konkrétním oddělení jednu 

epizodu péče (což vyplývá ze zvyklostí v nemocniční praxi).  

Z pohledu lékařské dokumentace představuje epizoda péče chorobopis, který je následně 

členěn na jednotlivé denní záznamy léčby, tzv. dekurzy.  

K jednotlivým epizodám péče jsou následně zadávány výkony, které byly v rámci 

ošetření provedeny.  

Jelikož je CRM určeno k vedení komplexní zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace, 

je možné zaznamenat i další informace související s průběhem léčby pacienta.  
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3.2.4 Výkony  

Výkony jsou v obou případech specifické tím, že se jedná o struktury, které jsou 

determinovány požadavky zdravotních pojišťoven. Pro tento číselník platí, že jeho 

hodnoty a kódy musí být shodné s označením výkonů, které jsou v současné době 

zdravotní pojišťovnou uznávány.  

Při synchronizaci této entity je důležité nezapomenout na nutnost verzování záznamů, 

které je v různých systémech řešeno různě. Obecně platí, že čím sofistikovanější systém, 

tím je struktura číselníkových struktur složitější.  

Zatímco v CRM jsou výkony, včetně všech historických verzí evidovány v rámci jedné 

tabulky, v ERP je tato struktura dvouúrovňová – tzn. existuje hlavička, která specifikuje 

základní informace o verzi (zda je aktivní, kdy byla zahájena platnost dané verze) a 

následně jednotlivé řádky dané verze, které popisují jednotlivé hodnoty, kterých může 

daný číselník nabývat.  

Zatímco u pacientů platí, že primární stranou, na které by měly údaje o pacientech 

vznikat, je strana CRM, u číselníků naopak platí, že číselníky by měly být přenášeny z 

ERP do CRM, a to zejména proto, že CRM umožňuje evidovat i další hodnoty mimo 

standardních číselníků a je potřeba zajistit, že do ERP budou přenášeny pouze hodnoty, 

které jsou s ERP kompatibilní.  

3.2.5 Grafické znázornění vztahu mezi entitami 

Následující diagram zobrazuje entity, které byly popsány výše, a vazby, které mezi nimi 

existují. Z obrázku je patrné, které entity bude nutné navzájem propojit, tedy jaký je obraz 

entity jednoho systému v systému druhém.  
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Obr. 12: Znázornění odpovídajících datových struktur v ERP a CRM  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Na výše uvedeném obrázku je patrné, jaké je propojení mezi datovými strukturami na straně ERP systému a jaké je propojení mezi datovými 

strukturami na straně CRM systému. Z obrázku je patrné, že různé struktury jsou v obou systémech reprezentovány různě. Proto bude při 

zajištění integrace mezi oběma systémy nutné vždy specifikovat, jak se mají být data přenášena.  
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3.3 Základní procesy spojené s entitou pacienta  

Mezi základní procesy prováděné s pacientem při jeho ošetření v rámci nemocničního, či 

jiného zdravotnického zařízení, patří jeho evidence, jeho ambulantní ošetření a jeho 

hospitalizace. Pro tyto základní procesy uvedu tedy v následující podkapitole popis a 

znázorním je schematicky pomocí diagramu.  

3.3.1 Evidence pacienta 

Základním procesem, který se s pacientem provádí, je jeho zaevidování do systému. 

V tomto případě je potřeba provést kontrolu, zda již pacient se shodnými údaji v systému 

zaevidovaný není. K rozhodnutí o duplicitě pacienta slouží jeho jméno, příjmení a číslo 

pojištěnce, respektive rodné číslo (případně datum narození, pokud rodné číslo nebylo 

pacientovi přiděleno) a kód zdravotní pojišťovny.  

Důležité je poznamenat, že při evidenci pacientů dochází k duplicitám z různých důvodů. 

Jednou z nejčastějších příčin duplicit je chyba (překlep) při zadávání rodného čísla. Dále 

však běžně duplicity vznikají při změně příjmení (například typicky u žen v důsledku 

sňatku). Ne všechny zmiňované údaje musí být k dispozici ihned při založení pacienta 

v databázi. Příkladem může být novorozenec, u kterého doplnění rodného čísla může 

nějakou chvíli trvat.  

Dle zákona o ochraně osobních údajů by o pacientovi v rámci zdravotnické dokumentace 

měly být evidovány pouze informace, které jsou nutné k bezprostřední identifikaci 

pacienta a zjištění jeho anamnézy, dále musí zdravotnická dokumentace obsahovat 

informace o jeho onemocněních a dalších významných okolnostech souvisejících s jeho 

zdravotním stavem (91). 

Kromě základních údajů sloužících k identifikaci pacienta jako takového, či jeho 

zdravotního stavu, jsou dále důležité jeho kontaktní údaje. Stejně tak je pro jednotlivé 

pacienty třeba evidovat identifikační a kontaktní údaje osob, které mohou být o 

zdravotním stavu daného pacienta informovány, případně ty, které mají zákaz přístupu 

k informacím o daném pacientovi.  
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Obr. 13: Diagram činností při zaevidování pacienta  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3.2 Ambulantní návštěva 

Proces péče o pacienta nejčastěji začíná ambulantní návštěvou. Ambulantní návštěvu 

můžeme chápat jako jednodenní ošetření pacienta poskytované v určitém zdravotnickém 

zařízení. V některých případech může samotné ambulantní návštěvě předcházet 

objednání pacienta (v případě, že to povaha ošetření vyžaduje, či se například nejedná o 

akutní ošetření). Typickou ambulantní návštěvou, které objednání předchází, by mohla 

být například preventivní prohlídka u praktického lékaře, kdy se pacient většinou dopředu 

objedná na konkrétní termín. V případě úrazové ambulance naopak většinou při první 

návštěvě k objednání pacienta nedochází.  

