






Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout intranetovou elektronickou nástěnku 

pro zjednodušení a zefektivnění vnitropodnikové komunikace pomocí Windows SharePoint 

Services 3.0. Práce obsahuje postupy použité při realizaci projektu a postupy pro jeho 

zavedení v podniku. 
 
 
Abstract 
 
 This Bachelor´s thesis is aimed to project an intranet electronic notice-board for 

simplification and improved effectiveness of in-house communication via Windows 

SharePoint Services 3.0. This thesis contains techniques used for realization of the project and 

techniques for its implementation in the company. 
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1 Úvod 
 

V dnešní době je využití různých komunikačních systémů v podnicích standardem  

a jako takové nepřináší žádnou významnou konkurenční výhodu. Jejich nevyužití však 

znamená výraznou nevýhodu, zaostávání za konkurencí a oslabení pozice na trhu způsobenou 

nižší mírou informovanosti zaměstnanců, delší trvání doby výměny informací a vyšších 

nákladů spojených s tímto zastaralým řešením. 

 

Jelikož firma žádný vnitropodnikový informační systém nevyužívá, bylo nasnadě, 

že je třeba intranet navrhnout a posléze realizovat. 

 

Při samotné realizaci intranetu jsem si jako požadavek kladl také využití daného řešení 

i v podnicích malé a střední velikosti, které nemají dostatek finančních zdrojů pro realizaci 

velkých projektů či zaměstnávají málo nebo vůbec žádné pracovníky IT.  

Jediným nutným vkladem pro realizaci Windows SharePoint Services intranetu je 

licence na MS Windows Server 2003, která je v dnešní době standardem. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 
 

Současný stav vnitropodnikové komunikace ve firmě Purus-Meda, s. r. o., není řešen 

žádným centralizovaným způsobem, takže běžná komunikace probíhá pouze pomocí 

hromadné korespondence, klasických e-mailů a telefonních hovorů mezi jednotlivými 

zaměstnanci. Tento systém, nejen, že je dražší a z hlediska času věnovanému výměně 

informací neefektivní, ale dochází k časté neinformovanosti klíčových členů managementu  

a tím i k poklesu potencionálních zisků. 

 

Ve snaze vylepšit tuto situaci jsem se po konzultaci s vedoucími pracovníky 

obchodního a informačního oddělení rozhodl sestavit jakousi „elektronickou“ nástěnku  

kde budou moci jednotliví pracovníci vyvěšovat informace pro ostatní a kde jednoduše 

(formou filtrů – dotazů) zjistí informace od ostatních, které se týkají buď přímo jejich osoby 

nebo oddělení. 

 

 

Cílem mojí bakalářské práce je tedy sestavit co možná nejpřehlednější 

vnitropodnikový informační zdroj pro společnost Purus-Meda, s. r. o., který zajistí kvalitnější, 

efektivnější, rychlejší, jednodušší a v neposlední řadě levnější vnitropodnikovou komunikaci. 

 

K dosažení toho cíle bude využita služba Windows SharePoint Services 3.0, která 

bude ve spolupráci s SQL databází (Microsoft SQL Server 2000) tvořit podnikový intranet. 

 

Mezi předpokládané informace dostupné z této nástěnky budou patřit například data  

a hodiny konání vnitropodnikových porad včetně seznamu členů, kteří se mají dostavit. Časy 

a objemy očekávaného příjmu materiálu. Dále zde budou sdíleny všechny důležité veřejné 

elektronické dokumenty jako vyhlášky, směrnice, analytické dokumenty. Informace o nově 

připravovaných výrobcích, obchodních slevách, akcích atd.  

Z toho výpisu je zřejmé, že zřízení toho vnitropodnikového informačního zdroje bude 

pro podnik nanejvýš výhodné. 
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3 Teoretická východiska práce 
 

3.1 Windows SharePoint Services 3.0 
 

3.1.1 Předpoklady pro realizaci 
 

Windows SharePoint Services (WSS) 

„WSS je webová informační služba vystavěná na technologii .NET, která využívá 

k ukládání všech svých dat databázový server Microsoft SQL Server. Svou funkcionalitou 

pokrývá oblast správy informací a dokumentů, jejich distribuci, personalizaci (řízení přístupu 

uživatelů k informacím) a fulltextové vyhledávání.  

Služba WSS je licenční součástí operačního systému Windows 2003 Server, není 

ovšem součástí instalace.“[16, s. 7]  

 

 

Aby mohla být služba Windows SharePoint Services úspěšně využívána, je třeba 

operační systém MS Windows 2003 Server, který plně podporuje technologii .NET 

Framework v.3.0+, dále pak službu Internet Information Server 6.0+ (IIS) umožňující sdílet 

na serveru webové aplikace a ASP.NET. 

 

 

Při instalaci WSS je možnost jako datové úložiště využít buď standardně nabízený 

databázový stroj Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (WMSDE) upravený tak,  

aby nabízel jen základní omezené možnosti – např. maximální velikost databáze omezena  

na 2GB, neobsahuje nástroj pro správu databází, vyhledávací indexační nástroj využitelný  

pro fulltextové vyhledávání, nepodporuje Symmetrical Multiprocessing (SMP) atd. 

Druhou možností je WSS napojit na plnohodnotný Microsoft SQL Server 2000+ a to 

nejméně v aktualizaci SQL Server Service Pack 3+.[16, s. 11-13] 

 

 

3.1.2 Hlavní výhody služby Windows SharePoint Services 
 

„Stručné shrnutí hlavních výhod které služba Windows SharePoint Services 3.0 nabízí. 

 10



Spolupráce 

Efektivní týmová práce je závislá na komunikaci účastníků týmu. Na sdílení jejich 

společných týmových informací a často i na zajištění přístupu k různým informacím pro různé 

definované skupiny týmu. Služba WSS umožňuje tyto nutné podmínky podporující úspěšnou 

spolupráci zajistit a týmovou spolupráci tak maximálně zefektivnit. 

 

Správa dokumentů 

Ukládání dokumentů na různé nosiče informací a do různých míst firemních sítí je 

minulostí. Centralizované ukládání dokumentů do jediného cílového bodu zajištěné službou 

WSS umožňuje jednoduchou správu, přístup a práci s běžnými typy souborů užívaných 

k ukládání dat – textů, tabulek, obrázků. 

 

Vyhledávání informací 

Centrální ukládání informací přináší velkou výhodu v jejich vyhledávání. A to nejen 

podle názvu nebo umístění, ale hlavně podle obsahu. 

 

Personalizace 

Využití moderních technologií ve službě WSS zajišťuje nejen rozpoznat návštěvníka  

a umožnit mu pouze ty úkony, ke kterým mu bylo přiděleno právo, ale umožňuje  

mu přizpůsobit si vlastní pohled na sdílené informace a tak zajistit každému efektivní využití 

a zprostředkování uložených dat. 

