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Příloha A – popis tabulek a atributů 

 

tabulka Firma 

Jedna z tabulek sdílených z ostatních modulů systému. Tabulka ve skutečnosti 

obsahuje další atributy, v tomto seznamu jsou pouze atributy použité v navrhovaném 

informačním systému. 

Firma 

PK FIR_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 

 FIR_krnazev Text (16)  

 FIR_nazev Text (64)  

 FIR_blacklist ano/ne  

 FIR_smlouva ano/ne  

 FIR_smlhodiny Číslo  

atribut FIR_ID – primární klíč tabulky, automatické číslo generované systémem 

atribut FIR_krnazev – zkrácený název firmy 

atribut FIR_nazev – úplný název firmy 

atribut FIR_blacklist – pokud je firma „na blacklistu“, nejsou přijímány požadavky od jejích uživatelů 

atribut FIR_smlouva – v tabulce jsou nejen zákazníci společnosti, ale i potenciální zákazníci, partneři apod. 

Pokud má tento atribut hodnotu 1, jsou přijímané požadavky zpracovávané pro příslušnou firmu.  

atribut FIR_smlhodiny – počet hodin podpory předplacených v rámci smlouvy 

 

tabulka Oddeleni 

Jedna z tabulek sdílených z ostatních modulů systému. Tabulka ve skutečnosti 

obsahuje další atributy, v tomto seznamu jsou pouze atributy použité v navrhovaném 

informačním systému. 

Oddeleni 

PK ODD_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 

 ODD_nazev Text (32)  

atribut ODD_ID – primární klíč tabulky, automatické číslo generované systémem 

atribut ODD_nazev – název oddělení 

 

tabulka Osoba 

Jedna z tabulek sdílených z ostatních modulů systému. Tabulka ve skutečnosti 

obsahuje další atributy, v tomto seznamu jsou pouze atributy použité v navrhovaném 

informačním systému. 
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Osoba 

PK OSO_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 

 OSO_jmeno Text (20)  

 OSO_prijmeni Text (20)  

 OSO_pevna Text (17)  

 OSO_mobil Text (17)  

 OSO_mail Text (64)  

atribut OSO_ID – primární klíč tabulky, automatické číslo generované systémem 

atribut OSO_jmeno – křestní jméno osoby 

atribut OSO_prijmeni – příjmení osoby 

atribut OSO_pevna – telefonní číslo pevné linky 

atribut OSO_mobil – číslo mobilního telefonu 

atribut OSO_mail – adresa elektronické pošty osoby 

 

tabulka Pozadavek 

Obsahuje základní informace o samotném požadavku zákazníka, stavu jeho řešení a 

nejdůležitějších termínech. 

Pozadavek 

PK POZ_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 

 POZ_cislo Text (9) jedinečný, tvar POZ###### 

 POZ_nazev Text (128)  

 POZ_popis Text (4096)  

 POZ_priorita Celé číslo  

 POZ_start Datum a čas  

 POZ_termin Datum a čas  

 POZ_cyklicky ano/ne  

 POZ_cyklus Celé číslo  

FK SLS_ID Celé číslo  

FK SPO_ID Celé číslo  

FK STP_ID Celé číslo  

FK FIR_ID Celé číslo  

atribut POZ_ID – primární klíč tabulky, automatické číslo generované systémem 

atribut POZ_cislo – číslo požadavku používané při komunikaci o požadavku, jedinečný řetězec ve tvaru 

POZ######  (POZ + 6 číslic) 

atribut POZ_nazev – krátký název požadavku vystihující řešený problém 

atribut POZ popis – úplný text zadání požadavku 

atribut POZ_priorita – číslo od 1 do 10. Určuje pořadí řešení jednotlivých požadavků. priorita se 

automaticky zvyšuje, jak se blíží termín řešení požadavku. Kromě toho může být „manuálně“ změněna 

supervizorem. 
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atribut POZ_start – termín zahájení řešení požadavku, používá se u požadavků s odloženým startem 

(dlouhodobě plánovaných nebo periodických) 

atribut POZ_termin – termín dokončení řešení požadavku podle smlouvy se zákazníkem. Je určen termínem 

přijetí požadavku a úrovní SLA služby, které se týká 

atribut POZ_cyklicky – určuje, zda po dokončení požadavku bude okamžitě vygenerován nový požadavek 

se stejným zadáním s odloženým startem. 

atribut POZ_cyklus – určuje délku cyklu v dnech pro cyklické požadavky. 

atribut SLS_ID – primární klíč tabulky Sluzba. Zajišťuje vazbu na službu z katalogu služeb, které se 

požadavek týká a tím určuje úroveň SLA a tedy termíny, lteré je potřeba při řešení dodržet  

atribut SPO_ID – primární klíč tabulky Stav_pozadavku – číselníku stavů, kterých může požadavek během 

řešení nabývat 

atribut STP_ID – primární klíč tabulky Stupen_podpory – určuje aktuální požadavky na úroveň znalostí 

řešitele požadavku. 

atribut FIR_ID – primární klíč tabulky Firma. Odkazuje na zákazníka, pro kterého je požadavek 

zpracováván. 

 

tabulka SLA_kategorie 

Tabulka kategorií SLA. Kategorie jsou přiřazeny jednotlivým poskytovaným 

službám a na ty jsou vázány jednotlivé požadavky. Tabulka obsahuje data nutná pro 

výpočet termínu dokončení požadavku. 