V rámci dané ambulantní návštěvy mohou být pacientovi provedeny různé výkony, 

úkony, či vyšetření. Všechny tyto skutečnosti je třeba řádně evidovat v rámci 

zdravotnické dokumentace, včetně místa (konkrétního zdravotnického zařízení, ve 

kterém k realizaci došlo) a času provedení, či identifikace osoby, které ošetření provedla.  

Ambulantní návštěva je vázána na ambulantní kartu, která je vztažena k jednomu 

konkrétnímu oddělení. V rámci ošetření pacienta je možné, že bude potřeba součinnost 

více oddělení, v takovém případě existuje více způsobů, jak tuto situaci řešit (předání 

pacienta na jiné oddělení, či nákup služeb daného oddělení).  

Ambulantní návštěva může být jednorázová, nicméně v některých případech předchází 

další péči o pacienta, která může spočívat buď ve větším počtu ambulantních návštěv, 

nebo může vyústit v hospitalizaci pacienta v případě, že to jeho zdravotní stav vyžaduje. 

Zároveň v případě, že zdravotní péče o pacienta vyžaduje více ambulantních návštěv, 

může být zároveň pacient objednán na další ambulantní návštěvu. V takovém případě 

dochází v systému k rezervaci termínu pro daného pacienta.  
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Obr. 14: Ambulantní ošetření pacienta 

(Zdroj: vlastní zpracování)
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3.3.3 Hospitalizace pacienta  

Hospitalizaci pacienta můžeme chápat jako vícedenní péči, která je prováděna 

v lůžkovém zdravotnickém zařízení.  

V rámci procesu hospitalizace pacienta dochází k seznámení pacienta s jeho zdravotním 

stavem, důvody k hospitalizaci a k jeho příjmu na příslušné oddělení, s čímž souvisí i 

nutnost podepsání celé řady informovaných souhlasů (souhlas s ošetřením, souhlas 

s hospitalizací) a evidence osobních věcí pacienta, které si s sebou do zařízení přinesl a 

jejich uložení na zabezpečené místo (pro zamezení případným krádežím).  

V systému je nutné založit epizodu péče (hospitalizační zakázku), na kterou bude 

provedená péče následně evidována. Hospitalizace může být indikovaná na základě 

ambulantního ošetření pacienta, v případě plánovaných výkonů může být plánovaná 

dopředu.  

Po započetí procesu hospitalizace dochází k vedení zdravotnické dokumentace obsahující 

informace o aktuálním zdravotním stavu pacienta a jeho vývoji. V případě, že jsou 

pacientovi prováděna vyšetření, pak musí zdravotnická dokumentace obsahovat i 

záznamy o těchto vyšetřeních. Zejména jsou pak evidovány výkony, které byly pacientovi 

provedeny a léky, které byly pacientovi podány. Důležitou roli však mohou hrát i méně 

kvantifikovatelné ukazatele (například subjektivní informace o stavu pacienta).  

Na každý den je přidělen pracovník středního zdravotnického personálu (sestra), který 

zodpovídá za podání léků a péči o pacienta. Stejně tak má pacient přiděleného ošetřujícího 

lékaře, který zodpovídá mimo jiné za evidenci výkonů, které pacient absolvoval.  

Schematicky je možné proces hospitalizace pacienta znázornit následujícím diagramem, 

který popisuje jednotlivé kroky, které musí ošetřující lékař a přijímací sestra v rámci 

tohoto procesu provést.  
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Obr. 15: Hospitalizace pacienta  

(Zdroj: vlastní zpracování)
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3.4 Realizace synchronizace pro datovou strukturu Pacienta 

V rámci této části práce bych se chtěla zaměřit na popis datových struktur, které jsou ve 

stávajícím řešení k dispozici, chtěla bych na konkrétním příkladu pacienta demonstrovat, 

jaké otázky je nutné při integraci řešit a jaká technologie je pro propojení těchto struktur 

nejvhodnější.  

Z datového pohledu v ERP existují 3 propojené entity:  

• pacient (speciální datová struktura pro potřeby nemocničního řešení),  

• zákazník (standardní datová struktura pro ERP, na kterou je možné navázat 

finanční transakce), 

• kontakt (standardní datová struktura pro ERP, která slouží pro uchování dat 

týkajících se kontaktních informací, kterou lze navázat na konkrétního 

zákazníka, obecně se však jedná o samostatně existující datovou strukturu, 

jejíž vazba na zákazníka je volná). 

Na strukturu Pacienta jsou v ERP navázané následující struktury podstatné pro 

nemocniční řešení:  

• zakázka pacienta, 

• vystavené faktury. 

Z datového pohledu v CRM existuje 1 struktura 

• pacient (tato entita je postavená nad entitou Kontaktu v CRM). 

Na strukturu Pacienta jsou v CRM navázané struktury:  

• ambulantní karta (která je dále členěna na jednotlivé ambulantní návštěvy),  

• epizoda péče (hospitalizace pacienta, která je členěna na jednotlivé denní 

dekurzy). 
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3.4.1 Základní otázky pro řešení při integraci 

Při integraci těchto struktur je nutné zodpovědět zejména následující otázky:  

• směry synchronizace (z ERP do CRM, z CRM do ERP, obousměrná 

synchronizace), 

• jak propojit záznamy mezi systémy (zavedení všeobecně jednoznačného 

identifikátoru),  

• jaká pole v příslušném systému významově odpovídají polím v systému 

druhém (tedy z jakého pole do jakého budou hodnoty přeneseny),  

• kterou z technických metod synchronizace lze použít vzhledem k jejím 

kladům/záporům, časové náročnosti a nákladům, 

• jaké budou omezení navrhovaného propojení (omezení v množství dat, časová 

prodleva, závislost na akci uživatele), 

• v jakém pořadí budou datové struktury vznikat, jaké bude jejich vzájemné 

propojení v jednotlivých systémech a jaká jsou rizika pro data v jednotlivých 

systémech při použití dané metody synchronizace (týká se zejména strany 

ERP, kdy v jednom systému jsou 3 různé entity, které je nutné mezi sebou 

vzájemně propojit), 

• zda bude synchronizace probíhat na pozadí automaticky, nebo bude vyvolána 

uživatelem, případně plánovačem v pravidelných intervalech, 

• při jaké akci má dojít k synchronizaci dat (vložení záznamu, modifikace 

záznamu, odstranění záznamu),  

• jak řešit chyby vzniklé při synchronizaci (nemožnost vložit záznam, 

opakované volání v případě výpadku, kontrola průběhu synchronizace, 

záznamy o synchronizaci). 



