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Abstrakt 

Cieľom bakalárskej práce „Návrh informačného systému pre predajnú firmu“ je analýza 

procesov vo firme a návrh riešenia pre tvorbu informačného systému.  

Abstract 

The goal of Bachelor´s thesis „Development of an information system for selling firm“ 

is to analyze proceses in the firm and suggest solution for creating infornatic system.  
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1. Úvod 

Komunikácia medzi ľuďmi funguje od pradávna. Základom komunikácie je 

vymieňanie informácií. V minulosti si ľudia vymieňali informácie pomocou dialógov 

alebo rôznych konverzácií. Aby sa výmena informácií zrýchlila, tak začali používať

poštových holubov, ktorý dokázali uletieť veľkú vzdialenosť za účelom donesenia 

správy. Postupom času sa prostriedky na odosielanie a spracovanie informácií zmenili a 

ako sa menili prostriedky tak sa menil aj účel informácií. Informácie bolo nutné 

zhromažďovať a spracovať. Na zhromažďovanie informácií sa začali používať

kartotéky, ktoré obsahovali dôležité dáta. Neskoršie sa začali objavovať prvé počítače, 

ktoré sa používali zo začiatku na vedeckotechnické účely. História vývoja samočinných 

počítačov sa začína odvíjať začiatkom 40 rokov 20. storočia. O pár desiatok rokov sa 

funkcia počítačov rozrástla. Ľudia začali používať počítače pre osobné ale aj pracovné 

potreby. Počítače sa začali používať k hromadnému spracovaniu dát a získali významnú 

funkcií v rozhodovacích procesoch.  

Začali sa vyrábať informačné systémy, ktoré uľahčovali užívateľovi prácu. Plnili 

dôležité funkcie ako spracovanie a uchovávanie dát, ktoré slúžili užívateľovi 

v procesoch rozhodovania a plánovania. Informačné systémy urýchlili procesy vo 

firmách a pomocou nich firmy začali robiť expanzívne kroky do oblasti riadenia 

podniku. Začali využívať strategické plánovanie z ohľadom na výrobu, predaj 

a investície.  

Informačné systémy našli uplatnenie aj u malých firiem alebo živnostníkov. 

Veľa firiem v dnešnej dobe ešte stále používa kasu na vydávanie bločkov alebo píše 

dôležité veci ako sú objednávky tovaru do zošita a nemá žiadny poriadok v dátach. 

Preto som sa rozhodol spracovať návrh informačného systému pre predajnú firmu, ktorá 

sa zaoberá predajom bielej a čiernej techniky a športových potrieb. Je to prosperujúca 

firma, ktorá je na trhu pätnásť rokov.  
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1.1. Cieľ bakalárskej práce 

Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť informačný systém pre predajnú firmu. 

Nový informačný systém by mal zjednodušiť a urýchliť prácu vo firme.  

Návrh procesov podporovaných informačným systémom je založený na detailnej 

analýze súčasného stavu procesov. 

Návrh zahrnuje funkcie informačného systému, potrebné dáta a voľbu 

komerčného informačného systému, ktorý umožňuje mať kompletný prehľad nad 

objednaným tovarom, reklamáciami alebo tovarom na sklade.  

Súčasťou návrhovej časti je zhodnotenie návrhu.  
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2. Charakteristika firmy 

2.1. Základná charakteristika firmy Elektromarket 

V roku 1993 bola založená firma Elektromarket so sídlom v Skalici, ktorá sa 

nachádza v západnej časti SR. Na začiatku jej zrodu to bola malá firma o rozlohe 30m, 

ktorá sa postupom času rozrástla na väčšiu prevádzku o rozlohe 200m. Hlavnou 

činnosťou od zrodu  tejto firmy bol predaj bielej techniky konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod). Na základe väčšieho dopytu zo strany zákazníka v roku 1996 firma 

Elektromarket zväčšila nielen predajné priestory ale i rozšírila sortiment tovaru o čiernu 

techniku, bicykle a doplnkový športový sortiment, ktorému sa venuje dodnes. V roku 

2003 sa firma presťahovala do nových priestorov, kde sa plne zmenilo jej vnútorné 

usporiadanie. Bolo posilnené materiálovo-technické zabezpečenie firmy, dovoz tovaru 

priamo k zákazníkovi a servisné stredisko. 

Firma pristupuje k svojím zákazníkom s individuálnym prístupom. V rámci 

skvalitňovania služieb zákazníkom, vyškolení pracovníci vytvárajú najlepšiu možnú 

ponuku, ktorá spĺňa individuálne požiadavky a potreby pre dopyt tovaru ku konečnému 

spotrebiteľovi.  

Vykonávanie ohlasovacej činnosti: 

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

v rozsahu voľnej živnosti 

2. 2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej činnosti 

4. prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním doplnkových služieb 

Vznik živnostenského oprávnenia 2003. Majiteľkou firmy Elektromarket je 

Elena Hyžová.  

Názov:  Elektro Market 

Sídlo:  Mallého 9, 909 01 Skalica 

IČO:   40482260 
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2.2. Organizačná štruktúra firmy 

Firma Elektromarket patrí medzi malé firmy, pretože zamestnáva 2 pracovníkov. 

Majiteľka firmy je zároveň aj vedúcou predajne a  vykonáva všetky dôležité funkcie ako 

sú napríklad:  

1) Kontakt zo zákazníkmi - zisťuje po akých výrobkoch je najväčší dopyt a snaží 

sa aby zákazníci boli zo zakúpenými výrobkami čo najviac spokojní 

2) Nákup tovaru - objednávanie tovaru prebieha 4 hlavnými spôsobmi:  

a) Pomocou obchodných zástupcov - obchodný zástupcovia reprezentujú 

rôzne spoločnosti ako sú napríklad Orava, Domoss, Eurotech, Isolit 

bravo, Fast plus, Fagor, Piranha, Dema, Harry, Neuzer, Koma a ďalšie.  

b) E-shop 

c) E-mailom 

d) Telefonicky 

Keď má firma málo tovaru na sklade, ale v poslednej dobe je držanie tovaru na 

sklade veľmi nákladné tak firma zaviedla nové podmienky ako tovar čo 

najrýchlejšie dopraviť zákazníkovi a zároveň znížiť náklady za držanie tovaru na 

sklade a toho sa snaží docieliť  metódou just in time.   

3) Reklamácie - podľa zákonu o ochrane spotrebiteľa vo svojom § 19 odst. 3 

stanovuje, že predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď alebo keď sa jedná 

o zložitejší prípad maximálne do 3 dní. Reklamácia musí byť vybavená, čiže 

s odstránením danej závady maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenej reklamácie 

pokiaľ sa nedohodnú inak. Vedúca predajne spíše zo zákazníkom reklamačný 

list a snaží sa čo najskoršie vybaviť reklamáciu aby bol spotrebiteľ spokojný.  

4) Servis - po uplynutí záručnej doby, zákazník má možnosť opraviť tovar na 

vlastné náklady 

5) Riadenie ľudských zdrojov - školenie a nábor nových pracovníkov -  podľa 

veľkosti dopytu spotrebiteľov, návštevnosti predajne a tržieb vedúca predajne 

rozhodne, či je potrebné zamestnať a zaškoliť nových pracovníkov. Školenie 

pracovníkov trvá 1-3 mesiace. Dĺžka školenia závisí na skúsenostiach nových 

pracovníkov a ich schopnosti učiť sa novým veciam.  

Ako som spomenul vyššie všetky organizačné veci vykonáva majiteľka firmy. 
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2.3. Predmet podnikania firmy 

Firma Elektromarket zamestnáva 2 pracovníkov, ktorých hlavnou činnosťou je 

obsluha a kontakt zo zákazníkmi. Pracovníci sú zaškolený aby poskytli čo najviac 

informácií o tovare.  

Predmetom podnikania firmy Elektromarket je nákup a predaj tovaru, čiže sa 

zaraďuje medzi predajné firmy. Medzi hlavný sortiment tovaru patrí hlavne čierna 

a biela technika. V predajni sa nachádza množstvo výrobkov s čiernej techniky ako sú 

televízore, hi-fi veže, autorádia, magnetofóny, digitálne fotoaparáty a kamery, domáce 

kina, dvd prehrávače a veľa iných. S bielej techniky firma ponúka na predaj mrazničky, 

chladničky, práčky, sporáky, umývačky riadu a rôzne malé kuchynské spotrebiče ako sú 

varné kanvice, mikrovlnné rúry, vysávače, žehličky, holiace strojčeky a veľa iných 

výrobkov. Firma Elektromarket ponúka aj predaj rôznych športových výrobkov 

a príslušenstiev ako sú bicykle a súčiastky na bicykle. Firma Elektromarket poskytuje 

rozvoz tovaru priamo do bytu zákazníka, ktorý vykonávajú zamestnanci firmy. 

Zákazníci môžu platiť hotovosťou, pomocou kreditnej karty alebo na splátky. Systém 

riadenia splátok je vedený 2 spoločnosťami  Homecredit a Quatro.  
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3. Analýza súčasnej situácie 

3.1. Globálna analýza procesov 

Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh informačného systému pre predajnú 

firmu. Pre konkrétny návrh informačného systému je potrebné opísať všetky procesy, 

ktoré vo firme prebiehajú. Základný priebeh procesov vo firme je zobrazený v modeli 

procesov.(viz príloha č.1) 

3.1.1. Predaj 

Zákazník si môže tovar zakúpiť priamo v predajni alebo objednať telefonicky. 