 

Výpisy a upozornění 

Jak efektivní by byl nástroj, který by uživatel musel denně kontrolovat? Jaký čas by 

musel uživatel strávit monitoringem stále se rozrůstajícího informačního média, kdyby neměl 

možnost nastavení jeho zpětné vazby. Upozornění na změny informací udržují uživatele 

informované a tudíž znalé. 

 

Integrace aplikací 

Proč pořizovat opět nový drahý software ušitý na míru informačnímu systému a práci 

s informacemi na něm uloženými? Efektivnější je pořídit informační systém, který s těmi 

stávajícími programy bude spolupracovat. Bonitu služby WSS zvyšuje integrace s aplikacemi 

Office.“[16, s. 9]  
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3.1.3 Účinná týmová práce 
 

Práce s příspěvky  

Informace jsou v prostředí produktů SharePoint rozčleněny do několika typů:  

• informace s ucelenou hodnotou v podobě dokumentů (např. Office Word, Office 

Excel, skenované dokumenty, obrázky)  

• jednoduché příspěvky přímo publikované na portále v předem definovaných 

seznamech (oznámení, události, kalendáře…)  

• formuláře (např. s žádostmi) s možností automatizace zpracování  

 

Všechny tyto typy informací je možné při publikování na portál kombinovat – k položkám 

seznamů je možné přikládat přílohy v podobě dokumentů, dokumentové knihovny  

či knihovny obrázků zpravidla obsahují metadata popisující publikovaný dokument;  

pro snadnější práci uživatelů je možné na portále přidávat tzv. výpisy (odkazy na publikované 

informace, které mohou být zobrazeny zároveň ve více oblastech portálu). 

 

 

Práce s informacemi  

 

Zveřejňování  

Obsah portálu lze doplňovat několika způsoby:  

• Publikovat je možné dokumenty do dokumentových knihoven nebo do knihoven 

obrázků. Každá knihovna má nadefinovaný vlastní profil (sada metadat či atributů, 

které dále zpřesňují dokument), na základě kterého jsou pak pro uživatele  

(a oprávněnými uživateli) vytvářena zobrazení. Tato zobrazení dokumenty seskupují, 

filtrují, tvoří na základě metadat souhrny apod. 

• Přímé publikování informací do různých typů seznamů slouží pro publikování úkolů, 

událostí, oznámení, odkazů na webové servery, kalendářů apod. Uživatel zapisuje 

informaci přímo do formuláře umístěného na portálové stránce. Obdobně jako  

u dokumentových knihoven i v seznamech je možné definovat atributy jednotlivých 

položek obsahující různé typy informací, jako je datum, výběr z menu, zaškrtávací 

políčka apod. Také v seznamech je možné na základě atributů vytvářet zobrazení  

• Výpisy portálu je možné rovněž kombinovat s tzv. Cílovými skupinami webu. Cílová 

skupina webu obsahuje uživatele, pro které je daná informace relevantní – a jako 
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taková se zobrazuje, jak v osobních stránkách uživatele portálu, tak ve webové 

součásti, kterou je možné umístit např. na domovskou stránku portálu. Cílové skupiny 

jsou automaticky generovány na základě nadefinovaných pravidel (např. do cílové 

skupiny patří všichni uživatelé, jejichž nadřízeným je jiný uživatel domény, do cílové 

skupiny patří všichni uživatelé, jejichž kancelář je umístěna v konkrétní lokalitě)  

 

 

Editace 

Už publikované informace lze upravovat, buď ve webovém prohlížeči (položky 

seznamů, výpisy, metadata dokumentů), v aplikaci Office InfoPath (interaktivní formuláře  

v knihovnách formulářů), nebo pomocí přidružené aplikace v případě publikovaných 

dokumentů (Office Word, Office Excel, aj.). Aplikace Microsoft Office od verze XP 

umožňují přímou komunikaci aplikace s portálovými funkcemi.  

 

 

Odstraňování, archivace 

Informace (např. oznámení, události) publikované na portál, jejichž platnost vypršela, 

je možné buď filtrovat pomocí vytvořených zobrazení, nebo je možné doplnit vlastní 

aplikační logiku tak, aby požadované informaci byly přesunuty do oblasti portálu sloužící 

jako archiv. Tato utilita bude vyvinuta na bázi .NET, např. pomocí plánovaných úloh.  

Pro specifické seznamy jako jsou oznámení nebo novinky, jsou již předem vytvořeny 

pohledy, zajišťující například zobrazení pouze aktuálních informací.  

Oprávněné osoby mohou informace z portálu odstraňovat funkcemi, integrovanými  

do rozhraní portálu.  

 

 

Projektové / týmové stránky  

V oblasti týmové stránky máme možnost vytvořit vlastní týmový web s informacemi.  

 

Týmové weby obecně slouží ke spolupráci pracovním skupinám a projektovým týmům.  

 

Na svém týmovém webu má skupina všechny informace, dokumenty a odkazy, které 

potřebuje ke své práci, své diskusní vývěsky, adresáře atp. Tím, že je vše kdykoliv dostupné 
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na jediném místě, bez ohledu na skutečné umístění dokumentů nebo zdrojů informací,  

se výrazně zvýší produktivita práce skupiny.  

 

Vytvoření týmového nebo projektového webu je snadné; na základě šablon webu  

a začlenění nového do struktury portálu. Šabloby portálu je možné vybrat s předem 

definovaných webových šablon, každý web je také možné uložit jako šablonu, která obsahuje 

předvytvořené knihovny a seznamy, jejich nastavení, vytvořené náhledy nebo upravenou 

domovskou stránku. Tato šablona poté slouží pro vytváření nových webů, které odpovídají 

specifickým potřebám společnosti.  

 

Veškerá činnost na portále je řízena oprávněními jednotlivých uživatelů ať již na celý 

týmový web nebo na jednotlivé seznamy. Uživatel s právem vytvářet weby (např. projektové 

či týmové weby) je na takto (uživatelem) vytvořeném webu definován jako správce. Tato role 

mu dává oprávnění k veškerým činnostem v daném webu, např. spravovat zabezpečení  

pro další členy týmu, vytvářet a spravovat seznamy a knihovny dokumentů.[15] 

 

 

3.1.4 SharePoint a budoucnost 
 
SharePoint se stává jedním z nejrychleji rostoucích produktů společnosti Microsoft. 