99 

 

3.4.2 Směry synchronizace  

Co se týče volby optimálního směru synchronizace, vycházela jsem z toho, jak bude 

proces v nemocničních zařízeních vypadat vzhledem k předpokládanému využití 

jednotlivých systémů. Zatímco u ERP se předpokládá, že tento systém bude využíván 

spíše omezeným počtem osob, které budou zajišťovat vykazování a fakturaci, tedy spíše 

administrativními pracovníky, u CRM se předpokládá, že s ním bude pracovat přímo 

zdravotnický, či ošetřovatelský personál, tedy ošetřující lékaři a sestry v ordinaci, či na 

odděleních. Jeho primárním účelem je tedy vedení komplexní zdravotnické dokumentace. 

Proto z praktických důvodů bylo dohodnuto, že aktivní stranou synchronizace (tedy tou, 

u které budou primárně vznikat záznamy) bude strana CRM. Z toho bude také vycházet 

označování záznamů, kdy společný identifikátor pro oba systémy bude generovaný na 

straně CRM.  

Dalším argumentem pro to, proč by aktivní stranou měla být strana CRM je fakt, že v ERP 

je entit více a jejich propojení je volné (respektive uživatelsky nastavitelné a zrušitelné), 

což je žádoucí například v případě požádání pacienta o výmaz údajů, kdy je potřeba 

zachovat pouze informace v účetní části systému, jejichž uchování je dáno zákonem o 

účetnictví, případně nezbytně nutné zdravotnické záznamy potřebné k prokázání 

oprávněnosti vykázání výkonů zdravotní pojišťovně.  

Vzhledem k odlišnosti struktur mezi ERP a CRM a také skutečnosti, že ERP je primárně 

určen k tomu, aby zabezpečoval standardní finanční procesy, je ovšem pravděpodobné, 

že synchronizovaná karta pacienta bude ještě uživatelem ERP editována (budou doplněny 

údaje, které jsou potřeba k přímé fakturaci výkonů konkrétnímu pacientovi), z nichž 

některé uživatelé v CRM zadávat nemusí. Rozdíly mezi oběma systémy jsou také 

v povinnosti zadání jednotlivých údajů, kdy ERP jakožto účetní systém vyžaduje další 

náležitosti záznamu.  

3.4.3 Propojené entity mezi jednotlivými systémy  

Předmětem této práce je demonstrace možného propojení pro entitu pacienta. Jak již bylo 

zmíněno dříve, na straně ERP se jedná o propojení entit pacient a kontakt s entitou 

pacienta v CRM, která je postavená nad standardní entitou kontaktu.  
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Počet záznamů, které bude nutné mezi systémy synchronizovat záleží na velikosti 

organizace, která bude systém provozovat (jiné počty pacientů bude vykazovat oblastní 

nemocnice a jiné počty bude vykazovat fakultní nemocnice s vyšší lůžkovou kapacitou). 

Obecně však bude platit, že při spuštění akce bude docházet k synchronizaci pouze 

jednoho záznamu (toho, pro který byla synchronizace spuštěna).   

Vzhledem k významu jednotlivých systémů v procesu zpracování zdravotnické 

dokumentace, bude nejprve založena karta pacienta v CRM, na základě čehož dojde na 

základě pokynu uživatele (stisknutí tlačítka) synchronizací k vytvoření souvisejících 

záznamů v tabulkách pacient a kontakt na straně ERP. Založení karty zákazníka bude 

prováděno uživatelsky, vzhledem k tomu, že velká část zdravotní péče je hrazena 

zdravotními pojišťovnami a není třeba ji pacientovi fakturovat, proto by existence karty 

zákazníka pro každého pacienta znamenala zbytečnou zátěž databáze.  

3.4.4 Způsoby propojení záznamů mezi systémy 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je tedy jasné, že záznamy budou primárně 

vznikat na straně CRM. Dalším krokem je tedy stanovit, jak bude zajištěno propojení 

mezi záznamem v CRM a záznamem v ERP. Je nutné identifikovat, který záznam v ERP 

je provázaný na který záznam v CRM, a to nejen kvůli synchronizaci mezi těmito 

záznamy, ale rovněž kvůli následné potřebě přenosu souvisejících informací, jako jsou 

například úkony, které jsou pacientovi vykonané (zaevidované v CRM a přenos by měl 

být do ERP), či faktury a informace o jejich uhrazení (evidované na straně ERP a přenos 

by měl být do CRM), kde zdravotník potřebuje mít k dispozici informaci o tom, zda 

přítomný pacient uhradil veškeré své závazky vůči dané instituci).  

K identifikaci záznamu bude použito GUID (Globally Unique Identifier). V CRM a ERP 

reprezentuje GUID jednoznačné identifikační číslo libovolného databázového objektu. 

Co se týče datového typu GUID, jedná se o 16 bajtový binární datový typ. Tento datový 

typ je používán pro globální identifikaci objektů, programů, záznamů a tak dále.  