Po príchode zákazníka do predajne, je zákazník obslúžený zamestnancami predajne, 

ktorý mu poskytnú podrobné informácie o požadovanom výrobku. Po vybraní výrobku 

je zákazník oboznámený zo záručnou dobou a z podmienkami reklamácie. Po zaplatení 

výrobku zákazník dostane kúpny doklad a záručný list.  

V prípade telefonického predaja si tovar zákazník môže vyzdvihnúť v predajni 

alebo tovar zamestnanci privezú  k zákazníkovi domov. Po odovzdaní tovaru 

zákazníkovi doma, zaplatí za tovar a za dovoz, dostane príjmový doklad a záručný list. 

Zamestnanci oboznámia zákazníka zo záručnou dobou a z podmienkami reklamácie.  

3.1.2. Objednávka 

Zákazník si môže tovar ktorý nie je v predajni objednať. Pri objednávke uvedie 

svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresu, telefóne číslo) a zaplatí zálohu (väčšinou 

10%), aby bola objednávka stopercentná. Uvedie druh a typ objednávaného tovaru. Po 

spísaní objednávky dostane príjmový doklad o zaplatení zálohy. Po príchode tovaru na 

firmu, zamestnanci zavolajú zákazníkovi aby si prišiel tovar vyzdvihnúť. Po zaplatení 

zvyšnej ceny je zákazníkovi vydaný tovar a príjmový doklad zo záručným listom. 
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3.1.3. Reklamácia 

Tovar sa reklamuje: 

• v predajni  

• v servisnom stredisku.  

Pri reklamovaní tovaru zákazník musí ukázať príjmový doklad a záručný list. 

Zamestnanci spíšu reklamáciu do zošita na reklamácie spolu s osobnými údajmi 

zákazníka (meno, priezvisko, adresu, telefóne číslo), vadou, druhu a typu výrobku. 

Tovar sa posiela do servisního strediska na preskúmanie a do 30 dní dní pošlú výrobok 

späť s vyrozumením.  

Zamestnanci zavolajú zákazníkovi aby si prišiel výrobok vyzdvihnúť, 

oboznámia ho z výsledkom reklamácie a vydajú mu opravený výrobok. Pred 

vyzdvihnutím reklamovaného výrobku zákazník oznámi svoje osobné údaje 

a zamestnanci skontrolujú pravdivosť údajov a potom odovzdajú opravený výrobok.  

3.1.4. Nákup 

Nákup tovaru zabezpečuje majiteľka firmy. Vyberie sa tovar, spíše objednávku 

a po dodaní tovaru sa zaplatí faktúra. 

3.1.5. Riadenie zásob 

Firma zrušila skoro všetky svoje zásoby, pretože náklady na uskladnenie zásob 

boli priveľa vysoké. Zostalo asi 10-15% zásob na sklade a to v podobe drobnej 

elektroniky (12%) a čiernej techniky (3%).  

Majiteľka riadi zásoby podľa vlastného uváženia. Pamätá si aké výrobky sú na 

sklade a aké výrobky je potrebné objednať. Na riadenie zásob sa používa registračná 

pokladňa a každý výrobok má svoj špecifický kód.  

 Príjmami a výdajmi sa majiteľka nezaoberá, pretože z časového hľadiska to 

nestíha a na prijatie nového zamestnanca kvôli príjmom a výdajom nemá dostatočné 

množstvo finančných prostriedkov.   
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3.2. Detailní popis procesov 

3.2.1. Objednávka 

Zákazník má možnosť  tovar, ktorý nie je v predajni objednať. Zamestnanec 

predajne si opíše do zošitu vyhradeného na objednávky osobné údaje zákazníka (meno, 

priezvisko, adresu, telefóne číslo, druh a typ výrobku), o ktorý má zákazník záujem. 

Aby bola objednávka záväzná, tak zákazník môže položiť časť sumy ako zálohu, 

väčšinou 10%. Po zaplatení zálohy zamestnanec vystaví zákazníkovi príjmový doklad 

o zaplatení zálohy. Objednaný tovar ktorý má dodávateľ na sklade sa posiela na firmu 

väčšinou do 48 hodín. Ak tovar nemá dodávateľ na sklade tak sa posiela objednaný 

tovar do 14 dní. Keď objednaný tovar príde na firmu, tak zamestnanci firmy oznámia 

telefonicky alebo e-mailom zákazníkovi aby si prišiel prevziať tovar. Pred 

vyzdvihnutím objednaného výrobku zákazník oznámi svoje osobné údaje a zamestnanci 

skontrolujú pravdivosť údajov. Zákazník pri prevzatí tovaru predloží príjmový doklad 

o zaplatenej zálohe a zbytok ceny doplatí. Po zaplatení výrobku zamestnanec predá 

tovar spolu zo záručným listom a kúpnym dokladom.   

Priebeh procesu objednávka viz príloha č.2 

3.2.2. Reklamácia 

Reklamácia tovaru prebieha v dvoch fázach. 

1) Reklamácia tovaru v rámci záručnej doby 

2) Reklamácia tovaru v rámci pozáručnej doby 

1) 

Drobná elektronika a čierna technika - tovar sa reklamuje na predajni 

Elektromarket. Zákazník prinesie reklamovaný výrobok, oboznámi pracovníka predajne 

s danou chybou výrobku a predloží príjmový doklad a záručný list. Zamestnanec 
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predajne odskúša výrobok a keď výrobok nefunguje tak spíše reklamačný list, kde sú 

uvedené osobné informácie o zákazníkovi (meno, priezvisko, adresu, telefóne číslo), 

dôvod reklamácie, druh a typ výrobku. Reklamačný list sa píše do zošita vyhradeného 

na reklamácie. Reklamovaný tovar zamestnanec prevezme a odloží ho do skladu 

k ďalším reklamovaným výrobkom. Zamestnanec firmy zažiada o zvoz daného výrobku 

príslušného výrobcu, ktorý tento zvoz schváli a kurierska služba odvezie reklamovaný 

výrobok do špecializovaného servisu. Tovar na reklamáciu sa posiela do 

špecializovaného servisu,  ktorý preskúma dôvod reklamácie a do 30 dní pošle výrobok 

späť s vyrozumením. Po uznaní reklamácie sa zákazníkovi vymení výrobok kus za kus 

alebo vrátia peniaze alebo sa zákazníkovi vráti opravený výrobok. Pred vyzdvihnutím 

reklamovaného výrobku zákazník oznámi svoje osobné údaje a zamestnanci skontrolujú 

pravdivosť údajov a potom odovzdajú opravený výrobok.  

Biela technika - delí sa na drobné spotrebiče, voľne stojace biele spotrebiče 

a zabudované spotrebiče.  

Drobné spotrebiče sa reklamujú tým istým spôsobom ako drobná elektronika a čierna 

technika.  

Voľne stojace a zabudovateľné spotrebiče -  v prípade reklamácie je na každom 

záručnom liste napísané zákaznícke telefóne číslo servisu, ktoré zákazník zdarma zavolá 

a nahlási typ, druh výrobku, závadu a svoju adresu trvalého bydliska zo svojim 

 telefónnym číslom, kde na základe telefonického nahlásenia poruchy výrobku, servisné 

stredisko pošle servisného technika na opravu výrobku. Po príchode servisného technika 

zákazník predloží záručný list a kúpny doklad, technik skontroluje dokumentáciu 

a priamo v byte zákazníka opraví výrobok. Keď servisný technik nemá daný náhradný 

diel, spíše zo zákazníkom reklamačný formulár s 3 kópiami, kde 1 je pre zákazníka, 1 

pre servisného technika a 1 sa posiela výrobcovi, ktorý náhradný diel do 30 dní dodá.  

2) 

Drobná elektronika, čierna technika a biela technika - reklamujú sa tým 

istým spôsobom ako v rámci záručnej doby s jediným rozdielom, náklady spojené 

z reklamáciou tovaru v rámci pozáručnej doby si zákazník hradí sám - na vlastné 

náklady.  
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Priebeh procesu reklamácia viz príloha č.3 

3.2.3. Nákup tovaru 

Voľba tovaru, ktorý sa má objednať zabezpečuje majiteľka intuitívne podľa 

skúseností a znalostí zákazníkov. Majiteľka vytvára rôzne prognózy tovaru 

a dodávateľov. Prognóza dodávateľov spočíva v ich spoľahlivosti. Intuitívne hodnotí 

schopnosti dodávateľov dodávať tovar v čas. Veľkou nevýhodou dodávateľov je, že 

objednaný tovar sa niekedy nedostane v čas na predajňu, preto majiteľka vie, ktorý 

dodávatelia sú spoľahlivý a ktorý nie. Prognóza tovaru spočíva v tom, že majiteľka vie, 

ktorý tovar je najpredávanejší a aký veľký počet kusov sa má objednať. Tovar sa 

objednáva podľa kúpi schopnosti zákazníkov ale aj podľa ročného obdobia. Cez letnú 

sezónu objednáva bicykle a iný “letný tovar“ a cez zimnú sezónu objednáva viacej 

bielej techniky.   

Tovar sa objednáva 4 spôsobmi: 

a) Prostredníctvom obchodných zástupcov 

b) E-shop 

c) E-mail 

d) Telefonicky  

Dôležitý faktor pre objednanie tovaru je nákupná cena. Majiteľka si vždy 

preskúma ponuky od odberateľov, zhodnotí ich a po preskúmaní požiadavkou 

spotrebiteľov nasledovne tovar objedná.  

Nákup tovaru prostredníctvom obchodných zástupcov: Veľkoobchodné 

firmy posielajú svojich obchodných zástupcov, ktorý ponúkajú rôzne druhy tovaru. 

