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Schéma budov 
 

Nákres usporiadania jednotlivých budov na pozemku 

 

Zakreslenie usporiadania budov na pozemku. Nákres je len informatívny pre lepšiu 

predstavu usporiadania budov umiestnených v počítačovej sieti.  

 

 

Nákres prepojenia budov firmy 

 

Zakreslenie usporiadania budov a jednotlivých sieťových prvkov a ich prepojení. 

Budovy sú prepojené pomocou sieťového kábla, ktorý je ťahaný vo výške približne 4 

metre nad zemou. Nákres je len informatívny pre lepšiu predstavu prepojenia budov.  
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Pôdorys  prízemia budovy servis a predajňa 

 

Nákres prízemia hlavnej budovy, ktorá je zložená z dvoch častí. Predajňa a servis. 

Nákres slúži k lepšej predstave o prepojení jednotlivých klientskych staníc, tlačiarní 

a Wi-Fi router. 

 

 

 PC1 až PC2, HP Compaq dc7100 Windows XP Professional - slúžia pre 

pracovníkov skladu, 

 PC3 až PC5, All In One HP 3420 AIO Windows 7 Professional - slúžia pre 

prijímacích technikov, 

 PC6 až PC8, All In One HP 3420 AIO Windows 7 Professional - slúžia pre 

predajcov, 

 PC9, All In One HP 3420 AIO Windows 7 Professional - slúži pre uchovávanie  

záznamov o testovacích jazdách automobilov, 

 PC10 HP COMPAQ CQ2951ec Windows XP Professional -  slúži ako 

pokladňa, 

 Konica Minolta bizhubC203 – sieťová multifunkčná tlačiareň určená                

na veľkokapacitnú tlač pre všetkých zamestnancov, 

 Wi-Fi router, - slúži na spojenie so zariadením VAS 5052 a notebooku Dell 

d610 Windows XP Professional, zabezpečenie pripojenia je pomocou WPA2 - 

Personal a filtrácie MAC adresy. 
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Pôdorys  1. poschodia budovy predajňa 

 

Nákres prvého poschodia budovy predajňa. Na poschodí je umiestnená serverovňa, 

v ktorej sa nachádza rack a ostatné dôležité sieťové prvky popísané v dokumentácií 

nižšie. Celá miestnosť je chladená klimatizáciou. 

 

 

Na poschodí predajne sa ďalej nachádza 8 pracovných staníc a tlačiarne: 

 PC11 až PC 13, All In One HP 3420 AIO Windows 7 Professional – v tejto 

miestnosti sa nachádzajú počítače, na ktorých pracuje vedenie firmy, 

 PC 14 až PC 17, HP COMPAQ CQ2951ec Windows XP Professional – slúžia 

pre administratívu  

 PC 18 HP COMPAQ CQ2951ec Windows XP Professional – pre všetkých 

zamestnancov, ktorý na ňom demonštrujú rôzne problémy a v neposlednom rade 

na ňom prebieha školenie autoškoly, 

 Tlačiareň 1 – túto tlačiareň požíva vedenie firmy, 

 Tlačiareň 2 a 3 LaserJet P1606DN - slúžia na tlač dokumentov pre 

zamestnancov na poschodí. 
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Pôdorys budovy čerpacia stanica 

 

Nákres budovy čerpacia stanica, v ktorej sa okrem klasických počítačov nachádzajú aj 

terminály a kamerový systém DVR.  Budova je prepojená k lokálnej sieti pomocou 

prepínača ZyXEL ES 108A.  

 

 

 

 PC27 HP Compaq dc7100 Windows XP Professional - určený na administratívu, 

je na ňom nainštalovaný program Shop 2000, nie je súčasťou domény, 

 PC28 HP Compaq dc7100 Windows XP Professional - slúži ako kasa, obsahuje 

program Shop 2000, nie je súčasťou domény, 

 Prepínač ZyXEL ES108A –prepojenie na prepínač 3COM BASELINE  ktorý sa 

nachádza v serverovni, 

 Terminály Tatra Banka a CSS, 

 Kamerový systém DVR. 
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Pôdorys budovy stavu technickej kontroly 

 

Nákres budovy Stanice technickej kontroly. Budova sa k pripája k lokálnej sieti 

a koncernovej sieti pomocou prepínača 3COM BASELINE.  

 

 

 

Stanica technickej kontroly je vybavená 8 pracovnými stanicami, tromi sieťovými 

tlačiarňami. Ďalej je k sieti Škoda pripojená brzdová stolica.  