Každá hodnota tohoto identifikátoru je unikátní globálně a je generována algoritmem 

vyvinutým Microsoftem, aby zajistila jeho jedinečnost. Hlavním účelem využití GUID je 
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právě integrace s externí aplikací. Jedná se o údaj, se kterým uživatel běžně nepracuje, 

většina záznamů má ještě jiný identifikátor (například faktura je zaevidovaná pod číslem 

faktury, které vychází z uživatelsky definované číselné řady), na základě kterého uživatel 

s daty pracuje, protože je pro něho přehlednější, má pro něho určitý význam, umožňuje 

tak lepší porozumění datům a nedochází tak k takovému množství chyb.  

Vzhledem k tomu, že při synchronizaci pacientů primární stranou synchronizace bude 

strana CRM, bude jednoznačný identifikátor vznikat na straně CRM. Vložení nového 

záznamu tedy bude doprovázeno vygenerováním jednoznačného identifikátoru, který se 

bude přenášet na všechny související entity v ERP.  

3.4.1 Frekvence synchronizace 

Vzhledem k tomu, že ERP systém je vnímán spíše jako administrativní systém a CRM 

systém má sloužit pro vedení zdravotnické dokumentace, jeví se jako vhodná varianta 

realizovat synchronizaci dat mezi ERP a CRM systémem nikoliv hromadně (v určitý čas, 

či v určitém intervalu přenášet všechny karty pacientů), ale provádět synchronizaci na 

základě akce vyvolané uživatelem, kdy dojde k přenosu pouze karty, u které je přenos 

žádoucí.  

Tímto dojde k omezení zatížení sítě pravidelnými synchronizacemi velkých objemů dat 

a bude zajištěno, že po spuštění akce budou data okamžitě dostupná v druhém systému. 

3.4.2 Zhodnocení technických možností propojení 

Vzhledem k tomu, že jsou již vyjasněny základní otázky synchronizace (jaká data, jak 

identifikovaná, v jakých objemech a v jaké frekvenci budou synchronizována), je možné 

vyhodnotit, kterou z technologií by bylo vhodné použít pro realizaci zmíněného 

propojení.  

Základní charakteristika vybraných technologií již byla uvedena v teoretické části této 

práce, nicméně v této části práce bych chtěla zhodnotit jejich parametry zvažované při 

výběru vhodné technologie.  
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Ke každé z vybraných technologií bych chtěla popsat základní výhody a nevýhody jejího 

použití pro propojení zmiňovaných systémů, technická omezení, která jsou s použitou 

technologií spojená a rozdíly v cenové náročnosti řešení u technologií, u kterých je 

vhodné ji zhodnotit.  

3.4.2.1 Webové služby a API 

Jednou ze základních možností řešení přenosu dat mezi dvěma systémy je použití 

webových služeb, respektive API, které se pro přenos dat do/či z ERP, či CRM běžně 

používají. V tomto případě nejsou jako v dalších variantách náklady stanoveny jako cena 

za službu, nicméně by náklady byly stanoveny jako objem práce potřebné k přípravě 

webové služby a k ošetření případů, které při jejím volání mohou nastat.  

Výhody řešení pomocí webové služby:  

• jelikož se jedná o zcela zakázkový vývoj, je možné si plně specifikovat požadavky 

na výsledné řešení, 

• umožňuje práci napříč objekty (stránky, CU, query) – pokud je objekt 

vypublikovaný jako webová služba, je ihned přístupný ze sítě. 

Nevýhody řešení pomocí webové služby:  

• relativně vyšší náklady, 

• nutnost sestavit přesné zadání,  

• nutná práce programátora minimálně při vytvoření webové služby,  

• vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu na míru, je spojená rovněž s relativně 

vysokými náklady na údržbu, 

• webové služby jsou bezstavové a neumí si uchovat hodnoty globálních 

proměnných mezi jednotlivými voláními. 
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3.4.2.2 Scribe  

Technologie Scribe funguje na bázi tzv. agentů. Pro realizaci synchronizace by tedy bylo 

potřeba vytvořit agenta v obou systémech pro každou integrovanou entitu a vytvořit 

příslušné mapování dat.  

Výhody řešení pomocí Scribu:  

• nabízí konektor pro stranu ERP i pro stranu CRM,  

• mapování je možné provést pomocí principu Drag&Drop (intuitivní uživatelské 

rozhraní),  

• podpora jak pro řešení online, tak pro řešení on-premise (možnost integrace cloud-

to-cloud, cloud-to-premise, premise-to-premise), 

• vzhledem ke konektorům relativně rychlá implementace bez nutnosti 

programování.  

Nevýhody řešení pomocí Scribu:  

• roční fakturace (větší míra závazku). 

Cenovou náročnost řešení pomocí Scribu je možné si představit na základě údajů 

v následující tabulce demonstrujících ceny pro cloudovou verzi (92). Kromě měsíční 

zkušební verze, je Scribe možné získat ve 3 cenových kategoriích:  

Tab. 4: Cena TIBCO Scribe  

(Zdroj: 92) 

 Basic Premium Hybrid Plan 

Cena začíná na 400 $ 

měsíčně  

začíná na $ 1500 

měsíčně  

neuvedeno  

API Modeler zahrnut v ceně zahrnut v ceně zahrnut v ceně 

TIBCO Scribe Apps 5 15 zahrnut v ceně 

TIBCO Scribe 

Request/Reply Maps 

příplatkově zahrnuto v ceně zahrnuto v ceně 

Více prostředí (Dev, 

QA, Produkční) 

příplatkově zahrnuto v ceně zahrnuto v ceně 
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3.4.2.3 SSIS: SQL Server Integration Services 

Dalším z nástrojů, který lze použít pro přenos dat mezi analyzovanými systémy, je SSIS. 