 

„Společnost Microsoft představuje plnou verzi zdarma dostupného nástroje Search 

Server 2008 Express pro snadné vyhledávání podnikových informací. Pro podniky používající 

Office SharePoint Server 2007 přichází Microsoft i s novou technologií Silverlight Blueprint,  

která umožní vytváření interaktivních internetových aplikací pro SharePoint platformu. 

 

Oba nové produkty byly uvedeny na každoroční konferenci Microsoft Office 

SharePoint Conference v americkém Seattlu. Během tohoto setkání označil Bill Gates, 

předseda představenstva společnosti Microsoft, SharePoint za jeden z nejúspěšnějších 

produktů v historii Microsoftu. Celosvětově bylo prodáno již více než 100 milionů jeho 

licencí a jeho prodej přesáhl milník 1 miliardy dolarů.  

 

Za více než 50% růstem tohoto produktu ve čtvrtém čtvrtletí 2007 stojí jeho stoupající 

obliba u tisíce firem po celém světě, kterým výrazně pomohl zlepšit spojení lidí, procesů  
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a informací. Toho je dosaženo díky možnostem sjednocení všech intranetových, 

extranetových a webových podnikových aplikací do jediné integrované platformy dostupné 

všem zaměstnancům.“[9] 

 

 

Gartner Inc. 

„Společnost Gartner, Inc. je světovým leaderem v oblasti informačních technologií  

a poradenství. Gartner pomáhá klientům dělat správná rozhodnutí v oblasti informačních 

technologií. Klientem Gartner je přes 10 000 organizací včetně šéfů informatiky a dalších 

senior IT manažerů v soukromých i ve státních organizacích a investičních skupinách. 

V České republice a na Slovensku využívá služeb Gartner přes 25 organizací převážně  

z finančního, telekomunikačního, energetického a výrobního sektoru.“[3]  

 

 

Gartner a Microsoft - Microsoft v Magické kvadrantu Business Intelligence Platforms 

„Společnost Gartner Inc., zařadila společnost Microsoft v Magickém kvadrantu 

Business Intelligence v lednu 2006 do kvadrantu "Challengers". Podle Gartner Inc., 

"challengers" jsou vendoři, kteří poskytují své služby v dané oblasti s velmi dobrými 

výsledky, ale na druhé straně mají méně detailně definován svůj směr, a proto také nejsou tak 

agresivní v plánování budoucnosti. 

Podle Gartner, Inc. trh s BI platformou stabilně v následujích pěti letech poroste  

a zůstane i nadále naplněn tucty důvěryhodnými vendory.  Tento trh je směsicí středně 

velkých "pure plays", obrovských dodavatelů softwarových aplikací a zároveň inovačních 

"niche" hráčů.  

Dominantní postavení na BI trhu mají právě "pure-play" dodavatelé, ale poptávka  

po zbývajících typech vendorů je stále velmi silná. Organizace zvyšují své výdaje  

obvzláště proto, že BI oblast se rozvíjí a mění z reaktivity do postoje strategického  

a všudypřítomného.“[8] 

 

 

Z challangera leaderem 

„Z nejnovějších výsledků hodnotícího systému Gartner Data Warehouse Database 

Management Systems Magic Quadrant je jasně vidět výrazný pokrok, kterého společnost 

Microsoft dosáhla na trhu datových skladů (Data Warehouse – DW) a systémů pro správu 
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databází (Database Management Systems – DBMS), přičemž opouští ne příliš dobrou pozici  

v kvadrantu Challenger a vstupuje do kvadrantu Leader.“[7] 

 

 

 

3.2 SQL 
 

SQL je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích. 

SQL je zkratka anglických slov Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk). 

 

Původně byl SQL navržen jako databázový jazyk určený ke komunikaci  

s databázovými systémy, založenými na relačním modelu. 

 

První verze tohoto jazyka vznikla v polovině 70. let pod názvem SEQUEL a byla 

vyvinuta firmou IBM jako standardní jazyk pro přístup k první relační databázi, kterou 

provozovala firma IBM na svých střediskových počítačích; koncem 70. let byl název zkrácen  

na SQL. Hlavním účelem SQL je poskytovat standardní metodu přístupu k databázi nezávisle 

na jazyku, v němž je napsána zbývající část databázové aplikace. Jazyk SQL je určen  

k přímému použití pro interaktivní databázové dotazy (dynamický SQL) nebo jako část 

aplikace (tzv. vložený SQL).[6, s. 37] 

 

 

„Jazyk SQL se dělí na dvě hlavní kapitoly na DDL a DML.  

 

DDL (Data Definition Language) 

jedná se o příkazy definující jednotlivé objekty v databázi (tabulky, procedury, view apod.). 

 

DML (Data Modification Language) 

příkazy definující práci s databázovými objekty (výběr dat, modifikaci dat, mazání dat apod.). 

 

Princip práce s databází na principu SQL je založen na relační algebře a relací množin. 

Zjednodušeně lze říci, že je založen na tabulkovém uspořádání dat. Každá množina dat  

je uložena v určité tabulce a vztahy mezi tabulkami jsou určené relační vazbou.“[2]  
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3.2.1 Datové typy v SQL 
 

Numerické typy 

• integer (celé číslo) 

definice celého čísla (rozsah od -2147483648 do +2147483647) 

• smallint (celé číslo) 

definice malého celého čísla (rozsah od -32768 do +32767) 

• decimal (p,s) 

definice desetinného čísla, které má celkem p čísel a desetinná čárka je s čísel 

zprava, číslo s pevnou desetinnou čárkou. 

• numeric (p,s) 

jako decimal  

• SQL92 dovoluje používat zkratky int, dec 

• float (p) 

definice reálného čísla s plovoucí desetinnou čárkou 

parametr p udává počet platných číslic (max. 38) 

• real (p) 

definice reálného čísla s plovoucí desetinnou čárkou 

parametr p udává počet platných číslic (max. 18) 

• double precision 

definice reálného čísla s dvojitou přesností (závisí na implementaci) 

 

 

Znakové řetězce 

• character (n) 

definice řetězce znaků délky n (max. 255) 

má-li řetězec méně znaků než n, je doplněn zprava prázdnými znaky 

• charakter varying (n) 

definice řetězce znaků délky n (max. >255) 

řetězce kratší než n se nedoplňují prázdnými znaky 

• jazyk SQL92 povoluje používat místo plných názvů zkratky CHAR, 

VARCHAR  
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Typ datum a čas 

• DATE - definice datumu ve tvaru rrrr-mm-dd  

• TIME - definice času ve tvaru hh-mm-ss  

• TIMESTAMP - struktura obsahující datum a čas  

 

 

3.2.2 Databázový systém MS SQL 
 

„Microsoft SQL Server je komplexní databázový software. Pokrývá potřeby 

organizací v oblasti spolehlivé správy a údržby dat s možností využití integrovaných 

transformačních a analytických schopností, či rozšířených reportovacích služeb.“[1] Stal se 

jedním ze základních systémů řízení báze dat na světě a dnes je nejčastěji nasazován  

v podnikových informačních systémech. 