 PC19 až PC 25, All In One  HP 3420 AIO Windows 7 Professional - sú určené 

pre pracovníkov stanice technickej kontroly,  

 Tlačiareň 4 a 5, HP LaserJet P1606DN  - sieťové tlačiarne určené pre  

pracovníkov stanice technickej kontroly, 

 Prepínač 3Com BASELINE - slúži na prepojenie STK so serverovňou,  

 Brzdová stolica smerovaná na router Cisco 1800 – určená pre pracovníkov STK. 
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Organizačná štruktúra firmy 

 

Obrázok zobrazuje grafické znázornenie organizačnej štruktúry firmy AUTO ROTOS - 

Rozbora s.r.o.   
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Jednotlivé úseky firmy používajú rôzne programy, podľa typu činnosti ktorú 

vykonávajú.  

 

Generálny riaditeľ -  Office, DMS, Pohoda, AutoTax 

Zástupca riaditeľa –Office, DMS, Pohoda 

Sekretariát – Office, DMS, Pohoda 

Ekonomické oddelenie –Office DMS, Jazz Auto, Pohoda 

Marketing – Office 

Autoškola –Office 

Pokladňa –DMS 

Auto požičovňa –DMS 

Vedúci predaja –Office, DMS 

Predaj –Office, DMS 

Náhradné diely –Office, DMS, ETKA 

Vedúci prijímací technik –Office, DMS, ETKA 

Prijímací technici –Office, ETKA 

Vedúci skladu –Office, DMS, ETKA 

Skladník –DMS, Office, ETKA 

Majster – Office, DMS 

Servis –VAS-PC, ODIS 
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Serverovňa 

 

Usporiadanie hardvéru v serverovni 

 

Hardvérové vybavenie serverovne 

 

Na obrázku je znázornené sieťové prepojenie jednotlivých prvkov serverovne. 
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Záložný zdroj  

UPS EATON  PW9120 6000VA 

Čas zálohovania 100% zaťaženie 8 minút 

Čas zálohovania 50% zaťaženie  20 minút 

Prepínače  

3COM BASELINE 2126-G  

lokálna sieť 

192.168.0.1 

ZYXEL GS 1548  

10.219.xxx.xxx koncernová sieť (škoda,volkwagen) 

Správu má na starosti Škoda Auto Slovensko. 

Smerovače  

CISCO 1800  

internet pre pripojenie lokálnej siete do siete internet. 

Správu má na starosti spoločnosť GTS. 

CISCO 1800  

prepojenie k VPN Škoda.  

Správu má na starosti Škoda Auto Slovensko. 

CISCO 800  

prepojenie k VPN Volkswagen.  

Správu má na starosti Škoda Auto Slovensko. 

Modem  

VIGOR 2700 VGST 

sa spája so sieťou automobilky Škoda v Českej Republike. Má na starosti T-systems. 

BTAC BOX 

(Basic Technical Architecture Concept) je počítačový hardware (presné technické 

parametre zariadenia sú tajomstvom spoločnosti Volkswagen). 

Správu má na starosti Škoda Auto Slovensko. 

Servery 

BTAC SERVER  

Intel Pentium L5506 2.13GHz  

RAM 2 GB,  

Správu má na starosti Škoda Auto Slovensko. 
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DELL POWEREDGE R410 

je určený pre používanie v zapojení rack a skladá sa z nasledujúcich komponentov: 

Intel Xeon E5506 2.13Ghz, 

RAM 16 GB,  

HDD SATA 4x 500 GB 7200 ot. RAID10, 

Embedded Dual – port Broadcom NetXtreme™ II 5716 Gigabit Ethernet,  

VGA Integrated Matrox G200,  

Zdroj Redundant, 480W (80+ BRONZE). 

 

Softvérové vybavenie serverovne 

 

BTAC SERVER 

File server. Zdieľanie faktúr a dokumentov s automobilkou Škoda a Volkswagen. 

Komunikácia s koncernovou sieťou. Pripája sa cez VPN škoda alebo VPN volkswagen.  

 

BTAC BOX  

Komunikačný server s predinštalovanými softvérovými balíkmi, ktoré umožňujú 

vykonávať obchodné transakcie pomocou programu DMS. Určuje, či sa DMS server 

pripája k VPN Škoda alebo VPN VW. Sú na ňom nainštalované programy CPN Portal, 

Škoda Portal a VW Portal. 