Z pohledu zamýšleného řešení se ovšem toto řešení nejeví jako příliš vhodné, protože se 

jedná spíše o nástroj, který je určen pro hromadné blokové přenosy mezi systémy. 

Výhody řešení pomocí SSIS je, že:  

• umožňuje plánovat úlohy přímo na SQL serveru, monitorovat a zaznamenávat je 

stejně jako ostatní úlohy (snazší údržba), 

• umožňuje velmi rychlý přenos velkých objemů dat oproti jiným technologiím 

(například oproti Scribe). 

Nevýhody řešení pomocí SSIS jsou, že: 

• je nutné využít konektor třetí strany (například Kingswaysoft) nebo vyvinout 

vlastní nástroj, 

• vyžaduje technicky zdatného uživatele pro sestavení balíčků se znalostí vývoje 

řešení BI (v tomto případě je bod uveden spíše pro srovnání náročnosti pro 

konzultanta, nikoliv jako přímá nevýhoda), 

• vyžaduje pro vývoj virtuální stroj, není tudíž k dispozici jako SaaS, 

• vyžaduje licenci SQL serveru. 

3.4.2.4 Microsoft Flow 

Řešení pomocí Microsoft Flow by bylo vhodné zejména v důsledku toho, že výrobce 

primárního softwaru Microsoft v současné době upřednostňuje, aby byly zakázkové 

úpravy nahrazovány aplikacemi z platformy Power, které umožňují vytvoření aplikací 

bez nutnosti programování kódu.  

Co se týče nákladnosti řešení pomocí Microsoft Flow jsou dvě možnosti licencování, a to 

licencování na uživatele ve dvou variantách, či licencování na flow (93). Finanční 

náročnost jednotlivých variant je shrnuta v následující tabulce.  
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Tab. 5: Cena Microsoft Flow  

(Zdroj: 93) 

 Licence na 

uživatele 

Licence na 

uživatele se 

zapojením RPA 

Licencování na 

Flow 

Cena licence $15 

uživatel/měsíčně 

$40 uživatel/měsíc Od $500/měsíčně 

Aktivní flow na 

uživatele 

neomezené neomezené  

Aktivní attended 

RPA bot 

- 1 bot - 

Aktivní 

unattended RPA 

bot 

 $ per bot $ per bot 

Kredity služby AI 

Builder 

 5000 /měsíc  

Zahrnuté služby připojení k datům  

použití zabudovaných konektorů  

použití zakázkových a on-premise konektorů  

ukládání a správa dat  

vytvoření a přístup k zákaznickým entitám  

použití Common Data Service  

50 MB kapacita databáze 

200 MB kapacita souborová 

Výhody použití této technologie jsou, že:  

• nevyžaduje rozsáhlé odborné znalosti, 

• obsahuje přednastavené konektory pro produkty z rodiny Microsoft, 

• je možné se pomocí Microsoft Flow připojit jak k online databázi, tak 

k on-premise databázi (pomocí konektoru pro SQL Server). 

Nevýhody použití této technologie, je že: 

• zápis proběhne přímo na úrovni SQL databáze, nebude tedy možné vyvolat 

triggery a validace, které v cílovém systému (ERP) probíhají při uživatelském 

vkládání dat. 
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3.4.3 Výběr technologie a jeho zdůvodnění 

V předchozích podkapitolách byly popsány jednotlivé výhody dostupných řešení. 

V krátkosti bych tedy nyní chtěla shrnout důvody, proč byla v rámci návrhu vybrána 

synchronizace pomocí technologie Microsoft Flow.  

První z možností, kterou lze synchronizaci realizovat byly webové služby. Použití 

webových služeb nicméně znamená vývoj zakázkové modifikace, respektive vlastního 

řešení. Tato varianta sice nabízí nejpružnější řešení, nicméně není zcela v souladu 

s moderním přístupem k vývoji softwaru, který razí i společnost Microsoft, tedy cestu, 

v jejímž rámci dochází k eliminaci vývoje zakázkových modifikací, a systém je tvořen 

stavebnicovým přístupem, tudíž je složen z jednotlivých dílčích propojených aplikací, 

které jako celek utváří jedno komplexní řešení bez nutnosti zakázkových modifikací 

specifických pro konkrétního zákazníka. Z tohoto důvodu by použití webových služeb 

bylo v rozporu s tímto konceptem.  

Další z technologií, kterou je možné vyloučit vzhledem k jejímu primárnímu určení je 

technologie SSIS. Tato technologie sice splňuje požadavky a umí přenášet data mezi 

oběma systémy, nicméně je určená spíše pro pravidelné přenosy větších objemů dat než 

pro jednorázový přenos jednotlivých záznamů.  

Z tohoto pohledu tedy ve výběru vhodné technologie zbývají dvě možná řešení: Microsoft 

Flow a Scribe. Z výše uvedeného je patrné, že s použitím technologie Scribe jsou spojeny 

daleko vyšší náklady než s použitím technologie Microsoft Flow a vzhledem k tomu, že 

se jedná o přenos na úrovni záznamu, jeví se technologie Microsoft Flow jako 

nejvhodnější.  

Pro uvedenou synchronizaci na úrovni karty pacienta by bylo v rámci technologie 

Microsoft Flow, respektive Power Automate, vhodné použít instantní flow, které 

umožňuje vyvolat při stisku tlačítka uživatelem určitou odpovídající akci.  
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3.5 Technické řešení propojení pomocí Microsoft Flow  

Jak již bylo dříve zmíněno, aktivní stranou synchronizace bude strana CRM, jelikož na 

straně CRM probíhá zadávání dat. Na straně CRM bude vytvořená akce pro odeslání dat 

do ERP. Vývojový diagram práce s integrovaným řešením zobrazuje Příloha 1: Diagram 

celého procesu. 