Microsoft SQL server má svůj původ v Sybase SQL serveru. V roce 1993 byl SQL 

server převeden na platformu Windows, spolupráce obou firem končí s vydáním verze SQL 

serveru 6.0 a od verze 6.5 je SQL server výhradně produktem společnosti Microsoft. Přestože 

nedosahuje absolutních kvalit, je v hojné míře využíván, především v podnikových IS. 

Podporuje mnoho ze standardu SQL92: vnořené dotazy, triggery, uložené procedury, 

transakce. 
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4 Analýza problému a současné situace 
 

4.1 Základní údaje o firmě 
 

4.1.1 Název, sídlo a právní forma 
 

PURUS-MEDA, s. r.o. 

Palackého 174 

612 00 Brno 

 

 

4.1.2 Profil firmy 
 

Společnost PURUS-MEDA s.r.o., je ryze česká firma se sídlem v Brně, která  

se zabývá především vývojem, testováním a výrobou speciálních potravinových doplňků  

a kosmetických přípravků na bázi včelích produktů a širokého spektra rostlinných extraktů  

již více než 10 let.  

 

 

Obrázek 1 - Logo firmy 
 

 

Firma PURUS-MEDA s.r.o. je rozčleněna na 2 střediska: 

• Skalice nad Svitavou – výroba extraktů a doplňků stravy „PM“, zakázková výroba 

• Blučina – adjustace veterinárních léčiv, výroba potravinářské chemie, distribuce 

výrobků „PM“ 

 

 

4.1.3 Předmět podnikání firmy a výrobní sortiment 
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Rozdělení činnosti firmy: 

• výroba doplňků stravy a kosmetických přípravků pod vlastní značkou „PM“ 

• výroba extraktů pro vlastní výrobu „PM“ 

• výrobní služby (zakázková výroba) 

• ostatní služby (skladování, distribuce) 

 

 

Výroba společnosti je zaměřena na tyto druhy: 

• výroba doplňků stravy na bázi včelích produktů a rostlinných extraktů 

• výroba rostlinných extraktů (suchých i tekutých) 

• výroba veterinárních léčiv 

• výroba kosmetických přípravků 

• potravinářská chemie 

• smluvní výroba ve výše uvedených činnostech 

 

 
 

4.2 Organizační struktura firmy 

 

Obrázek 2 - Organizační struktura firmy 
 

 

 20



4.3 Informační technologie, systém a toky ve firmě 
 

4.3.1 Hardware 
 
Připojení k síti internet 

Je řešeno prostřednictvím pronajaté linky (512MB/s oběma směry) s garantovanou šířkou 

pásma po 24 hodin denně. 

 

Vnitropodniková síť – středisko Blučina 

K rozvodu sítě (horizontální i vertikální) je užito metalické kabeláže (5E, STP).  

Vzájemné spojení poboček probíhá pomocí VPN. 

 

Aktivní prvky: 

   Switch Cisco Catalyst 2950T-24 

   Switch Cisco Catalyst 2970G-24TS-E 

 

Servery 

Dva oddělené datové servery – HP Proliant ML370G4: 

Novell 

   SQL 

 

 

4.3.2 Software 
 

Kancelářské PC a notebooky 

Microsoft Windows XP, MS Office 2003, EOS (vlastní systém pro skladové 

hospodářství včetně veškerých exportů/importů sestav), účetní systém Pohoda 2007  

a aktualizovaná verze antivirového programu NOD32 patří k základnímu softwarovému 

vybavení většiny firemních počítačů. 

 

Servery 

1. server: BTF (souborová databáze) na Novell – primární dbs pro skladové pohyby 

2. server: MS SQL Server 2000 (relační databáze) na MS Windows 2003 Server - fakturace 
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4.3.3 Informační toky ve firmě 
 

Kladen velký důraz na uchování produkčních dat (BTF souborová databáze bývá každou 

hodinu kopírována na MS SQL – tzv. „data mirroring“). 

 

Jednodenní záloha dat bývá uložena na pásce typu SLRtape140 – BirghtStor ARCserve 

Backup v.11. 

 

 

 

4.3.4 Schéma zapojení sítě 
 

Zapojení sítě ve středisku Blučina 

Středisko Blučina se nachází v jedné budově a je zde využito metalické kabeláže  

(5E, STP). Dva switche Cisco jsou umístěny v racku ve středu centrální chodby pod 

schodištěm do prvního patra. Odtud je rozvedena kabeláž do serverovny (1Gbit) a do všech 

ostatních středisek (chemická laboratoř, oddělení IT a výroba v přízemí; obchodní oddělení, 

odbyt a správa budov v prvním patře – 100Mbit). 

 

 
Obrázek 3 - Schéma zapojení sítě ve středisku Blučina 
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Zapojení sítě ve středisku Skalice nad Svitavou 

 

Středisko Skalice nad Svitavou se skládá ze dvou budov. V každé z nich je umístěn 

jeden switch Cisco. V první budově se nachází ekonomické oddělení, v druhé pak výroba. 

Komunikace mezi switchi je realizována optickým spojem. 

 
Obrázek 4 - Schéma zapojení sítě ve středisku Skalice nad Svitavou 

 

 

 

4.4 Komunikace firmy 
 

4.4.1 Komunikace s okolím 
 

Komunikace s okolím (dodavateli, odběrateli, koncovými zákazníky, konkurencí) má 

centralizovaný koncept a je na dostatečné úrovni. 

Jedinými nedostatky se mohou jevit komunikace se zákonodárnými jednotkami 

Evropské Unie. 

 

 

4.4.2 Vnitropodniková komunikace 
 

Současný stav vnitropodnikové komunikace ve firmě Purus-Meda, s. r. o., není řešen 

žádným centralizovaným způsobem, takže běžná komunikace probíhá pouze pomocí 

 23



hromadné korespondence, klasických e-mailů a telefonních hovorů mezi jednotlivými 

zaměstnanci. Dochází tedy často k neinformovanosti jednotlivých oddělení nebo 

zaměstnanců, naproti tomu jsou některá oddělení zahlcena informacemi, které se jich netýkají. 

 

 

4.4.3 Současný stav intranetu 
 

Firemní intranet je starší než 3 roky, nemá optimálně nastavený modul správy  

a nevyužívá se, avšak nejsou dostatečné časové prostředky pro jeho inovaci (firma Purus- 

-Meda, s. r. o., zaměstnává již pouze jednoho IT pracovníka). 