 

DELL POWEREDGE R410  

Na serveri je nainštalovaný virtualizačný softvér od spoločnosti VMware  vSphere 5,   

na ktorom sú vytvorené virtuálne počítače: 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 STANDARD 

 Slúži pre správu lokálnej siete.  

 Na serverovom operačnom systéme Microsoft Windows Server 2008 Standard 

sú prevedené nasledujúce nastavenia:  
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Sieťové nastavenie servera 

IP adresa 10.219.22.129 

Maska podsiete 255.255.255.192 

Brána 10.219.22.131 

Primárna DNS 195.168.1.2 

Sekundárna DNS 193.86.13.67 

 

server automaticky prideľuje klientskym počítačom IP adresu, masku siete, predvolenú 

bránu adresu DNS servera pomocou DHCP servera. 

 

Nastavenie DHCP 

Obor rotosba 

Počiatočná adresa IP 10.219.22.128 

Koncová adresa IP 10.219.22.191 

Typ podsiete pevná sieť 

 

File sever  

Každému zamestnancovi sa pri prihlásení na cestovný profil stiahnu nastavenia a dáta, 

ktoré má v profile uložené, či už na ploche alebo v dokumentoch. Užívateľ nemá 

vytvorený vlastný disk.  

Dáta sú rozdelené do 5 partícií. Disky sú vytvorené virtuálne cez VMware  vSphere 5   

o maximálnej kapacite jedného 250GB.  

Disk C – NTFS, systémový disk, na ktorom je nainštalovaný Microsoft Windows 

Server 2003, Standard Edition, prístup má len administrátor, 

 Data G – NTFS, na tomto disku sa nachádzajú cestovné profily, pôvodne mal 

disk kapacitu 100GB neskôr kvôli nedostatočnej kapacite bol ešte rozšírený     

na 150GB, prístup len administrátor. 

 DISK H – NTFS, disk pre zamestnancov, sú na ňom zdieľané dáta pre všetkých 

zamestnancov spoločnosti, prístup všetci zamestnanci, 

 Kerio F – NTFS, nainštalovaný program Kerio Connect. Je jednou z hlavných 

alternatív k Microsoft Exchange. E-mailový server, Kerio Connect poskytuje    

e-mail, instant messaging, zdieľané kalendáre a správu kontaktov vo väčšine 

poštových klientov, IM klientov, webových prehliadačoch mobilných 

zariadeniach. 

 Pohoda E – NTFS, nainštalovaný program podvojné účtovníctvo Pohoda.  

Pohoda je ekonomický a informačný systém, komplexný účtovný a ekonomický 

software pre malé, stredné a väčšie firmy z radov fyzických a právnických osôb. 
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Active Directory 

Všetky zložky programov umožňujú čítanie a zápis okrem programu Pohoda kde sú 

práva rozdelené na čítanie a zápis a samotné čítanie aby zamestnanci nemohli 

upravovať dáta. Právo pre zdieľanie disku H, na ktorom majú zamestnanci uložená dáta 

na zdielanie pre všetkých zamestnancov firmy. Pre lepšiu zrozumiteľnosť slúži tabuľka, 

v ktorej sú práva podľa názvu rozpísané rozpísané. 

 

Tabuľka: Práva prístupu k programom  

Disk H- Oddiel disku H pre spoločné zdieľanie  

DMS- čítanie a zápis dát programu DMS 

Pohoda.c – čítanie programu Pohoda  

Pohoda.z - čítanie a zápis dát programu Pohoda 

AutoTax - čítanie a zápis k programu AutoTax 

ODIS - čítanie a zápis k programu ODIS 

 

Niektorý zamestnanci majú pridelený prístup len na čítanie, čím sa minimalizuje riziko 

zásahu do programu a jednoznačne určuje zodpovedné osoby. Jednotlivé pridelenie práv 

sú znázornené v tabuľke. 
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Organizačné  
Práva Skupiny 

Programy a 

práva 
Zamestnanci 

jednotky 

Administrator 
Domain Admins, 

Account  Admin   administrátor 

  
Operators, Print 

Operators,       

  Server Operators, Backup        

  Operators        

Vedenie 

Domain User, DMS, 

Disk H Riaditeľ Pohoda.c riaditeľ 

    AutoTax   

  Správa servisu Pohoda.c úsek riaditeľa 

  Ekonomincke Pohoda.z ekonomický úsek 

Marketing 
Domain User, Disk H Marketing 

 

oddelenie 

marketingu 

a predaj 

 