Najprv oboznámia majiteľku o najnovších výrobkoch na trhu, povedia ktoré výrobky sú 

najpredávanejšie a prečo. Každá veľkoobchodná firma používa na prezentáciu výrobkov 

katalóg. Je to účinná forma prezentácie, pretože kupujúci vidí ako výrobok vyzerá, aké 

má rozmery a v akých farbách sa vyrába. Po podrobnom výklade o novinkách na trhu 

a najpredávanejších výrobkov, obchodný zástupcovia zoznámia kupujúceho 

o najnovších akciách. Väčšinou sa jedná o tovar, ktorý je dlho na trhu ale zväčša ide 
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o náhodný výber tovaru. Akciový tovar znamená, že je na daný výrobok určitá zľava 1-

50% alebo pri kúpe určitého výrobku dostane zákazník darček zdarma. Po prezentácii 

výrobkov má majiteľka možnosť tovar objednať na mieste od obchodného zástupcu, 

ktorý spíše objednávku, kde je uvedené:

• Druh tovaru 

• Typ výrobku 

• Počet objednaných kusov 

• Zľava (pri väčšom odbere výrobkov) 

• Spôsob dodania 

• Forma úhrady 

• Adresa dodania 

• Cena za jednotku 

• Cena celkom 

Samozrejme objednávka obsahuje základné údaje: 

• Dodávateľ- meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ

• Odberateľ- meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ

• Dátum objednávky 

• Číslo objednávky 

• Názov firmy 

Nákup tovaru cez E-shop: Každá veľkoobchodná firma, ktorá spolupracuje 

z firmou Elektromarket poskytuje nákup tovaru prostredníctvom elektronického 

obchodu. Po zalogovaní do systému odberateľov, majiteľka vidí ponúkaný tovar za 

nákupnú cenu a má možnosť objednať si akýkoľvek druh a množstvo tovaru. 

Nákup tovaru prostredníctvom e-mailu: V e-mailovej správe musí byť

uvedené:

• Druh tovaru 

• Typ tovaru 

• Množstvo 

• Adresa dodania 
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• Odberateľ- meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ

• Názov firmy 

Po spracovaní objednávky, dodávateľ pošle na e-mailovú adresu faktúru. 

Nákup tovaru prostredníctvom telefónneho kontaktu: Pri telefonickom 

kontakte sa objednávka väčšinou uzatvára s obchodným zástupcom, ktorého majiteľka 

pozná a vie že je spoľahlivý. Výhodou telefonického kontaktu z obchodným zástupcom 

je, že ceny tovaru sú zmluvné.

Pri telefonickej objednávke musí byť uvedené: 

• Druh tovaru 

• Typ tovaru 

• Množstvo 

• Adresa dodania 

• Odberateľ- meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ

• Názov firmy 

Cena za jednotkové množstvo a celková cena bude uvedená až vo faktúre. 

3.3. Informačné technológie 

Z hľadiska hardwaru firma vlastní jeden počítač na ktorom vykonáva všetky 

dôležité funkcie, ktoré sú: 

• riadenie splátkového systému 

• objednávanie tovaru prostredníctvom e-mailu 

• kontrola ponúk dodávateľov 

 Informačné technológie vo firme nie sú na vysokej úrovni. Počítač je pripojený 

na internet z dôvodu urýchlenia splátkového systému. Spoločnosti na riadenie 

splátkového systému poskytli firme program Quatro - zmluvník na vykonávanie 

splátkovej činnosti. 
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3.4. SWOT- analýza 

Silné stránky – Strenghts

� vysokokvalifikovaný zamestnanci firmy 

� kvalita vykonanej práce 

� silné zázemie firmy 

� dobrá orientácia na trhu statkov a služieb 

� veľký výber rôznorodého  tovaru 

� nízke ceny tovaru 

Slabé stránky – Weakness

� skoro žiadny informačný systém 

� nevýhodne sídlo firmy (nie je v centre mesta) 

� neschopnost dodávateľov v časné dodanie tovaru 

� intuitívne riadenie z hľadiska zákazníkov 

� intuitívne riadenie z hľadiska riadení zásob 

Príležitosti – Opportunittes

� Možnosť rozšírenia firmy z rastúcimi tržbami 

� Kladná odozva na neobvyklé objednávky zákazníkov 

Hrozby – Threats

� Neustáli vstup konkurencie na trh výrobkov a služieb 
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4. Teoretické východiská 

4.1. Informačné systémy podnikov 

„Pod pojmom informačný systém podniku (IS) rozumieme systém zberu, 

spracovania, uchovania a vyhľadávania informácií potrebných na riadenie podniku. IS 

podniku by mal informačne zabezpečovať rozhodovacie procesy v podniku, a tým 

napomáhať uskutočňovanie efektívneho manažmentu. IS podniku by mal poskytovať

informácie o objektoch riadenia z rôznych pohľadov a v rôznych stupňoch agregácií 

a detailizácie tak, aby na každej úrovni riadenia bol manažment vždy pripravený 

efektívne rozhodovať. Súčasne IS podnikov by mali riešiť štatistické a prognostické 

úlohy, ako aj optimalizačné úlohy pri zostavovaní plánov podniku“. 1

4.2. Spôsoby tvorby IS podnikov 

Tvorba informačných systémov stredných a veľkých podnikov je dôležitou 

úlohou, ktorú nemožno zanedbávať, ak sa má dosiahnuť efektívne riadenie. 

Predpokladom optimálnosti manažérskych rozhodnutí je totiž informovanosť o stave 

objektov riadenia a existencia možnosti modelovať správanie systému riadenia 

v rôznom prostredí a pri rôznych riadiacich zásahoch. Preto dnes v rámci informačnej 

stratégie podniku nestojí otázka, akým spôsobom má byť IS vybudovaný. V súčasnosti 

možno IS podnik vytvoriť(viz obrázok 1): 

� Ako softvérový produkt (SP) na kľúč

� Pomocou typových programových aplikačných vybavení (TAPV) 

� Ako originálny systém podniku 

� Kombinovane 

                                                
1 Stojan, R. Metódy vývoja informačných systémov. 2002. s.38. ISBN 80-225-1542-6 
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Obrázok č.1 Spôsoby tvorby IS podniku 1 

Zdroj: (1) 

Tvorba IS podniku ako softvérový produkt na kľúč je najjednoduchším, ale 

pritom najdrahším zo všetkých uvedených spôsobov. Spočíva v zadaní úlohy tvorby 

špecializovanej firme, ktorá vyrobí potrebný softvér presne podľa požiadaviek podniku.  

Tvorba IS podniku pomocou typových programových aplikačných vybavení je dnes 

veľmi rozšíreným postupom. Typové APV sa vyrábajú pre jednotlivé podsystémy IS 

a ich kompatibilita je zaručená, iba ak sú vyrobené tou istou firmou. Prednosti tvorby IS 

pomocou typových APC spočívajú v možnosti okamžitého zavedenia APV do 

prevádzky, v možnosti overenia si kvalít APV pred jeho zakúpením, ako aj oveľa 

nižších cenách v porovnaní s tvorbou IS na kľúč. Nedostatky tohto prístupu spočívajú 

v tom, že typové APV automatizujú len úlohy, ktoré sú spoločné pre podniky, 

a neautomatizujú špecifické úlohy podnikov. Tým sa vo väčšine prípadov vytvárajú 

samostatné bázy dát pre každý podsystém APV a vzniká značná redundancia údajov.  

 Tvorba IS ako originálneho systému podniku vyžaduje existenciu útvaru 

s odborníkmi v oblasti informačných technológií. Tento prístup môže byť aplikovaný 

buď použitím tradičných prostriedkov, to je ručné projektovanie a programovanie 

pomocou programových jazykov, alebo použitím systémov na automatizáciu 

projektovania a programovania, akými sú napríklad systémy CASE a DBS. Tvorba IS 

podniku je výhodná najmä z hľadiska možnosti zahrnutia do IS všetkých špecifík 

podniku, možnosti využitia profesionálnych skúseností pracovníkov – budúcich 

používateľov IS, možnosti prispôsobovania IS v čase systému riadenia, ako aj 

z hľadiska relatívne nízkych nákladov na IS. Nevýhodou tohto prístupu je pomerne dlhá 
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doba vývoja IS a obyčajne nedostatočné profesionálne vedomosti a skúsenosti 

projektantov a programátorov podniku.  

 Tvorba IS podniku môže byť uskutočnená aj kombináciou uvedených prístupov. 

Napríklad časť IS môže byť vybudovaná pomocou typových APV a ďalšia časť

vlastnými silami. Nedostatky takéhoto prístupu spočívajú najmä v tom, že sa vytvára 

nehomogénny systém s viacerými bázami dát, ktoré sa navzájom prekrývajú. (1) 

4.3. Životný cyklus IS 

Cieľom životného cyklu IS je vysvetlenie jednotlivých etáp informačného 

systému. (2) 

4.4. Stručná charakteristika metodiky MDIS 

Metodika MDIS (Multidimensional Development of Information System) 

nepredpisuje detailne jednotlivé kroky vývoja IS, je predovšetkým návodom na spôsob 

uvažovania pri vývoji IS, ako rozdeliť prácu, o čom v jednotlivých fázach vývoja 

premýšľať apod. 

Cieľom multidimenzionálneho prístupu k vývoju IS je predovšetkým 

nezabudnúť žiadny faktor, ktorý môže ovplyvniť úspešnosť tvorby IS. Jednotlivé 

dimenzie pohľadu reprezentujú užívateľská a riešiteľská hľadiska vývoja IS. Počas 

vývoja IS vychádzame z užívateľských pohľadov na systém, ty postupne 

transformujeme na pohľady riešiteľské.  