Tato akce bude vytvořena pomocí instantního flow, které umožňuje vytvořit tlačítko, na 

které budou navázány automatizované akce – v tomto případě založení záznamu na 

základě dat jedné databáze v databázi druhé a doplnění nově založeného záznamu o 

příslušné identifikační údaje.  

Synchronizované záznamy budou muset být doplněny o:  

• časovou známku (datum a čas vložení nového záznamu), 

• GUID záznamu (jednoznačný identifikátor, kterým budou záznamy obou systémů 

propojeny). 

Časová známka bude v systému proto, aby bylo možné kontrolovat, jaké záznamy byly 

přeneseny a kdy k přenosu došlo. Případně je na záznamy s časovou známkou v určitém 

časovém intervalu možné navázat další akce v ERP (například pokud by mělo být 

zakládání karet zákazníka z nějakého důvodu automatizované).  

Časovou známku bude rovněž možné využit při kontrolách, zda byl přenos realizován, 

případně kdy došlo k poslední aktualizaci záznamu ze CRM (při aktualizaci záznamu 

dojde k přepsání časové známky aktuální hodnotou).  

Při spuštění akce vyvolávající zmiňované flow dojde k přenesení karty pacienta do ERP 

a zároveň k přenesení všech s ní souvisejících kontaktů. V následujících tabulkách budou 

specifikována pole, která budou mezi CRM a ERP přenášena (tedy společná pole v obou 

systémech potřebná pro identifikaci záznamů o pacientech).  

Ze CRM do ERP budou na kartu pacienta přenášena pole uvedená v následující tabulce.  
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Tab. 6: Data o pacientovi přenášená z CRM do ERP  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název pole ERP Název pole ERP Název pole CRM 

GUID GUID (CRM) GUID 

Časové razítko časové razítko (CRM) NVR_timestamp 

Číslo karty číslo (No.) NVR_patientcardnumber 

Číslo pojištěnce číslo pojištěnce NVR_nationalidnumber 

Datum registrace datum registrace NVR_registrationdate 

Pojišťovna pojišťovna NVR_healthinsurancecompany 

Zahraniční pojišťovna zahraniční pojišťovna NVR_Foreigninsurancecompany 

Datum narození datum narození birthdate 

Oslovení pacienta oslovení gendercode 

Jméno jméno firstname 

Příjmení příjmení lastname 

Druh pojistného 

vztahu 

druh pojistného 

vztahu 

NVR_typeofinsurancerelationship 

Z CRM do ERP budou na kartu kontaktu přenášeny následující informace:  

Tab. 7: Data o kontaktu přenášení z CRM do ERP  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název pole ERP Název pole ERP Název pole CRM 

Adresa adresa Address1_line1 

Město město Address1_city 

Telefonní číslo telefonní číslo NVR_telephonenumber 

Kód země/oblasti kód země/oblasti Address1_country 

PSČ PSČ Address1_postalcode 

Kraj kraj Address1_city 

e-mail e-mail Emailaddress1 

Typ typ Msemr_contacttype 

Jméno jméno Firstname 

Prostřední jméno prostřední jméno Middlename 

Přijmení příjmení Lastname 

Funkce funkce Jobtitle 

Mobil mobil Mobilephone 

Flow následně v ERP provede akce, které vytvoří potřebné záznamy. Na straně ERP bude 

nejprve vytvořena karta pacienta, která odpovídá entitě kontaktu na straně CRM. 

Následně k této kartě budou založeny jednotlivé provázané kontakty (kontakt na 

samotného pacienta, kontakt na blízké osoby).  
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Vzhledem k tomu, že v ERP jsou záznamy o ošetření navázány na kartu Pacienta, tedy 

na entitu, na kterou nelze přímo standardně navázat fakturaci, bude v případě, že pacient 

je samoplátcem, muset být založená ještě karta zákazníka.  

Tuto akci by nicméně měl provádět uživatel až v případě, že k fakturaci pacientovi má 

skutečně dojít, aby nedocházelo ke zbytečnému vytváření karet zákazníků, které nebudou 

v systému využívány, čímž by vzhledem k tomu, že velká část zdravotní a ošetřovatelské 

péče je hrazená zdravotní pojišťovnou, docházelo ke zbytečnému zatěžování databáze.  

Při vytvoření karty zákazníka je nutné řešit doplnění účetních náležitostí majících význam 

pro fakturaci, které určují, na jaké finanční účty budou na pozadí jednotlivé částky 

transakcí zaevidovány. V ERP je tato informace dána kombinací 3 účto skupin 

nastavovaných na kartě zákazníka. Jedná se o:  

• obecnou obchodní účto skupinu, 

• DPH obchodní účto skupinu 

• a účto skupinu zákazníka.  

Účto skupiny obecně slouží pro namapování záznamů jako jsou zákazníci, dodavatelé, 

zboží, zdroje, nákupní, či prodejní dokumenty na konkrétní finanční účty. Jsou zavedeny 

pro to, že šetří čas a snižují chybovost při účetních transakcích. Hodnoty transakce jsou 

poté zaevidovány na finanční účet uvedený v příslušném nastavení.  

Obecná obchodní účto skupina slouží pro seskupení zákazníků, kterým je zboží 

prodáváno, nejčasněji dochází k seskupování dle geografické příslušnosti (tuzemští, 

evropští, zahraniční) či dle typu obchodní činnosti.  

Účto skupina zákazníka definuje účtu, který se má použít, při účtování o pohledávkách. 

Tato účto skupina v kombinaci s nastavenou účtoskupinou zboží slouží k nastavení účtu, 

na který se pohledávka zaúčtuje.  