Požičovna a DMS 

  

úsek predaja 

    Predaj vozidiel   

ND a príjem  

Domain User, Disk H ND a  

 

oddelenie ND  

DMS  príslušenstvo   a príslušenstva, 

vozidiel 

 

Príjem vozidiel 

 

oddelenie príjmu  

        vozidiel 

Autoškola 
Domain User, 

Disk H Inštruktor 

 

Inštruktor 

Servis 
Domain User, Disk H Majster DMS hl. majster servisu 

  Mechanici ODIS automechanici 
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Každá skupina má právo používať spoločné multifunkčné zariadenie Konica Minolta 

Bizhub C206, ktoré je umiestnené v predajni. Ďalšie nastavenie práv jednotlivých 

skupín je znázornené v tabuľke. 

 

Skupiny Tlačiarne+ Bizhub C206 

    

Admin Všetky tlačiarne 

    

Riaditeľ Všetky tlačiarne 

Správa servisu Tlačiareň 1 a 3 

Ekonomincke Všetky tlačiarne 

Marketing Tlačiareň 2 

Predaj vozidiel Tlačiareň 1 a 3 

ND, 

príslušenstvo a  

Tlačiareň 5 a 6  príjem vozidiel 

Inštruktor Tlačiareň 1 a 2 

Majster len Bizhub C206 

Mechanici žiadne 

 

Server DMS 

 

NOS Windows Server 2003 Standard. Typ Aplikačný server. Nainštalovaný DMS-

CZ/SK (Dealer Manager System) a Oracle 11. Funguje ako klient server vie 

komunikovať s BTAC boxom a s VPN škoda/VW je pripojený ku koncernovej sieti. Má 

na starosti T-systems. 

  



17 

 

Softvérové vybavenie racku 
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Externá záloha  

 

Záloha je riešená pomocou externého sieťového úložiska NAS. K tomu slúži zariadenie 

ZyXEL Bundle High Speed Home Storage NSA-320 + 2x1 TB SATA HDD, RAID 1/0, 

JBOD, USB 2.0, 1Gbps LAN. Ďalej len ZyXELNSA-320.  

Špecifikácie zariadenia ZyXELNSA-320: 

 Dva 1TB SATA disky 

 USB 2.0 

 Gigabit Ethernet 

 RAID0/1 

Výhodou zariadenia ZyXELNSA-320 je rýchlejšie zálohovanie dát s podporou NTFS, 

so vstavaným ovládačom pre NTFS, poskytuje vysokorýchlostný prenos                      

na formátované externé pevné disky. To šetrí čas a prináša efektívne zálohovanie dát, 

fotografií, hudby a videa medzi počítačmi, NSA a externým pevným diskom. 

ZyXELNSA-320 sa nachádza v budove stanice technickej kontroly z dôvodu 

prípadného rizika požiaru v budove predajne a servisu, ktoré má nižšie riziko vzniku 

katastrofy ako budova čerpacej stanice. Ako je prepojené záložné úložisko NAS          

so serverom Dell Pover Edge R410 je znázornené na obrázku. 

 

 

 

ZyXELNSA-320 má na výber z dvoch možností uloženia dát, záleží len na užívateľovi, 

ktorú možnosť si vyberie RAID 0 a RAID 1. Pre budúcu zálohu sa hodí RAID 1 kvôli 

väčšej stabilite zálohy.  

Cobian Backup program slúži na automatickú zálohu, kde je nastavená každú šiesta 

záloha na plnú a pre lepšiu zálohu hneď dvakrát. Čas kedy bude záloha prebiehať je 

nastavený na nočnú hodinu. Cieľ zálohy je sieťové úložisko ZyXEL Bundle High Speed 

Home Storage NSA-320.  
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Riešenie havarijných stavov 

 

Pokiaľ sa pokazí server je na ňom predplatená služba Business day čo znamená, že        

v prípade poruchy je garantovaný chod servera do 24 hodín. Technik spoločnosti Dell 

závadu rieši na mieste, v prípade nemožnosti opravy vymení celý server.  

V prípade poruchy niektorého zo zariadení v správe T-systems, GTS alebo Škoda Auto 

Slovensko, poruchu rieši technik spoločnosti T-systems, GTS alebo Škoda Auto 

Slovensko  

V prípade potreby prístupu na internet počas výpadku servera kontaktujeme spoločnosť 

GTS, ktorá je schopná nám do jednej hodiny nastaviť DHCP na routery Cisco 1800.  

 

 