Užívateľské pohľady na systém sú tvorené: 

� Pohľady vrcholového vedenia podniku 

� Pohľady stredného a prvoliniového manažmentu 

� Pohľady výkonných pracovníkov – koncových užívateľov systému 

Riešiteľské pohľady na systém zahrnujú: 

� Procesy – funkcie systému 
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� Dátové štruktúry (databáze) systému 

� HW a SW architektúru systému 

� Organizačné a legislatívne aspekty vývoja IS 

� Pracovné, sociálne a etické aspekty nasadenia IS v podniku 

� Ekonomické (finančné) aspekty vývoja nasadenia IS v podniku 

Metodika MDIS definuje nasledujúce etapy životného cyklu IS: 

� IST – etapa informačnej stratégie podniku 

� ÚST – etapa úvodnej štúdie systému 

� GAN – etapa globálnej analýzy a návrhu IS 

� DAN – etapa detailnej analýzy a návrhu IS 

� IMP – etapa implementácie IS 

� ZAV – etapa zavedenia IS do prevádzky 

� PÚR – etapa prevádzky, údržby a ďalšieho rozvoja IS (2) 

4.4.1. Informačná stratégia podniku 

Etapa „informačná stratégia podniku“ (IST) je prvou etapou životného cyklu 

informačného systému.  

Globálna podniková stratégia je dokument, ktorý určuje: 

� Hlavné zameranie podniku (zmysel jeho existencie, smer vývoja) 

� Podnikové ciele, ktoré majú byť v danom období dosiahnuté a ich priority 

� Zdroje, ktoré budú určujúce pre realizáciu cieľov 

� Spôsob overovania plnenia cieľov podniku, kritéria pre hodnotenie plnenia 

stanovených cieľov 

� Zodpovednosť za plnenie stanovených cieľov 

Pre podnik je dobré stanoviť merateľné kritériá úspechu pri plnení cieľov 

stanovených v globálnej podnikovej stratégii. Hovoríme o tzv. kritických faktoroch 

úspechu podnikovej stratégie. 

Jedná sa o faktory, ktorých naplnenie je meradlom úspešnosti globálnej 

podnikovej stratégie. Faktory môžu obsahovať oblasť finančnú (dosiahnutie daného 
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zisku), ako aj ďalšie oblasti (napríklad rozšírenia predaja do daného regiónu v danom 

objeme zbožia, rozšírenia sortimentu výrobkov a služieb apod.). (2) 

4.4.2. Úvodná štúdia systému 

Informačná stratégia podniku stanovuje zámer pre zavedenie a inováciu 

podnikových IS/IT. Nestanovuje však konkrétne riešenie pre jednotlivé podnikové IS 

ani dodávateľov týchto riešení.  

Konkretizovať riešenie je práve cieľom etapy „úvodnej štúdie systému“ (ÚST). Podľa 

harmonogramu schváleného v rámci informačnej stratégie budú jednotlivé IS postupne 

uvoľnené pre spracovanie úvodných štúdií.  

Cieľ etapy ÚST: 

� Posúdiť realizovateľnosť koncepcie systému navrhnutého na základe 

informačnej stratégie 

� Navrhnúť alternatívy riešenia, urobiť štúdium ich realizácie a navrhnúť

optimálne riešenie pre podnik 

� Odhadnúť náklady a prínosy vybraného riešenia 

� Rozhodnúť o zahájení globálnej analýzy daného riešenia 

Z cieľov etapy vyplývajú nasledujúce úlohy: 

� Urobiť diagnózu súčasného IS (zhodnotiť jeho klady a zápory) 

� Definovať ciele riešenia nového IS 

� Spresniť požiadavky na nový systém IS – určiť hranice nového systému a jeho 

väzby s okolím IS, spresniť organizačné požiadavky na prácu s novým IA, 

spresniť ekonomické podmienky prevádzky nového IS 

� Spracovať predbežný návrh riešenia nového systému, ktorý bude obsahovať: 

� Hranice systému 

� Hlavné funkcie, výstupy, vstupy 

� Hrubý dátový model´ 

� Navrhnúť alternatívy k realizácii IS – zvážiť technologické, organizačné, 

sociálne, ekonomické, politické vplyvy v podniku, zvážiť dostupné informačné 

technológie, spracovať hrubý návrh systému 
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� Stanoviť kritéria pre hodnotenie navrhnutých alternatív riešenia – bezpečnosť, 

spoľahlivosť, výkonnosť systému 

� Urobiť hodnotenie alternatív riešenia podľa stanovených kritérií 

� Vybrať optimálnu variantu riešenia, zdôvodniť výber 

� Prezentovať vybrané riešenie pred vedením podniku 

� Zo strany vedení podniku – rozhodnúť o realizácii ďalšieho postupu 

� Rozhodnúť o spôsobu realizácie 

� Vybrať dodávateľa riešenia 

� Uzatvoriť potrebné kontakty medzi zákazníkom a dodávateľom riešenia 

� Konkretizovať harmonogram ďalšej etapy – etapy GAN (2) 

4.4.3. Globálna analýza a návrh IS 

Etapa „globálna analýza a návrh IS“ (GAN) vychádza z koncepcie stanovenej 

v ÚST. Jej cieľom je spodrobnenie požiadavkou na systém ÚST.  

Pod pojmom analýza IS rozumieme získavanie a rozbor informácií o novo vyvíjanom 

IS. Analýza vychádza zo súčasného stavu systému v danom podniku, pokračuje 

získavaním, doplňovaním a spresnením informácií vzťahujúcich sa k novému systému.  

Pod pojmom návrh IS rozumieme spracovanie modulu nového systému. Pojem globálna 

odráža celkový pohľad na vyvíjaný IS.     

Ciele etapy GAN: 

� Rozdelenie systému do hlavných subsystémov 

� Prevedenie analýzy a návrhu hlavných subsystémov 

� Návrh rozhrania systému vzhľadom na jeho okolie 

� Návrh rozhrania medzi hlavnými subsystémami 

Z cieľov etapy plynú nasledujúce úlohy: 

� Rozpracovať koncepciu stanovenú v etape ÚST 

� Spodrobniť požiadavky na systém 

� Urobiť úplnú špecifikáciu hlavných funkcií systému 

� Urobiť špecifikáciu dát systému a dátových tokov 

� Vytvoriť model štruktúry systému a jeho hlavných subsystémov 
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� Navrhnúť rozhranie: systém, rozhranie medzi hlavnými subsystémami  

� Konkretizovať schvaľovacie procedúry pre jednotlivá riešenia 

� Rozpracovať plány testov vyplývajúcich zo znalostí vstupov a výstupov, 

akceptačné testy 

Aj v tejto etape ide stále o hrubú úroveň analýzy a návrhu systému, musíme si 

ujasniť: 

� Čo musí systém vykonávať (jeho hlavné funkcie) 

� Ako rozdeliť systém do základných subsystémov 

� Ktoré dátové objekty sú podstatné 

� Aké sú vlastnosti objektov a funkcií (2) 

4.4.4. Detailná analýza a návrh IS 

Návrh IS spracovaný v predchádzajúcej etape nie je ešte na takej úrovni 

podrobnosti, aby mohla byť zahájená implementácia systému, to je programátorské 

práce. V etape detailnej analýze systému a návrhu (DAN)  pôjde ako o prehĺbenie 

analýzy systému, tak o spracovanie návrhu IS na úrovni podrobnosti vhodnej 

k nasledujúcemu programovaniu.  

Ciele etapy DAN: 

� Prehĺbenie analýzy a následný návrh systému do úrovne, kde je možno začať

systém implementovať, to je do úrovne, ktorá bude slúžiť ako zadanie pre 

programátorov 

� Prevedenie detailného návrhu novej organizačnej štruktúry pracovných 

priestorov podniku a provoznej technológie vzhľadom k novo vyvíjanému IS 

Z cieľov etapy vyplývajú nasledujúce úlohy: 

� Transformovať konceptuálnu úroveň návrhu IS do úrovne technologickej 

a implementačnej 

� Urobiť podrobnú funkčnú a dátovú analýzu systému 

� Spracovať podrobný funkčný model systému, dátový model a model chovania 

systému 
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� Navrhnúť užívateľská rozhrania 

� Podrobne preveriť celý návrh systému pred zahájením implementácie 

� Spracovať plán implementácie systému 

� Zaistiť koordináciu riešiteľských tímov 

� Vypracovať konečnú verziu schvaľovacích procedúr a plánov testu systému 

� Spracovať plán pre zavedenie systému do každodennej prevádzky (2) 

4.4.5. Implementácia IS 

V tejto fázy sú rozpracované modely nového systému v podrobnosti dostatočné 

k zahájeniu programátorských prác. Začína etapa implementácie IS (IMP) 

Ciele etapy IMP: 

� Vytvorenie informačného systému podľa spracovaného návrhu 

� Otestovanie IS podľa stanovených testovacích procedúr 

Z cieľov etapy vyplývajú nasledujúce úlohy: 

� Tvorba a ladenie programov, respektíve úpravy nakúpených SW a HW 

produktov 

� Školenie zástupcov užívateľov, ktorý sa budú podieľať na testovaní 

� Testovanie programových modulov a systému ako celku

� Vytvorenie programovej dokumentácie 

� Tvorba užívateľských príručiek 

� Spracovanie havarijných plánov – scenárov riešení neštandardných situácií  

� Príprava migrácie dát do nového systému 

� Spresnenie plánu pre zavedenie IS do prevádzky (2) 

4.4.6. Etapa zavedenie IS do prevádzky 

V tejto fázy je IS naprogramovaný, otestovaný, zdokumentovaný, prebehla 

základná akceptácia systému z hľadiska jeho funkčnosti. Nasleduje etapa zavedenia IS 

do prevádzky (ZAV). 
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Cieľ etapy ZAV: 

� Zavedenie IS do každodennej prevádzky 

Z cieľa etapy vyplývajú nasledujúce úlohy: 

� Príprava organizácie a užívateľov na prevádzku IS – zmeny v organizačnej 

štruktúre, naberanie nových pracovníkov, respektíve znižovanie počtu 

zamestnancov 

� Školenie užívateľov 

� Inštalácia a konfigurácia technického vybavenia 

� Inštalácia a konfigurácia základného SW – napríklad databázové servery, 

sieťová infraštruktúra 

� Inštalácia a konfigurácia aplikačného SW 

� Migrácia dát do nového IS 

� Spracovanie provozného riadu pre nový IS 

� Skúšobná prevádzka IS 

� Akceptácia IS zákazníkom v plnom rozsahu z hľadiska prevádzky a správy IS  

� Prechod na každodennú prevádzku (2) 

4.4.7. Etapa prevádzky, údržby a ďalšieho rozvoja IS 

Táto etapa životného cyklu je etapa prevádzky (IS je používaný zákazníkom 

v každodennej prevádzke) a k procesu vývoja ju už nezaraďujeme. Ide však 

o najdôležitejšiu etapu životného cyklu IS, ktorá je cieľom všetkého snaženia 

z predchádzajúcich etáp.  