DPH obchodní účtoskupina určuje, jak vypočítat a účtovat prodejní daň zákazníků. Toto 

nastavení je většinou podřízeno lokální legislativě, nebo například geografické 

působnosti firmy (domácí, mezinárodní).  
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V logice pacientů je možné uvažovat o tom, že nemocniční zařízení bude chtít účtovat 

jinak o transakcích navázaných na domácí samoplátce a o transakcích spojených se 

zahraničními pacienty, proto při vytváření karty zákazníka bude nutné specifikovat, jaké 

účto skupiny mají být pro konkrétního zákazníka použity.  

Dalším údajem, který je možné navázat na kartu zákazníkem v ERP jsou tzv. dimenze. 

Ty slouží zejména pro dílčí členění položek na finančním účtech, aby bylo následně 

možné efektivněji vyhodnocovat položky přímo v ERP. Typickou dimenzi používanou 

v nemocnicích je středisko, respektive oddělení.  

3.5.1 Řešení duplicit v datech 

V ERP již nyní existuje akce pro spojení karet pacientů v případě, že dojde k duplicitnímu 

založení karty pacienta. Ze strany CRM bude vždy zaslán vnitřní identifikátor entity, na 

jehož bázi je možné záznamy sloučit a předpokládá se, že slučování záznamů bude muset 

být uživatelem provedeno v obou systémech současně (aby nedošlo k přetrhání vazeb).   

Na straně ERP je proces zakládání nové karty pacienta postaven na principu, že je 

nejdříve potřeba zkontrolovat na základě jména, příjmení a rodného čísla pacienta, zda 

již tento záznam není zadán v databázi. Až v případě, že na základě těchto informací karta 

pacienta v systému nalezena není, dochází k založení nové karty pacienta.  

Kromě výše zmíněných údajů je třeba ještě při zakládání karty doplnit informace o adrese 

pacienta a o jeho pojišťovně. K identifikaci duplicity pacientů v ERP nejlépe poslouží 

číslo pojištěnce. V případě, že i přes výše popsaný kontrolní mechanismus dojde 

k duplicitnímu založení karty pacienta, má uživatel možnost použít funkci „Sloučit kartu 

pacienta“, kdy dojde ke sloučení karet pacienta včetně historických záznamů k určené 

kartě (zpravidla je vhodné provádět sloučení k nejdříve založené kartě).  

3.5.2 Technická příprava řešení 

V ERP bude potřeba vytvořit uživatele, který bude mít plná uživatelská práva (full user 

rights) a bude mít nastavený přístup webové služby, který obsahuje klíč pro komunikaci, 
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který je možné vygenerovat opakovaně, případně jeho expiraci (v některých případech 

připojení může být žádoucí, aby přístupovému klíči po nějaké době vypršela platnost).  

Při integraci je nutné nejprve v administraci systému povolit API services v nastavení 

OData Services. Rovněž je nutné nastavit OData base URL a Port (94).  

 

Obr. 16: Nastavení v ERP 

(Zdroj: 94) 

Problémem integrace pomocí flow je, že data budou pomocí Microsoft Flow vkládána 

přímo do tabulek v SQL databázi, a tudíž není možné touto cestou vyvolat validace na 

straně ERP, které nejsou řešeny na úrovni databázových triggerů, ale jsou definovány 

v C/AL kódů, který je spouštěn klientem. 

3.6 Důsledky změny pro zařízení  

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o propojení systémů, nelze předpokládat zásadnější 

změny v organizaci, ve které jsou tyto systémy používány. Hlavní změna spočívá 

v úbytku nutnosti duplicitního zadávání dat, či časové úspoře.  

3.7 Časová náročnost řešení 

Činnosti, které je nutné v rámci realizace této synchronizace provést, jsou shrnuty 

v následující tabulce. V tabulce jsou rovněž uvedeny role osob, které jsou při těchto 

činnostech potřeba a zároveň odhad časové náročnosti realizace jednotlivých činností.  
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Uvedené časové odhady odpovídají odhadované délce realizace synchronizace v případě, 

že by měla být realizovaná pro všechny struktury, které byly v rámci této práce zmíněny 

(tedy nejen struktury pacienta, ale i ambulantní návštěvy, hospitalizace a výkonů). Délky 

trvání jednotlivých činností jsou uváděny v člověkohodinách.  

Do celého procesu návrhu integrace je potřeba zapojit několik rolí. Za prvé je potřeba do 

návrhu řešení zapojit konzultanta za stranu ERP, který zná souvislosti v tomto systému a 

je schopný definovat vztahy mezi entitami na straně ERP. Kromě konzultanta za stranu 

ERP je při návrhu integrace nutná součinnost konzultanta na straně CRM, který naopak 

zná možnosti a omezení CRM. Kromě konzultantů je potřeba do řešení zapojit i 

programátora, který bude řešit technické aspekty realizace.  

Tab. 8: Odhad časové náročnosti   

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Č
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Definice požadavků na integrované entity 8 8  16 

Definice požadavků na integrace 8 8  16 

Posouzení technické realizovatelnosti integrace   4 4 

Úpravy návrhu dle doporučení administrátora 4 4  8 

Návrh provázání jednotlivých polí 8 8  16 

Návrh potřebných programových úprav na straně 

CRM 

 8  8 

Návrh potřebných programových úprav na straně 

ERP 

8   8 

Realizace potřebných programových úprav na 

straně CRM 

 8 24 32 

Realizace potřebných programových úprav na 

straně ERP 

8  32 40 

Realizace nastavení potřebných pro spuštění 

integrace 

8 8 8 24 

Realizace samotné integrace 16 16 16 48 

Testování odeslání dat na straně CRM  10  10 

Testování příjmu dat na straně ERP 15   15 

Celková odhadovaná časová náročnost integrace 83 78 84 245 
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Údaje v předchozí tabulce jsou uvedeny v člověkohodinách a jelikož není možné v rámci 

práce zveřejnit konkrétní sazbu za práci jednotlivých pracovníků, rozhodla jsem se 

člověkohodiny převést na finanční vyjádření pomocí průměrné hrubé mzdy uváděné 

Českým statistickým úřadem pro pracovníky v oblasti informačních a komunikačních 

činností, která dle údajů Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí roku 2019 byla ve 

výši 57 785 Kč (95). 