Z tohoto důvodu se firma rozhodla zadat tvorbu zcela nového intranetu na bázi „elektronické 

nástěnky“ vystavěného na Windows SharePoint Services 3.0 napojeného na jejich stávající 

Microsoft SQL 2000 server. 

 

 

4.5 Schéma skupin uživatelů intranetu 

 

Obrázek 5 - Schéma skupin uživatelů intranetu 
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4.6 Závěry analýzy současného stavu 
 

Požadavky firmy: 

• využití Microsoft SQL serveru 2000 běžícího na firemním serveru 

• optimalizace pro Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003  

a Microsoft Office 2003 

• zapojení Microsoft Office SharePoint 

• přístup přes vnitřní doménu http://purus.meda 

• login pouze pro administraci nástěnky (zachování principu nástěnky – jakýkoli 

zaměstnanec může „připíchnout novou zprávu“), ostatní zabezpečení vstupu  

a přidávání nových zpráv bude probíhat pomocí kontroly IP adres (nastaveno na 

firemním DNS) 

• nutnost minimální správy intranetu 

• vkládání souborů do zpráv (*.doc, *.pdf, *.xls, *.ppt atd.) 

• datum a osoba vystavující zprávu, časová expirace neaktuálních zpráv 

• sekce kontaktů a možnost jejího exportu do Microsoft Excel (dodavatelé, odběratelé, 

zaměstnanci) 

 

 

Užitý software: 

• Microsoft Windows Server 2003 

• Windows SharePoint Services 3.0 

• Microsoft SQL Server 2000 

• Microsoft Office 2003 
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5 Vlastní návrh řešení 
 

5.1 Instalace WSS s databází Microsoft SQL Server 2000 
 

Předpoklady: 

 

• nainstalovaný MS Windows 2003 Server s aktualizacemi (.NET Framework 3.0,  

IIS 6.0, ASP.NET) 

• nastavení role aplikačního serveru: 

 

   

 

Obrázek 6 - Nastavení role aplikačního serveru 
 

• nainstalovaný Microsoft SQL Server 2000 se Service Packem 3 

• vytvořen lokální účet – pmspadmin – sloužící pro čtení z databáze a pro obsluhu 

webové aplikace a aplikačního fondu 

 

 

5.1.1 Nastavení SQL serveru 
 

Nastavení autentizace Windows  

 

 

Obrázek 7 - Nastavení autentizace Windows 
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Nastavení přístupového práva do databáze 

 

 
 

Obrázek 8 - Nastavení přístupového práva do databáze 
 

 
5.1.2 Nastavení webového portálu 
 

Doménové jméno na hlavním webu 

 

 

Obrázek 9 - Nastavení DNS 
 

Nyní se po vypsání adresy „http://intranet.purusmeda“ do Internet Exploreru zobrazí 

obsah nastaveného webu. 
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5.2 Web Part 
 

5.2.1 Struktura rozložení webu 
 

Web byl navržen takovým způsobem, aby plně uspokojoval požadavky firmy. Velký 

důraz jsem kladl na zachování maximální přehlednosti a jednoznačnosti odkazů. 

 

 

Obrázek 10 – Struktura rozložení webu 
 

 

5.2.2 Navigace 
 

Správně navržená struktura webu  je klíčovým faktorem pro dobrou orientaci uživatele  

na stránkách. Je tedy nutné této části věnovat dostatečnou pozornost, protože pokud uživatel 

musí zdlouhavě danou informaci na webu hledat dochází ke značné degradaci informační 

hodnoty tohoto webu. 

 

Využil jsem klasické stromové struktury seřazení informací do skupin a podskupin, 

jejich vzájemné nadřízenosti a podřízenosti. 
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Obrázek 11 – Architektura webu 
 

Hlavní skupiny (Aktuality, Dokumenty a Kontakty) jsou umístěny v hlavičce stránky  

a tím pádem přístupné z jakékoli části webu. 

 

Podskupiny (Vnitropodniková dokumentace, Normy, Zaměstnanci, atd.) jsou  

po výběru hlavní skupiny z hlavičky webu prezentovány v levé části stránek. Stejným 

způsobem je pak řešen přechod na další členění podskupiny Vnitropodniková dokumentace 

(dokumenty Opouštějící a neopouštějící prostředí firmy). 

 

 

5.2.3 Aktuality 
 

Při tvorbě sekce aktualit využiji předdefinovanou šablonu SharePoint Services 

označenou jako Oznámení.  

 

Před vystavovením nové aktuality bude třeba vždy vyplnit tři pole – nadpis, obsah 

zprávy a datum platnosti. Dále v základním zobrazení nastavím aby se vypisovaly pouze 

aktuální informace, tzn. aktuality u kterých nebylo překročeno datum platnosti. 

Pokud bude chtít uživatel zobrazit zprávy jejichž platnost již vypršela, má možnost si 

v nastavení zobrazení pomocí filtrů vybrat vypsání chronologicky seřazených neaktuálních 

zpráv. 
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5.2.4 Seznamy 
 

Sekce seznamy obsahuje tři hlavní požadované seznamy kontaktů a to kontakty  

na dodavatele a odběratele u kterých byla struktura tabulek a data převzata z firemní databáze  

aby nedocházelo ke zbytečné duplicitě dat. 

 

   

Obrázek 12 - Tab. Dodavatelé a Tab. Odběratelé 
   

 

Třetím seznamem jsou pak kontakty na zaměstnance firmy, který dosud není součástí 

databáze na SQL serveru. Bylo tedy třeba navrhnout nové tabulky takovým způsobem,  

aby obsahovaly všechny požadované údaje o zaměstnancích firmy Purus-Meda, s. r. o. (Titul, 

Jméno, Příjmení, Telefon (zpravidla dvě čísla – pevná linka do kanceláře a mobilní telefon),  
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E-mail, Oddělení na kterém pracuje a Funkce které vykonává) a vyhovovaly 3. normální 

formě („Normalizační formy vycházejí z požadavku na efektivní ukládání dat a minimalizují 

redundance při zachování integrity a konzistence dat. Datový model který porušuje některou  

z normalizačních forem není navržený optimálně“[6, s. 55]). 

 

 

 

Obrázek 13 - Schéma tabulek a relací pro sekci kontaktů Zaměstnanci 
 

 

Užité datové typy jazyka SQL 

Primární a cizí klíče jsou definovány jako numerický typ INTEGER. Hlavním 

důvodem je možnost použití autoinkrementální funkce pro primární klíč (jeho automatické 

navýšení při vložení nového záznamu). Dalším důvodem je vyšší rychlost operací SŘBD  

při vyhledávání podle primárního klíče a při spojování tabulek a uskutečňování vazeb mezi 

nimi, protože aplikační logika databázového serveru je silně optimalizována pro operace 

s celými čísly. 