Vo firmách sa môžeme stretnúť zo systémami, ktorých prevádzka môže 

prebiehať bez akýchkoľvek úprav niekoľko rokov, väčšinou nájdeme systémy, 

u ktorých je neustály rozvoj nevy hnuteľný. U takýchto IS môže ísť o potrebu zavedenia 

nových funkcií do systému alebo o náhradu funkcií zastaraných, o inováciu 

informačných technológií, na ktorých sú tieto typy IS postavené.  

Ciele etapy PÚR: 

� Zaistiť prevádzku, údržbu a ďalší rozvoj IS 
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Z cieľov etapy vyplývajú nasledujúce úlohy: 

� Organizačné a technické zaistenie prevádzky IS 

� Poskytovanie konzultačných a školiacich služieb užívateľom systému 

� Údržba programového systému a dát 

� Údržba dokumentácie k systému 

� Realizácia zmien – distribúcia, inštalácia a konfigurácia nových verzií 

programových modulov 

� Záznamy užívateľských požiadavkou pre inováciu systému (2) 
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5. Návrh 

Na základe požiadaviek majiteľky firmy, som sa  rozhodol spracovať návrh  

informačného  systému, ktorý by urýchlil procesy vo firme s ohľadom na čas 

a jednoduchosť ovládania a poskytnúť informácie potrebné pre rozhodovanie. Návrh 

obsahuje návrh funkcií informačného systému, dát a výber komerčného informačného 

systému.  

5.1. Globálna schéma návrhu 

Globálna schéma návrhu vychádza z globálnej a detailnej analýzy popísanej 

v analytickej časti.  

Bol som podrobne zoznámený s prebiehajúcimi procesmi vo firme a zistil som, 

že by bolo dobré navrhnúť module reklamácií, objednávok a skladových zásob 

v elektronickej podobe. Celý informačný systém je navrhnutý tak, aby bol prehľadný 

pre užívateľa. V informačnom systéme by boli zahrnuté hlavne module reklamácií, 

objednávok, skladových zásob a menšie administratívne operácie.   

5.1.1. Správa objednávok 

Vo správe objednávok budú evidované objednávky zákazníkov. Bude možné 

sledovať stav objednávky, či je objednávka vybavená, momentálne sa vybavuje alebo 

nevybavená. Ďalšie funkcie, ktoré by mal informačný systém splňovať sú: 

• Zadanie objednávky 

• Editácia objednávky 

• Zrušenie objednávky 

• Výdaj objednávky 
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Informačný systém by mal podporovať rôzne úlohy ako sú napríklad: “prehľad 

objednávok za určité obdobie, prístup k úlohe zadanie nového zákazníka, prehľad 

oneskorených dodávok a príchod dodávky.“  

5.1.2. Správa reklamácií 

Vo správe reklamácií budú evidované všetky reklamácie zákazníkov. V rámci 

reklamácie bude možné sledovať stav reklamácie, prehľad reklamácií za určité obdobie, 

reporty reklamácií.  

Funkcie, ktoré by mal informačný systém splňovať: 

• Zadanie reklamácie 

• Editácia reklamácie 

• Zrušenie reklamácie 

• Výdaj reklamácie 

5.1.3. Skladové zásoby  

Aj keď firma zredukovala počet zásob, stále je potrebné byť oboznámený aký 

tovar je dostupný na sklade a v akom počte. Keď si zákazník objedná tovar a bude na 

sklade tak sa odpočíta zo skladových zásob a tovar, čo nebude dostupný na sklade bude 

dovezený dodávateľom. 

5.1.4. Administratívne práce 

Pri písaní reklamácií alebo objednávok bude potrebné vytlačiť rôznu 

dokumentáciu ako reklamačný list alebo objednávkový list. Informačný systém by mal 

po vyplnení potrebných údajov danú dokumentáciu vytlačiť bez chýb.  
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5.1.5. Vstup pre administrátora 

Vstup pre administrátora by mal zabezpečiť bezpečnosť údajov. Vyplnené 

objednávky a reklamácie by bežný užívateľ nemohol vymazať bez prístupového hesla. 

5.2. Detailný návrh 

V detailnej analýze návrhu informačného systému chcem zobraziť podrobný 

popis funkcií a dát, ktoré by mal spĺňať potrebný informačný systém pre analyzovanú 

firmu. 

5.2.1. Spustenie systému 

Spustením spúšťacieho súboru sa načítajú potrebné súčasti systému a zobrazí sa 

menu. Menu bude slúžiť ako hlavný panel systému.  

5.2.2. Menu 

Menu bude slúžiť ako hlavný panel systému. Užívateľ bude mať možnosť

výberu pre požadovanú činnosť. Možnosti budú nasledujúce: 

� Objednávky 

� Reklamácie 

� Skladové zásoby 

� Evidencia zákazníkov 

� Vstup pre administrátora 
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5.2.3. Objednávky 

Užívateľ má možnosť sledovať stav objednávky, či je objednávka vybavená, 

momentálne sa vybavuje alebo nevybavená. Podľa stavu objednávky bude možné 

vytvárať reporty o priebehu objednávky, aby užívateľ zistil, ktorý dodávateľ je schopný 

dodať tovar na čas a aké oneskorenie alebo aký je čas dodania objednávky od rôznych 

dodávateľov. Systém by mal umožniť prehľad objednávok za určité obdobie, aby 

užívateľ zistil počet objednávok za určité obdobie a podľa toho vytvárať rôzne 

prognózy objednávok. Prognózy objednávok by slúžili na vytvorenie určitej predstavy, 

aký tovar sa najviac objednáva, respektíve po akom tovare je najväčší dopyt a v čas sa 

zásobili daným druhom tovaru. Systém by mal automaticky upozorniť na príchod alebo 

oneskorenie dodávky objednaného tovaru, aby sa mohol skontaktovať zákazník a aby 

zamestnanci podali zákazníkovi informácie o priebehu objednaného tovaru.  

Spustením sekcie systému objednávky bude mať možnosť užívateľ zadať

objednávku do systému. Pre správne vyplnenie objednávky bude musieť zadať potrebné 

dáta: 

• Meno a priezvisko zákazníka 

• Dátum objednávky 

• Druh výrobku 

• Typ výrobku 

• Počet kusov 

• Záloha 

• Cena za kus 

• Celková cena 

• Stav objednávky 

• Tlačidlo pre uloženie objednávky 

• Tlačidlo pre zmazanie objednávky 

• Tlačidlo pre vytlačenie objednávky 

• Tlačidlo pre vytlačenie dokladu o zaplatení zálohy 

• Tlačidlo pre návrat do menu 
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Meno a priezvisko zákazníka – zákazníci budú vyberaný podľa zoznamu, ktorého 

obsah bude vyplnení v evidencii zákazníkov. Keď sa bude jednať o nového zákazníka, 

bude potrebné najprv zákazníka zaevidovať v evidencii zákazníkov. 

Dátum objednávky – užívateľ uvedie dátum objednania výrobku. 

Druh výrobku  – užívateľ vyplní o aký druh výrobku má zákazník má záujem, či 

o práčku, mikrovlnnú trúbu, chladničku, bicykel, drobnú elektroniku atd. 

Typ výrobku  – užívateľ vyplní typ objednávaného výrobku. Každý druh výrobku má 

svoje špecifické označenie. Napríklad televízor OVP A390.  

Počet kusov – do tohto políčka sa bude vyplňovať počet objednaných kusov. 

Záloha – do tohto políčka sa bude písať, či zákazník zaplatil zálohu. Výška zálohy bude 

väčšinou 10% ceny výrobku.  

Cena za kus – užívateľ vyplní predajnú cenu objednaného tovaru. 

Celková cena – Celková cena bude vypočítaná automaticky (Počet objednaných kusov 

* cena za kus - záloha).  

Stav objednávky – pole by bolo riešené zoznamom, kde by boli 3 možnosti: 

� Vybavená – každá vybavená reklamácia by sa zobrazila zelenou farbou. 

� Čaká sa na vybavenie- stav objednávky by bol znázornený modrou farbou. 

� Nevybavená – každá nevybavená reklamácia by bola zobrazená červenou 

farbou.  

Tlačilo pre uloženie objednávky – kliknutím na toto tlačidlo nastane nasledovná 

operácia. Kontrola správne vyplnených údajov – systém skontroluje, či sú všetky údaje 

vyplnené. 