Přepočet na hodinovou sazbu lze realizovat jako 57 785 Kč / 40 / 4,348 = 332,25 Kč, kdy 

dělitel 40 vychází z hodinové týdenní pracovní doby a hodnota 4,348 je průměrný počet 

týdnů v měsíci.  

Na základě takto odvozených nákladů je možné tvrdit, že náklady na hrubou mzdu 

pracovníků podílejících se na realizaci řešení, budou ve výši přibližně 81 463 Kč. Jelikož 

je tento údaj vypočten na základě průměrné hrubé mzdy, není v něm zohledněna platba 

sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatelem, které jsou dohromady ve výši 

dalších 34 % (při zohlednění této skutečnosti by byla částka ve výši 109 160 Kč).  

Vzhledem k tomu, že práce byla ohodnocena na základě statistického údaje, je tento 

odhad pouze orientační (pro přesnou kalkulaci by bylo nutné znát kromě hrubé mzdy 

pracovníků i další náklady, například režijní náklady na pracovníka).  
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3.8 Přínosy navrhovaného řešení 

Co se týče přínosů navrhovaného řešení, daly by se rozdělit do 2 skupin:  

• přínosy vyplývající z provedení integrace, 

• přínosy vyplývající z realizace integrace navrhovaným způsobem.  

Mezi hlavní přínosy, které vyplývají ze samotné realizace integrace, je zmenšení rizika 

chyby při opakovaném zadávání informací a zároveň časová úspora, která plyne z toho, 

že data bude potřeba zadávat pouze jedenkrát. Tuto časovou úsporu je možné vyjádřit 

časem, který je potřebný pro zadání dat do sekundárního systému, kterým je v případě 

integrace na úrovni karty pacienta systém ERP. Tato časová úspora by se vzhledem 

k množství zadávaných informací a zdatnosti uživatele mohla pohybovat mezi 30 

sekundami a 3 minutami. Zároveň pak nebude docházet k duplicitám v datech, případně 

k nesrovnalostem v evidovaných údajích mezi oběma systémy.  

Z přínosů, které vyplývají z realizace integrace navrhovaným způsobem by bylo vhodné 

jmenovat zejména fakt, že tímto způsobem je možné integraci provádět jak pro řešení on-

premise, tak pro řešení v cloudu (online), což je v souladu s budoucími trendy 

technologií.  

Zároveň je navrhované řešení spojeno s relativně nízkými náklady a pro uživatele je 

uživatelsky příjemné. Dále řešení tímto způsobem vyžaduje relativně malé množství 

programových úprav a velký díl integrace může realizovat konzultant místo 

programátora.  
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ZÁVĚR 

V rámci této diplomové práce jsem se zabývala tématem návrhu dílčí části informačního 

systému, a to konkrétně návrhem propojení mezi ERP systémem a CRM systémem na 

platformě Microsoft. Návrh byl konkrétně zaměřen na integraci na úrovni struktury 

pacienta v rámci v kontextu řešení vyvinutého společností Navertica, a.s. pro použití 

v nemocničních zařízeních.  

Tato práce byla členěna do tří sekcí. V první sekci jsem se zaměřila na teoretická 

východiska z oblasti podnikové informatiky. Zaměřila jsem kromě obecných pojmů na 

popis obou systémů, mezi kterými jsem integraci navrhovala, a následně rovněž na 

poznatky z oblasti nemocničních informačních systémů.  

V analytické části jsem nejprve uvedla, čím se společnost Navertica, a.s. zabývá, popsala 

jsem stávající řešení, která tato společnost pro oblast zdravotnictví vyvinula a 

zanalyzovala požadavky nemocničních zařízení na informační systém z pohledu jejich 

vnějšího okolí. Dále jsem se zaměřila na potenciál produktu, který společnost Navertica, 

a.s. připravila.   

Jedním z cílů této práce bylo zhodnotit, jakými technologiemi je toto propojení možné 

realizovat a vybrat technologii, která by za daných podmínek byla pro propojení 

nejvhodnější. V rámci praktické části jsem porovnávala 4 technologie, které se běžně pro 

propojení těchto dvou systémů používají a vyhodnotila jsem, že nejvhodnější technologií 

s ohledem na výši nákladů a možnosti řešení, je využití Microsoft Flow, respektive Power 

Automate. Tento cíl byl tedy splněn.  

Dílčím cílem práce poté bylo zodpovědět základní otázky, které je nutné v mém 

konkrétním případě při realizaci integrace řešit, jako jsou například volba entit, které 

budou zvolenou technologií integrovány, volby strany, na které budou vznikat data, či 

impulz, na jehož základě bude k přenosu dat mezi systémy docházet. Tyto otázky byly 

v rámci praktické části této práce rovněž zodpovězeny, proto tento cíl považuji taktéž za 

splněný.  
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V neposlední řadě jsem rovněž provedla zhodnocení finanční náročnosti navrhovaného 

řešení za použití dané technologie a specifikaci přínosů, které by navrhované řešení mělo 

pro cílové subjekty. 

Vzhledem k tomu, že systém CRM souběžně se systémem ERP používá velké množství 

subjektů z různých oblastí podnikání (nikoliv pouze z oblasti zdravotnictví) a současný 

trend vede spíše k distribuci funkcí mezi jednotlivé integrované systémy než k používání 

jednoho robustního celopodnikové řešení, je možné obdobným způsobem řešit i 

propojení dalších entit v jiném kontextu. 
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