Zbytek položek je definován jako znakové řetězce VARCHAR různé délky, přičemž  

u E-mailu a Telefonu je užito masek ("@purusmeda.cz" a "+420"). 

 

Zobrazení dat v SharePointu 

Vytvořím zobrazení pro sekci kontaktů Zaměstnanci. U dodavatelů i odběratelů pak 

postupuji identicky takovým způsobem, aby intranetový seznam obsahoval pouze požadovaná 

data (obchodní jméno společnosti, adresu, e-mail, kontaktní osobu a její telefon atd.). 
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V návrhu zobrazení nadefinuji pouze ty sloupce, které jsou požadovány firmou  

pro zobrazení (tzn. Jméno, Příjmení, E-mail atd.), ne však sloupce obsahující ID (tzn. 

ID_Zam, ID_Odd atd.). Dále nadefinuji pořadí zobrazení sloupců zleva (tzn. 1. Titul,  

2. Jméno, 3. Příjemní atd.). 

Takto nastavené zobrazení nastavím jako výchozí. 

 

 

Schvalování obsahu seznamu 

Jelikož se jedná o návrh intranetu, ke kterému budou mít přístup pouze vedoucí 

zaměstnanci relativně malé firmy se může tato funkce zdát zbytečná, lze ji však využít i jako 

kontrolu při přidání nových řádků seznamu či editaci stávajících.  

Pokud je schvalování seznamu povoleno, v základním zobrazení seznamu se pak 

vytvoří dvě nová zobrazení. V prvním je vidět celkový stav všech položek seznamu se 

statutem přijetí či odmítnutí a ve druhém kontrola zpracování položek. 

 

Jediným uživatelem s oprávněním přijmout či odmítnout položku pak bude 

administrátorský účet, čímž bude při zamítnutí zajištěno, že se položka zobrazí pouze  

ve schvalovacím zobrazení seznamu a může být opravena nebo smazána aniž by se  

ve viditelném seznamu kontaktů vyskytly nepravdivé informace. 

 

 

Odesílání odkazu na záznam seznamu e-mailem 

Jednotlivé funkce v SharePointu je možné dále modifikovat a vytvářet vlastní 

prostřednictvím obecného značkovacího jazyka XML (eXtensible Markup Language). 

 

Vytvořím funkci umožňující odeslání odkazu na konkrétní záznam e-mailem.  

Do souboru ows.js (C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server 

Extensions\60\TEMPLATE\LAYOUTS\1029\ows.js) vložím následující programový kód. 
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Proměnná strDisplayText nese text zobrazený v položce menu. 

 

 
Funkce zajistí vyvolání okna poštovního klienta, do předmětu vloží odkaz na umístěnou 

webovou část a do těla zprávy odkaz na zobrazení detailů zvolené položky. 

 

 

5.2.5 Knihovny 
 

Knihovna SharePointu je vlastně speciální případ seznamu. Uložený soubor je jedno 

z polí seznamu. 

Pro účely intranetu jsem podle požadavků firmy sestavil dvě knihovny. První z nich 

obsahuje vnitropodnikové formuláře a dokumenty, druhá pak vyhlášky a směrnice týkající se 

předmětu podnikání firmy. 

 

 

Práce s dokumenty v knihovně 

Pokud uživatel dokument klasicky otevře, zobrazí se informace, že dokument je 

otevřen pouze pro čtení. Dokument pak po úpravě může uložit pod jiným jménem,  

ale zdrojový dokument zůstane nezměněn. 

 

Rezervace dokumentů 

Pokud však uživatel dokument otevře přes kontextové menu a zvolí Upravit edituje 

přímo vystavený dokument, ale nemá jej rezervován (tzn. kdokoli může pracovat a editovat 
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stejný dokument a tím ho přepsat vlastní verzí, čímž pádem bude práce jednoho z nich 

ztracena). 

 

Lze však zajistit, aby k této situaci nedošlo. SharePoint nabízí možnost dokument po 

dobu práce rezervovat tzn., že uživatel bude mít po dobu rezervace právo měnit jeho obsah  

a všichni ostatní si jej budou moci otevřít pouze pro čtení. 

 

Aby nedošlo k tomu, že si některý uživatel dokument rezervuje a rezervaci se mu 

nepodaří zrušit nebo ji z jakýchkoli důvodů zrušit nechce a je třeba dokument odblokovat aby 

na něm mohl pracovat někdo další, jsou administrátorskému účtu a účtům vedoucích 

jednotlivých oddělení nastavena práva tuto rezervaci zrušit. 

 

 

Verzování dokumentů 

Při tvorbě obou dokumentových knihoven povolím možnost verzování, tím pádem se 

každá úprava uloží jako nový dokument (rozlišovaný vzestupným ID)  obsahující informace 

kdo a kdy dokument změnil. 

 

Kontextové menu nad každým dokumentem pak obsahuje možnost Historie verzí, kde 

lze porovnávat starší verze a případně je prohlásit za aktuální. 

 

 

Odesílání odkazu na dokument knihovny e-mailem 

Vytvořím funkci umožňující odeslání odkazu na konkrétní dokument knihovny  

e-mailem. Postupuji podobně jako u seznamu.  

Do souboru ows.js vložím následující programový kód. 
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Dokumentová knihovna a soubory typu *.pdf 

 

Jelikož Windows SharePoint Services 3.0 standardně nespolupracuje s dokumenty 

Adobe Acrobat, zobrazuje u nich ikonu neznámé aplikace. Aby nedošlo ke zmatení uživatelů, 

přiřadím tomuto typu souborů jejich běžnou ikonu. 

Připravím si ikonu (16x16 pixelů) pojmenovanou ICPDF.gif (užiji terminologii 

SharePointu), kterou uložím do složky \60\TEMPLATE\IMAGES. 

Dále definuji typ dokumentu a soubor s obrázkem (\60\TEMPLATE\XML) editací souboru 

docicon.xml. 
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5.3 Zabezpečení a nastavení práv uživatelům 

 
Obrázek 14 - Schéma práv ve Windows SharePoint Services 

  

 

Přístupová práva se nastavují ve dvou úrovních. Úroveň přístupu k webu a úroveň 

přístupu k seznamům a knihovnám. 

 

 

Intranet obsahuje tři bezpečnostní skupiny: 

 

Přístup k webu - má právo pouze číst informace z webu. Nemůže měnit obsah 

ani žádným způsobem upravovat web. 

Přístup k seznamům a knihovnám – má právo prohlížet položky seznamu a číst 

dokumenty knihoven. Nemůže však měnit jejich obsah. 