Po kontrole údajov bude možné objednávku uložiť do systému. 

Tlačidlo pre zmazanie objednávky -  kliknutím na toto tlačidlo sa nás systém spýta, či 

naozaj chceme zmazať objednávku. Môže sa stať, že zákazník objednávku zruší. 

(Pre zmazanie objednávky bude potrebné administrátorské heslo). 

Tlačidlo pre vytlačenie objednávky – kliknutím na toto tlačidlo sa vytlačí objednávka. 

Objednávka nemôže byť vytlačená pokiaľ nie je uložená v systéme.  

Tlačidlo pre vytlačenie dokladu o zaplatení zálohy - keď zákazník zaplatí zálohu, tak 

po kliknutí na toto tlačidlo sa automaticky vytlačí doklad o zaplatení zálohy kde budú 

uvedené nasledujúce informácie:  
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•  Meno a priezvisko zákazníka – bude automaticky vyplnené z evidencie 

zákazníka 

•  Druh výrobku 

•  Typ výrobku 

•  Dátum objednania výrobku 

•  Výška zálohy 

Tlačidlo pre návrat do menu – pomocou tohto tlačidla sa užívateľ vráti do hlavného 

menu. 

5.2.4. Reklamácie 

Užívateľ má možnosť sledovať stav reklamácie, či je reklamácia vybavená, 

momentálne sa vybavuje alebo nevybavená. Informačný systém by mal zabezpečiť

tvorbu reportov, aby užívateľ zistil, ktorý výrobok sa najčastejšie reklamuje a od 

ktorého dodávateľa. Systém by mal umožniť prehľad objednávok za určité obdobie 

a roztriediť objednávky do kategórií, podľa toho či sú vybavené, momentálne sa  

vybavujú alebo nevybavené.  

Spustením sekcie systému reklamácie bude mať možnosť užívateľ zadať

reklamáciu výrobku do systému. Pre správne vyplnenie reklamácie bude musieť zadať

potrebné dáta: 

• Meno a priezvisko zákazníka 

• Dátum prijatia reklamácie 

• Druh výrobku 

• Typ výrobku 

• Typ reklamácie 

• Popis závady výrobku 

• Stav reklamácie 

• Tlačidlo pre uloženie reklamácie 

• Tlačidlo pre zmazanie reklamácie 

• Tlačidlo pre vytlačenie reklamačného protokolu 
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Meno a priezvisko zákazníka – zákazníci budú vyberaný podľa zoznamu, ktorého 

obsah bude vyplnení v evidencii zákazníkov. Keď sa bude jednať o nového zákazníka, 

bude potrebné najprv zákazníka zaevidovať v evidencii zákazníkov. 

Dátum prijatia reklamácie  – užívateľ uvedie dátum reklamácie výrobku. 

Druh výrobku  – užívateľ vyplní aký druh výrobku zákazník reklamuje, či reklamuje 

televízor, chladničku, práčku atd. 

Typ výrobku  – užívateľ vyplní typ reklamovaného výrobku. Každý druh výrobku má 

svoje špecifické označenie. Napríklad práčka CANDY AM290.  

Typ reklamácie – toto políčko bude riešené zoznamom. Zoznam bude obsahovať 2 

typy reklamácií a to v rámci záručnej doby alebo v rámci pozáručnej doby. Ak sa bude 

jednať o reklamáciu v rámci záručnej doby, tak všetky vzniknuté náklady hradí 

dodávateľ. Ak sa bude jednať o reklamáciu v rámci pozáručnej doby, tak náklady 

vzniknuté pri reklamácii výrobku si hradí zákazník.  

Popis závady výrobku – na toto pole bude vyhradené veľké miesto, aby bolo možné 

popísať podrobne závadu výrobku.  

Stav reklamácie – pole by bolo riešené zoznamom, kde by boli 3 možnosti: 

� Vybavená – každá vybavená reklamácia by sa zobrazila zelenou farbou 

� Čaká sa na vybavenie- stav objednávky by bol znázornený modrou farbou. 

� Nevybavená – každá nevybavená reklamácia by bola zobrazená červenou 

farbou.  

Tlačilo pre uloženie reklamácie – kliknutím na toto tlačidlo nastane nasledovná 

operácia. Kontrola správne vyplnených údajov – systém skontroluje, či sú všetky údaje 

vyplnené. 

Po kontrole údajov bude možné reklamáciu uložiť do systému. 

Tlačidlo pre zmazanie reklamácie -  kliknutím na toto tlačidlo sa nás systém spýta, či 

naozaj chceme zmazať reklamáciu. (Pre zmazanie reklamácie bude potrebné 

administrátorské heslo). 

Tlačidlo pre vytlačenie reklamačného protokolu – kliknutím tlačidla pre vytlačenie 

reklamačného protokolu by sa mal otvoriť v novom okne reklamačný protokol. 

Postupným vyplňovaním údajov do reklamácií sa údaje automaticky vyplňujú aj do 
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reklamačného protokolu. Reklamačný protokol je určený pre zákazníka, aby mal dôkaz, 

že reklamovaný výrobok odovzdal na reklamáciu firme. Reklamačný protokol by mal 

obsahovať: 

•  Hlavička – informačné údaje o firme Elektromarket 

•  Údaje o zákazníkovi  

•  Záznam o prijatí tovaru k reklamácii 

•  Záručná oprava 

•  Informácie o produkte 

•  Záznam o vrátení tovaru z reklamácie 

Hlavička – hlavička reklamačného protokolu by mala obsahovať údaje o firme 

Elektromarket:  

• Názov firmy 

• Ulica a číslo popisné sídla firmy 

• PSČ

• Mesto 

• Telefonický kontakt (poprípade FAX) 

• IČO 

• DIČ

Údaje o zákazníkovi – informácie o zákazníkovi sa automaticky prepíšu do 

reklamačného formulára z údajov vyplnených v reklamácii. 

Záznam o prijatí tovaru k reklamácii – bola by vytvorená tabuľka, ktorá by 

obsahovala 6 riadkových polí do ktorých by sa vypisovali informácie ako: 

• Prijaté od zákazníka dňa 

• Očekávaný dátum opravy – pole by bolo riešené vzorcom (dátum prijatia 

tovaru + 30). 30 dní pretože podľa zákonu o ochrane spotrebiteľa vo svojom 

§ 19 odst. 3 stanovuje, že predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď alebo 

keď sa jedná o zložitejší prípad maximálne do 3 dní. Reklamácia musí byť

vybavená čiže s odstránením danej závady maximálne do 30 dní odo dňa 

uplatnenej reklamácie pokiaľ sa nedohodnú inak. 

• Predajná cena 
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• Predané dňa 

• Prevzal – pole by bolo riešené zoznamom, kde by boli vypísaný zamestnanci 

predajne 

• Podpis a pečiatka – pole by sa nevyplňovalo na počítači ale ručne 

Záručná oprava – do pola záručná oprava by sa automaticky vypisovali údaje s typu 

reklamácie. 

Informácie o produkte – boli by vytvorených 4 polia do ktorých by sa vypisovali 

informácie o produkte: 

• Názov výrobku – druh a typ výrobku 

• Počet kusov 

• Záručná doba výrobku 

• Popis závady výrobku 

Záznam o vrátení tovaru z reklamácie – boli by vytvorené riadkové polia, ktoré by 

obsahovali:  

• Vrátené zákazníkovi dňa 

• Dátum vybavenia reklamácie 

• Poznámka – do pola poznámka by sa písal záznam odôvodnenia reklamácie  

• Odovzdal – do pola odovzdal by sa písalo meno zamestnanca ktorý vydal 

tovar zákazníkovi 

V dolnej časti reklamačného protokolu by bolo vyhradené miesto na:  

• Reklamáciu prevzal – do pola by sa podpisoval zákazník po prevzatí tovaru 

5.2.5. Skladové zásoby 

Spustením tejto sekcie systému sa dostaneme do skladovacích zásob. Tu budeme 

mať zobrazené množstvo skladových zásob jednotlivých položiek. Ku každej položke 

určitého druhu budeme mať uvedené aktuálne množstvo na sklade.    
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Ako som spomenul firma zredukovala svoje zásoby skoro na minimum, takže 

tovar na sklad sa objednáva len vo výnimočných prípadoch ako je napríklad v prípade 

akcie alebo zľavy na niektorý výrobok.   

Pridanie položky do skladových zásob bude riešené pomocou tlačidla, ktoré 

bude umiestnené v záhlaví pracovnej ploche. Jeho spustením sa zobrazí okno, kde bude 

panel, do ktorého budeme môcť napísať o aký druh a typ tovaru sa jedná. Vedľa druhu 

a typu tovaru bude ďalší panel na množstvo. Operáciu potvrdíme stlačením tlačidla 

pridať, ktoré sa bude nachádzať v novo otvorenom okne. Po započítaní položiek do 

skladu sa paneli vyprázdnia a budeme môcť pridať ďalšiu položku do skladu. Zavretím 

tohto okna sa objavíme v prostredí skladových zásob. Vedľa tlačidla pridať položku do 

skladu bude tlačidlo návrat do hlavného menu. Jeho stlačením sa zavrie okno 

skladových zásob a vrátime sa opäť do hlavného menu.   

5.2.6. Evidencia zákazníkov 

Vďaka evidencii zákazníkov užívateľ bude mať prehľad o jednotlivých 

zákazníkoch a ich objednávkach, či reklamáciach. Bude zaznamenaná e-mailová adresa 

a telefonický kontakt, v prípade nutnosti kontaktu zákazníka. Pri registrácii nového 

zákazníka, by každý nový zákazník dostal zákaznícku kartu. Zákaznícka karta by slúžila 

ako karta na poskytovanie zľav a na tvorbu promo akcií. V prípade častého nákupu by 

zákazník dostal zľavu napríklad 5%, alebo darček k zakúpenému výrobku.  