 

Do této skupiny patří všechny výrobní a skladové stanice. 
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Přístup k webu – má právo vystavovat nové aktuality. Nemá však právo 

zasahovat do nastavení webu. 

Přístup k seznamům a knihovnám – má právo přidávat informace  

do existujících seznamů a knihoven. Nemá však právo vytvářet nové. 

 

Do této skupiny patří stanice všech vedoucích pracovníků firmy. 

 

 

 

Přístup k webu – má práva pro plnou kontrolu webu. 

Přístup k seznamům a knihovnám – má práva pro plnou kontrolu seznamů  

a knihoven. Je pověřen schvalováním nově přidaných záznamů. 

 

Je vytvořen jeden administrátorský účet opatřený silným heslem. Přístup k němu má 

pouze IT pracovník firmy pověřený správou intranetu. 

 

 

 
 

Obrázek 15 – Schéma skupinových práv navrhovaného intranetu 
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5.4 Integrace Windows SharePoint Services s aplikacemi  
Office 2003 CZ 
 

Jedním z hlavních požadavků firmy na intranet bylo právě propojení 

s nejpoužívanějšími aplikacemi MS Office (Word a Excel) a snadný export a import 

intranetových dat. 

 

 

5.4.1 MS Word 
 

MS Word ve své verzi 2003 CZ obsahuje tzv. Podokno úloh, jedná se o novou funkci 

spojenou technologií SharePoint, která se jmenuje Sdílený pracovní prostor. 

Služba SharePoint Services nabízí vytvoření pracovního prostoru dokumentu. Pro některé 

operace je možné využít samostatný web, na kterém se shromáždí veškeré informace  

pro konečnou práci na dokumentu. Samostatný web je pak sdílenou pracovní plochou. 

 

Podokno Sdílený pracovní prostor obsahuje: 

• zobrazení členů teamu, včetně čtenářů 

• úkoly založené na webu 

• výpis dalších dokumentů uložených v dokumentové knihovně 

• odkazy na další weby nebo zdroje informací 

• metadata dokumentu 

 

Sdílený pracovní prostor také nabízí možnost přímo ovlivňovat web, na kterém je dokument 

uložen. 

 

• zobrazovat historii verzí, rezervovat dokument, nastavit si upozornění na změny atd. 

 

 

5.4.2 MS Excel 
 

Využití při přípravě dat pro import do seznamů nebo pro analýzy exportů. Služba 

SharePoint ukládá veškeré informace ukládané do webů ve formě tabulek. 
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Import do nového seznamu 

Z horního menu stránky zvolím položku Vytvořit a ze seznamu nabízených webových 

částí vyberu šablonu Importovat tabulku. Na stránce založení nového seznamu vyplním jméno  

a vyhledám zdrojový soubor. Zadané údaje potvrdím tlačítkem Importovat. Průvodce otevře 

zdrojový soubor, v němž provedu výběr oblasti importovaných dat. Případné nadpisy sloupců 

budou v importovaném seznamu popisy polí. 

 

 

Import do již existujícího seznamu 

Využiji zobrazení seznamu jako datového listu. Provedu výběr oblasti importovaných 

dat a vložím je jako nové řádky do seznamu. Data však musí mít stejnou strukturu jako cílový 

seznam (shodný počet sloupců a shodný typ dat v nich obsažených). 

 

 

 

Export dat ze seznamu 

Pro export dat ze seznamu využívá SharePoint dotazovacích funkcí aplikace Excel, 

SharePoint tak nevytvoří tabulku s naplněnými daty nebo textový soubor s hodnotami 

záznamů vypsanými po řádcích, ale vytvoří dotaz na interní data a ke stažení nabídne soubor 

s koncovkou *.iqy. 

 

V základním zobrazení seznamu zvolím v sekci Akce položku Exportovat do tabulky  

a uložím soubor dotazu. 

 

Po otevření souboru prostřednictví MS Excel se program napojí na zdroj dat a zobrazí 

je. Buď můžu tímto způsobem kontrolovat vždy aktuální data nebo mohu tabulku uložit  

do nového souboru s klasickou koncovkou *.xls a tím si zajistit statická, nepropojená data. 

 

 

5.5 Zálohování 
 

Součástí toho návrhu jsou dva způsoby řešení zálohy intranetu. 
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Zálohování a obnova z databáze MS SQL Serveru 

Využiji automatizaci zálohování dat v MS SQL: 

 

 

Obrázek 16 - Nastavení zálohování z databáze 
 

Nastavím doby začátku zálohování (00:00) a jejich frekvenci (24 hodin). 

 

Toto řešení je vhodné především pro malé firmy, které nevlastní žádné sofistikované 

zálohovací zařízení. 

 

 

Zálohování dat na pásku SLRtape140 – BirghtStor ARCserve Backup 

 

 

Obrázek 17 - BirghtStor ARCserve Backup 
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Obrázek 18 - Průběh zálohy v ARC 
 

 

Jelikož firma vlastní zálohovací zařízení, je nanejvýš vhodné toho využít. Záloha databáze 

nástěnky pak bude probíhat paralelně se zálohou skladové databáze. 
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6 Přínosy návrhu řešení 
 

V dnešní době je využití různých komunikačních systémů v podnicích standardem  

a jako takové nepřináší žádnou významnou konkurenční výhodu. Jejich nevyužití však 

znamená výraznou nevýhodu, zaostávání za konkurencí a oslabení pozice na trhu.  

 

 

6.1 Náklady na realizaci 
 

Jelikož firma vlastní veškeré licence pro zavedení SharePointu (na serveru: MS 

Windows 2003 Server, MS SQL Server 2000; na klientských PC: MS Windows XP a MS 

Office 2003), nejsou žádné náklady související s pořízením dalšího software. 

 

Veškeré hardwarové zařízení také splňuje požadavky kladené na zavedení SharePointu  

a nejsou tudíž žádné náklady související s pořízením nového hardwaru. 

 

Jediným přímým nákladem se pak jeví pracovní doba, kterou stráví IT pracovník 

firmy při zavádění intranetu, doškolení jednotlivých pracovníků v jeho využívání (i když se 

jedná o velmi intuitivní prostředí) a po zavedení také jistou minimální údržbu a administraci 

systému, včetně nastavení a správy záloh. Odhadovaná doba strávená zaváděním intranetu  

a doškolení pracovníků je 40 hodin, doba strávená údržbou a administrací pak 2 hodiny  

za měsíc. 

 

 

6.2 Přínosy realizace 
 

Současný stav vnitropodnikové komunikace ve firmě Purus-Meda, s. r. o. není řešen 

žádným centralizovaným způsobem, takže běžná komunikace probíhá pouze pomocí 

hromadné korespondence, klasických e-mailů a telefonních hovorů mezi jednotlivými 

zaměstnanci.  