Spustením tejto sekcie systému sa zobrazia v riadkoch informácie 

o zákazníkoch. V záhlaví budú 2 tlačidlá. Jedno pre návrat do hlavného menu a druhé 

pre pridanie nového zákazníka. Jeho stlačením sa zobrazí formulár pre vyplnenie údajov 

o zákazníkovi. 

Bude obsahovať nasledujúce položky: 

• Titul 

• Meno 

• Priezvisko 

• Ulica 

• Číslo popisné 

• Mesto 
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• PSČ

• Telefóny kontakt 

• E-mail 

• zľava 

Stlačením tlačidla pridať sa záznam o zákazníkovi uloží na prvý voľný riadok 

v poli kontaktov.  

5.2.7. Vstup pre administrátora 

Pre kontrolu a zmazanie objednávok a reklamácií bude slúžiť špeciálny vstup 

pre administrátora. Vstup bude chránených vstupným heslom. Zadaním správneho hesla 

sa dostaneme do systému. Menu bude také isté s jediným rozdielom, že administrátor 

bude môcť vymazať objednávky a reklamácie. V záhlaví pracovnej plochy bude tlačidlo 

s názvom „odhlásiť sa“. Po kliknutí na toto tlačidlo sa nás systém spýta, či sa naozaj 

chceme odhlásiť. Po odhlásení sa nám zobrazí znova hlavné menu. Keď sa zabudneme 

odhlásiť a vypneme program, tak po ďalšom spustení programu budeme automaticky 

odhlásený.  

5.3. Výber komerčného informačného systému 

Informačné systémy v dnešnej dobre podporujú veľké množstvo modulov, ktoré 

majú dobré využitie v praxi pre malé, stredné i veľké firmy. Väčšina informačných 

systémov je zameraných na výrobu, plánovanie, účtovníctvo atd.  

Našim východiskom pri hľadaní informačného systému budú nasledovné 

kritériá: 

• Zameranie na nákup, objednávky a reklamácie  

• Zameranie na skladové zásoby 

• Prepojenie s pokladničnými systémami 

• Prepojenie s internetovým obchodom 

• Nenáročná obsluha 
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• Cena 

• Veľkosť firmy  

Podľa týchto požiadaviek som sa snažil nájsť optimálny zoznam informačných 

systémov dostupných na slovenskom trhu. Keďže som našiel veľké množstvo 

informačných systémov, ktoré vyhovovali daným požiadavkám, tak som sa rozhodol, že 

urobím prieskum u podnikateľských subjektov zameraný na používanie informačných 

systémov a modulov. 

Spýtal som sa 9 podnikateľských subjektov aké používajú informačné 

(respektíve ekonomické systémy) a ako riešia reklamácie výrobkov. 

Používaný 

informačný/ekonomický 

systém 

Money S3 Pohoda Žiadny 

Počet používaných 

systémov 

5 1 3 

Tabuľka č.1 Porovnanie používania IS  

Využitie ekonomických systémov

62%13%

25%

Money S3

Pohoda

Žiadny

Graf č.1 Využitie ekonomických systémov  

Z môjho výskumu vyplýva, že väčšina podnikateľských subjektov zo zameraním 

na predaj výrobkov a poskytovaním služieb používa ekonomický systém Money S3 (viz 

tabuľka číslo 1). 



47

Reklamácie výrobkov riešia niektoré firmy pomocou vytvorených skriptov v Microsoft 

Excel s využitím prostredia Visual Basic.  

5.4. Porovnanie ekonomických systémov 

Slovenský trh ponúka široké množstvo ekonomických systémov s využitím pre 

malé, stredné a veľké firmy. Na porovnanie som si vybral ekonomické systémy Money 

S3, Pohoda a Abra. 

5.4.1. MONEY S3 

Ekonomický systém Money S3 ponúka všetky potrebné moduly - podvojné 

účtovníctvo (jednoduché účtovníctvo), adresár, fakturácia, sklady, objednávky, mzdy a 

celý rad ďalších doplnkov, vrátane homebankingu, prepojenia s pokladničnými 

systémami, internetovými obchodmi alebo ďalšími aplikáciami na báze XML. 

Vyznačuje sa hlavne jednoduchou a ľahkou obsluhou v prostredí Microsoft 

Windows.(3)  

Money S3 je modulárnym systémom. Základom je vždy modul jednoduchého 

alebo podvojného účtovníctva s adresárom a fakturáciou. V základnej verzii ďalej 

nájdete evidenciu majetku, knihu jázd, editor tlačových formulárov, import a export dát, 

homebanking a ďalšie. 

Voliteľnými modulmi sú skladový a objednávkový systém a personalistika a mzdy. (4)  

5.4.1.1.Prehľad ponúkaných kompletov 

Money S3 je ponúkaný vo forme cenovo zvýhodnených kompletov v troch 

kategóriách - pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a školy. 

Výhodou Money S3 je možnosť jeho postupného rozširovania. Je možné ako 

plynulé rozšírenie počtu licencií na viac počítačov, tak najskôr zakúpiť menej náročný 
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komplet a neskôr zakúpiť za rozdiel cien kompletov na vyšší balík (vrátane rozdielu 

cien ďalších licencií).(5) 

Komplety pre podnikateľské subjekty 

Jednoduché 

účtovníctvo 

Podvojné 

účtovníctvo 
Sklady Mzdy 

Money S3 Lite*

Money S3 Mini    

Money S3 Standard   

Money S3 Small Business

Money S3 Business

Money S3 Office

Money S3 Store

Money S3 Proffesional

Money S3 Premium*

Tabuľka č.2 komplety pre Money S3  

5.4.2. POHODA 

Ekonomický systém POHODA je komplexný účtovný, ekonomický a 

informačný systém pre malé až stredné firmy z radu fyzických i právnických osôb. 

Účtovný software POHODA je odvetvovo neutrálny a je vhodný nielen pre 

živnostníkov, podnikateľov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú obchodom a poskytovaním 

služieb, ale i pre slobodné povolania a podvojne účtujúce neziskové organizácie. 

POHODA umožňuje viesť jednoduché i podvojné účtovníctvo a vyhovie platiteľom i 

neplatiteľom DPH. 

POHODA vyniká užívateľským komfortom porovnateľným s produktmi MS 

Office, s ktorými i údajovo spolupracuje. Tento software ocení každý, kto si potrpí na 

profesionálny vzhľad firemných dokumentov a podrobný prehľad o vlastnom 
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hospodárení. Od inštalácie a nastavenia systému, cez zápis, výber a tlač dokladov, až po 

účtovnú uzávierku, POHODA svojmu užívateľovi maximálne uľahčuje každodennú 

prácu, a to vďaka prepracovanému užívateľskému rozhraniu, interaktívnym 

sprievodcom a rozsiahlemu systému kontextového pomocníka.(6) 

5.4.2.1.Prehľad ponúkaných kompletov 

Ekonomický systém POHODA je k dispozícii v niekoľkých obsahovo a cenovo 

rôznych variantoch. Aby ste mohli posúdiť, ktorá POHODA bude pre Vás tá najlepšia, 

v nasledujúcej tabuľke je prehľadne zobrazení obsah jednotlivých variantov. (7) 

Adresár (správa obchodných dokladov, komunikačné 

funkcie, organizácia dokumentov) 
 *  *  *  *  * * *   * 

Neobmedzený počet účtovníctiev (účtovných jednotiek)    *  *  *  * * *  *  

Jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, interné 

doklady, predkontácie) 
 *  *   *      *   *  

Podvojné účtovníctvo (účtovný denník, predkontácie, 

interné doklady, saldo, analýza) 
       * *  *   *  

Financie (pokladňa, banka)  *  *  *  *  *   * *  *  

Homebanking (tvorba príkazov, zaúčtovanie výpisov)    *  *  *  *   * *  *  

Dane (priznanie k DPH , podklady pre daň z príjmov)  *  *  *  *  *  *   *  

Fakturácia (vydané/prijaté faktúry, zálohové faktúry, 

príkazy k úhrade) 
 *  *  *  *  *   *  * *  

Objednávky (ponuky, dopyty, prijaté/vydané objednávky)    *  *  *  *  *  * *  

Poštové zostavy (poukážky, sprievodky, obálky, štítky)    * *  *  *  *  * *  

Cudzie meny (podpora euro, kurzové lístky, cudzojazyčné 

zostavy) 
   *  *  *  *   *  * *  
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Majetok  (dlhodobý, leasingový a drobný majetok)    *  *  *  *  *   *  

Kniha jázd  (vozidlá, jazdy)    *  *  *  *   *   *  

Mzdy (personalistika, mzdy)      *1    *1  *1   * 

Sklady (zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, 

výroba, inventúra) 
     *    *2  *2  *  * 

Intrastat  (možnosť rozšírenia o výkazy Intrastat)      *    *  *  * * 

Podpora internetových obchodov      *3    *3  *3  *3  *3

Podpora pokladničného software       *4    *4  *4  *4  *4

Podpora pokladničného hardware a čiarových kódov      *    *  *  *  * 

Tabuľka š.3 porovnanie kompletov POHODA  

Vysvetlivky k tabuľke:  

"*" - Variant obsahuje túto agendu/funkciu.  

"*1" - Variant obsahuje mzdy.  

"*2" - Variant obsahuje sklady B. Voliteľne je možné dokúpiť sklady A pod názvom 

POHODA SKA.  