 

 42



Tento způsob, nejen, že je dražší a z hlediska času věnovanému výměně informací 

neefektivní, ale také dochází k časté neinformovanosti klíčových členů managementu a tím 

i k poklesu potencionálních zisků. 

Zavedením vnitropodnikového informačního systému na bázi Windows SharePoint 

Services se přesměrují informační toky do intranetu a pomocí např. telefonních hovorů se 

budou řešit především operativní a kritické záležitosti, které se odblokováním tohoto kanálu 

vyřeší rychleji a efektivněji. 

 

Dalším významným zlepšením pak bude vystavování dokumentů v intranetu, ať již 

seznamy kontaktů na zaměstnance/dodavatele/odběratele nebo pro firmu problematické nové 

vyhlášky Evropské Unie, jejichž neznalost firmě komplikuje zavádění nových výrobků  

na evropský trh. 

Připojení k intranetu a tím přístup k vystaveným dokumentům také eliminuje možnost,  

že zaměstnanec v kritické chvíli nemá dokument uložen na svém pevném disku a musí jej 

komplikovaným způsobem obstarávat (např. zavolat kolegovi, aby mu daný dokument poslal 

elektronickou poštou), což samozřejmě ušetří čas i finanční prostředky. 

 

 

Vyčíslit celkové měsíční/roční úspory v CZK by bylo nanejvýš komplikované  

a nepřesné, avšak z toho výpisu je zřejmé, že zřízení toho vnitropodnikového informačního 

zdroje bude pro podnik nanejvýš výhodné. 
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7 Závěr 
 

Cílem mojí bakalářské práce bylo sestavit co možná nejpřehlednější vnitropodnikový 

informační zdroj pro společnost Purus-Meda, s. r. o. 

Původní verze firemního intranetu byla více než 3 roky stará a vzhledem k tomu,  

že neměla optimálně nastavený modul správy nebyla využívána. 

 

Jelikož firma vlastní veškeré licence nutné pro zavedení Windows SharePoint Services 

3.0 a hardware nutný pro jeho provoz, rozhodl jsem se po konzultacích s IT pracovníkem 

firmy postavit řešení intranetu na tomto komerčním systému společnosti Microsoft.  

K tomuto způsobu řešení mě vedlo především uživatelsky známé prostředí aplikací 

Microsoft a integrace SharePoint Services s hojně využívanými kancelářskými aplikacemi 

jako MS Word, Excel, PowerPoint atd. 

 

Při návrhu struktury jsem čerpal jak z původního řešení intranetu tak především  

z Microsoft Developer Network, konkrétně blogů členů SharePoint teamu obsahujících 

informace jak toto řešení dále modifikovat. Dále jsem intranet zpracovával takovým 

způsobem, aby byl co možná nejpřehlednější a otevřený rozšířením a dalším úpravám. 

 

 V neposlední řadě bylo také motivací získání zkušenosti s produktem,  

který světový leader v oblasti hodnocení informačních technologií a poradenství, společnost 

Gartner Inc., zařadila ve svém hodnotícím systému do kvadrantu Leader a je tedy možno  

do budoucna počítat s dalším rozšiřováním tohoto produktu mezi malé a střední firmy a z toho 

vyplývající rostoucí poptávku po specialistech na tyto produkty. 
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Přílohy 
 

Příloha č.1: Nastavení serveru 
 

Nastavení role aplikačního serveru 

• v menu start zvolím Settings – Control Panel – Administrative Tools – Manage Your 

Server 

• vyberu Add or remove role 

• pokračuji průvodcem do okna Server Roles a zvolím Application server 

 

 

Nastavení autentizace Windows 

• v menu Start zvolím Programy – Microsoft SQL server – Enterprise Manager 

• v Enterprise Manageru rozroluji Microsoft SQL Servers 

• v Microsoft SQL Servers rozroluji SQL Server Group 

• v SQL Server Group přejdu na vlastnosti PMID serveru 

• v dialogu zvolím Security 

• v sekci Autenthication označím Windows Only a potvrdím 

 

 

Nastavení přístupového práva do databáze 

• rozroluji PMI server 

• rozroluji položku Security 

• na položce Logins zvolím New Login 

• v poli Name vyplním jméno účtu pmspadmin 

• zvolím záložku Server Roles a označím Security Administrators a Database Creators 

 

 

Nastavení serveru se službou SharePoint Services 

• na kořenový adresář disku C:\ uložím soubor STSv2.exe 

• v menu Start zvolím položku Run 

• vypíšu příkaz „c:\STSv2.exe /T:c:/stsv2 /C“ a potvrdím 
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• vypíšu příkaz „c:\stsv2\setupssts.exe remotesql=yes“ a potvrdím 

• ve spuštěném instalačním programu zvolím typ instalace jako Farm 

 

 

Nastavení application poolu 

• zadám název application poolu – pmsps 

• v části účtu Security zvolím Configuration a vyplním údaje lokálního účtu –

pmspadmin 

• po vytvoření application poolu restartuji informační službu 

• v menu Start zvolím položku Run 

• vypíšu příkaz „iireset“ a potvrdím 

• vrátím se do okna Internet Exploreru a potvrdím dokončení nastavení application 

poolu 

 

 

Nastavení databáze 

Pokračuji v konfiguračním okně SharePoint Services v Internet Exploreru. 

 

• v poli Database Server vyplním PMID 

• v poli Database vyplním pmconfigdb 

• v další části okna vyberu Authentication – Windows Only a Users already have 

domain accounts, potvrdím nastavení 

 

 

Vytvoření webu 

• zvolím sekci  Virtual server configuration 

• zvolím položku Add or update virtual server a vyberu server 

• potvrdím volbu Add and create kontent 

• v sekci Application pool vyberu ze seznamu vytvořený pmsps 

• v sekci Web owner vyplním purus-meda\pmspadmin a potvrdím 

• zvolím typ šablony na tvorbu intranetového webu 
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Zálohování a obnova z databáze MS SQL Serveru 

• v menu Start – Programs – Microsoft SQL server zvolím Enterprise Manager 

• zobrazím obsah databázového serveru 

• na položce Databases zvolím databázi PMID 

• v kontextovém menu vyberu položku All tasks – Back-up databáze 

• v okně nastavení zálohy v sekci Destination zvolím Add a vyplním cestu, kde bude 

záloha uložena 

• v sekci Overwrite nastavím možnost Overwrite existing media 

• označím pole Schedule a v okně zvolím možnost Recurring a Change 

• nastavím doby začátku zálohování (00:00) a jejich frekvenci (24 hours) 

 