"*3" - Variant obsahuje internetový objednávkový systém eForm a podporuje tiež 

obchody iných výrobcov.  

"*4" - Voliteľne je možné dokúpiť pokladničný software POHODA Kasa. 

5.4.3. ABRA 

ABRA G1 je určená pre firmy a organizácie s jednoduchým účtovníctvom. Je 

členom rodiny ABRA Gx, najrozšírenejšieho ERP software s architektúrou 

Client/Server v Českej a Slovenskej republike. Patrí medzi technologickú špičku 

odboru, ktorá je ale cenovo dostupná všetkým zákazníkom.(8) 

Systémy ABRA pre malé firmy a živnostníkov sú plnohodnotnými podnikovými 

aplikáciami, ktoré zvládnu komplexnú agendu vedenia firmy, od finančného 

účtovníctva, cez riadenie skladov až po personalistiku. 
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Vďaka stavebnicovému systému si zákazníci môžu vybrať, ktorú funkčnosť

budú využívať a tým významne ušetriť náklady na obstaranie systému ako i skrátiť čas 

implementácie.(8) 

5.4.3.1.Ponúkané moduly  

Vďaka stavebnicovému systému si zákazníci môžu vybrať, ktorú funkčnosť

budú využívať a tým významne ušetriť náklady na obstaranie systému ako i skrátiť čas 

implementácie. 

Základné moduly: predaj, nákup, skladové hospodárstvo, banka a homebanking, 

pokladňa, majetok, jednoduché účtovníctvo. 

Rozširujúce moduly: CRM, call centrum, mzdy a personalistika, maloobchodný 

predaj, splátkový predaj, evidencia pošty, polohované sklady, kompletizácia, projektová 

dokumentácia, výroba, business inteligence, SCM, skriptovanie.(9) 

5.5. Zhodnotenie návrhu 

Komerčné ekonomické systémy, ktoré splňovali kritéria som vybral tri. 

Ponúkajú veľké množstvo modulov a komponentov. Našim požiadavkám, ktoré som 

vymenoval vyššie by najlepšie vyhovoval ekonomický systém MONEY S3 

s komponentom Small Business. Komponent Small Business vyhovuje preto, lebo 

obsahuje jednoduché účtovníctvo a sklady. Keďže firma zamestnáva 2 zamestnancov 

tak je zbytočný modul mzdy a o účtovníctvo sa stará účtovníčka. Komponent Small 

Business obsahuje fakturácie a objednávky, ktoré sú jednoduché na ovládanie a firma 

s týmito modulmi pracuje denne.  

Systém Money S3 neobsahuje modul reklamácie, ktoré sú pre firmu nevyhnutné, 

tak z tohto dôvodu som navrhol doplnenie tohto systému o modul reklamácie, formou 

aplikácie Visual Basic.  
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Požiadavky na informačný systém Money S Pohoda Abra 

Zameranie na nákup, objednávky a reklamácie  35% 35% 30% 

Zameranie na skladové zásoby 33% 33% 33% 

Prepojenie s pokladničnými systémami 50% 50% 0% 

Prepojenie s internetovým obchodom 50% 50% 0% 

Nenáročná obsluha 45% 30% 25% 

Cena 30% 50% 20% 

Veľkosť firmy  33% 33% 33% 

Tabuľka č.4 zhodnotenie IS  

5.6. Cenový odhad 

(Ceny sú uvedené bez DPH) 

Komplet Money S3 Small Business:    5 990 Sk 

Licencia na ďalší počítač:      3 594 Sk 

Aktualizácia:                             1 980 Sk 

Spolu cena za komplet (bez DPH)                      11 564 Sk 

Spolu cena za komplet (s DPH)                      13 761 Sk 

Hardware:      Intel Celeron 1, 8 GHz, HDD 80 GB, 1024 MB DDR2    6 030 Sk 

  LCD 17 “       4 289 Sk 

  Tlačiareň        2 700 Sk 

  Príslušenstvo (myš, klávesnica)       500 Sk 

  Cena za hardware (bez DPH)              13 519 Sk

  Cena za hardware (s DPH)              16 088 Sk 

Software:  AVG Antiviru 8.0         429 Sk 

Microsoft WIN XP PROF EN OEM               3 058 Sk

  Microsoft OFFICE BASIC 2007 EN W32 OEM (MLK)     4 092 Sk 

  Cena za software (bez DPH)                7 579 Sk 

Cena za hardware (s DPH)                9 019 Sk 

Cena celkom (bez DPH)               32 662 Sk 
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Cena celkom (s DPH)                38 688 Sk 

Náklady za školenie:                     zdarma 

Náklady za inštaláciu programu:                   zdarma 

Provozné náklady: servis a úprava systému     350 Sk/hodina 

5.7. Prínos informačného systému 

Informačný systém by zaviedol poriadok dát vo firme a urýchlil by dané 

procesy. Dôležitý aspekt nového informačného systému je z hľadiska časového 

a finančného. Keď sa daná činnosť rýchlejšie dokončí, tak zamestnanci budú môcť

vykonávať inú činnosť. Napríklad pri reklamácii tovaru by zamestnanci nemuseli 

hľadať v zošite kto aký výrobok reklamoval alebo či reklamácia bola vybavená úspešne. 

Pozreli by sa do informačného systému a tam by mali farebne označené reklamácie 

podľa toho či by boli vybavené alebo nie. Zákazník by nemusel pri vyzdvihnutí výrobku 

ukazovať osobné dokumenty ako je napríklad občiansky preukaz, ale ukázal by 

reklamačný formulár a podľa toho by si zamestnanci zistili aký výrobok reklamoval 

a kto ho reklamoval. 

Ako som spomenul prínos informačného systému by bol veľký hlavne 

z hľadiska úspory času a financií.  
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6. Záver 

Cieľom mojej bakalárskej práce bol návrh modulov informačného systému pre 

predajnú firmu.  

Zo začiatku som popísal základné informácie o firme a procesy, ktoré vo firme 

prebiehajú. V globálnej analýze som popísal základné procesy, ktoré prebiehajú vo 

firme a v detailnej analýze som každý proces podrobne rozobral a urobil som grafické 

znázornenie procesov.  

Pre lepšie priblíženie chodu firmy, som v detailnej analýze podrobne popísal 

základné činnosti, potrebné pre správny chod firmy, to je objednávka, reklamácia 

a nákup tovaru. Na konci analytickej časti som spracoval SWOT analýzu, ktorá hodnotí 

slabé, silné stránky firmy a príležitosti a možné hrozby firmy.  

Na začiatku teoretickej časti som vysvetlil čo je informačné systém a spôsoby 

tvorby informačných systémov pre podniky. Nevyhnutnou súčasťou tvorby 

informačných systémov je životný cyklus informačných systémov a obecné princípy 

metodiky. Ďalej som popísal etapy životného cyklu a každú etapu som podrobne 

vysvetlil.  

V návrhovej časti som sa zameral na popis modulov potrebných pre tvorbu 

informačného systému. V globálnej analýze som vytvoril určitú predstavu ako by mal 

systém vyzerať a v detailnej analýze som podrobne rozobral funkcie a možnosti 

systému.  

Po spracovaní návrhu tvorby informačného systému som stanovil základné 

kritéria, ktoré by mal systém splňovať a podľa týchto kritérií som vybral tri komerčné 

informačné systémy. Každý komerčný informačný systém som zhodnotil a urobil som 

prieskum, ktorý mi pomohol rozhodnúť, ktorý komerčný informačný systém by 

najlepšie vyhovoval pre firmu Elektromarket. Nakoniec som vybral komerčný 

informačný systém Money S, ktorý je nutný doplniť modulom reklamácie, 

naprogramovaným v Microsoft Excel s využitím aplikácie Visual Basic.  
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8. Zoznam použitých skratiek a symbolov 

IS – informačný systém 

SWOT analýza – nástroj používaný k tvorbe podnikovej stratégie k identifikácii silných 

a slabých stránok podniku, príležitostí a ohrození. Názov je zložený z prvých písmen 

anglických slov silný, slabý, príležitosti a ohrozenie 

MDIS  Multidimensional Development of Information System – metóda, informačného 

systému, ktorá sa pozerá na vývoj informačného systému z viacerých pohľadov - 

dimenzií 

SP softvérový produkt – výroba informačního systému na kľúč

TAPV  typové programové aplikačné vybavenie – tvorba jednotlivých podsystémov 

informačného systému 

IST etapa informačnej stratégie podniku - informačná stratégia podniku stanovuje 

zámer pre zavedenie a inováciu podnikových IS/IT. 

ÚST etapa úvodnej štúdie systému – konkretizuje riešenie pre jednotlivé podnikové 

informačné systémy 

GAN etapa globálnej analýzy a návrhu IS - spodrobnenie požiadavkou na systém 

zistených v etape úvodnej štúdie systému 

DAN etapa detailnej analýzy a návrhu IS - prehĺbenie analýzy a následný návrh systému 

do úrovne, kde je možno začať systém implementovať, to je do úrovne, ktorá bude 

slúžiť ako zadanie pre programátorov 

IMP  etapa implementácie IS - vytvorenie informačného systému podľa spracovaného 

návrhu a testovanie informačného systému 

ZAV  etapa zavedenia IS do prevádzky - zavedenie IS do každodennej prevádzky 

PÚR etapa prevádzky, údržby a ďalšieho rozvoja IS - zaistiť prevádzku, údržbu a ďalší 

rozvoj informačného systému 

ERP enterprise resource planning - informačný systém, ktorý integruje dáta a procesy 

organizácie do jednotného systému. 
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