SLA_kategorie 

PK SLK_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 

 SLK_nazev Text (16)  

 SLK_hodiny ano/ne  

 SLK_termin Celé číslo  

 SLK_noc ano/ne  

 SLK_volnyden ano/ne  

atribut SLK_ID - primární klíč tabulky, automatické číslo generované systémem 

atribut SLK_nazev – název SLA kategorie 

atribut SLK_hodiny – informace, jestli je SLA v hodinách (1) nebo dnech (0) 

atribut SLK_termin – počet hodin/dní na řešení požadavku 

atribut SLK_noc – informace, jestli SLA běží i v mimopracovních hodinách 

atribut SLK_volnyden – informace, jestli SLA běží i během volných dní 

   

tabulka Sluzba 

Obsahuje informace o jednotlivých službách poskytovaných zákazníkům, vazbu na 

SLA kategorie, kterými jsou dány termíny řešení, a na tabulku stupňů podpory, kterou je 

dána úroveň znalostí řešitele nutná pro řešení požadavků týkajících se konkrétní služby. 

 

Sluzba 

PK SLS_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 
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 SLS_nazev Text (32) jedinečný 

 SLS_popis Text (1024)  

 SLS_priorita Celé číslo  

FK SLK_ID Celé číslo  

FK STP_ID Celé číslo  

FK FIR_ID Celé číslo  

atribut SLS_ID – primární klíč tabulky, automatické číslo generované systémem 

atribut SLS_nazev – název služby 

atribut SLS_popis – podrobnější popis služby. 

atribut SLS_priorita – výchozí priorita pro požadavky týkající se služby 

atribut SLK_ID – primární klíč tabulky SLA_kategorie – odkazuje na režim SLA, ve kterém jsou 

zpracovávány požadavky týkající se služby 

atribut STP_ID – primární klíč tabulky Stupen_podpory – určuje výchozí požadavky na úroveň znalostí 

řešitele požadavků týkajících se služby 

atribut FIR_ID - primární klíč tabulky Firma. Odkazuje na zákazníka, pro kterého je služba provozována 

 

tabulka Stav_pozadavku 

Tato tabulka obsahuje číselník stavů, kterými může požadavek během svého řešení 

procházet. 

Stav_pozadavku 

PK SPO_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 

 SPO_stav Text (16) jedinečný 

 SPO_popis Text (128)  

atribut SPO_ID – primární klíč, automatické číslo generované systémem 

atribut SPO_stav – názvy jednotlivých stavů požadavku. Nabývá následujících hodnot – Nový, Čeká na 

autorizaci, Autorizovaný, Odmítnutý, Přijatý, Přidělený, Rozpracovaný, Vyřešený, Ukončený, Akceptovaný, 

Čeká, Konzultace, Odložený, LevelUp, Reklamace, Nevyřešený, Storno.  

atribut SPO_popis – krátký popis, co stav znamená, v jaké situaci k němu dochází 

 

tabulka Stupne_podpory 

Obsahuje stupně podpory poskytované jednotlivými odděleními a jejich popis.  

Stupen_podpory 

PK STP_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 

 STP_uroven Celé číslo  

 STP_popis Text (1024)  

FK ODD_ID Celé číslo nenulový 

atribut STP_ID – primární klíč, automatické číslo generované systémem 

atribut STP_uroven – číslo udávající jednotlivé úrovně 

atribut STP_popis – popis úrovně, nutných znalostí a dovedností 

atribut ODD_ID - primární klíč tabulky Oddeleni , určuje, které oddělení daný stupeň podpory zajišťuje 
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tabulka Typ_udalosti 

Číselník typů událostí.  

Typ_udalosti 

PK TUD_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 

 TUD_nazev Text (16) jedinečný 

 TUD_popis Text (128)  

atribut TUD_ID – primární klíč, automatické číslo generované systémem 

atribut TUD_nazev – název typu události, omezený výčet typů (automatická, interní komunikace, externí 

komunikace, výkaz práce) 

atribut TUD_popis – bližší popis typu 

 

tabulka Typ_Vazba_Poz_Oso 

Číselník typů vazby mezi požadavkem a osobou pro vazební tabulku mezi tabulkami 

Pozadavek a Osoba.  

Typ_Vazba_Poz_Oso 

PK VPO_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 

 VPO_nazev Text (20) jedinečný 

atribut VPO_ID – primární klíč, automatické číslo generované systémem 

atribut VPO_nazev – název typu vazby, omezený výčet (aktuální řešitel, odpovědný řešitel, zadavatel, osoba 

autorizující požadavek) 

 

tabulka Udalost 

Obsahuje informace o událostech souvisejících s požadavkem od jeho přijetí po 

akceptaci.  

Udalost 

PK UDA_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 

 UDA_nazev Text (32)  

 UDA_popis Text (256)  

 UDA_cas Datum a čas  

 UDA_zapsani Datum a čas  

FK POZ_ID Celé číslo  

FK TUD_ID Celé číslo  

FK OSO_ID Celé číslo  

atribut UDA_ID - primární klíč, automatické číslo generované systémem 

atribut UDA_nazev – název události – heslovitě obsah události 
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atribut UDA_popis – podrobný popis události 

atribut UDA_cas – čas, kdy k události došlo 

atribut UDA_zapsani – čas, kdy vznikl záznam o události 

atribut POZ_ID – primární klíč tabulky Pozadavek – zajišťuje vazbu na požadavek, kterého se událost týká 

atribut TUD_ID – primární klíč tabulky Typ_udalosti – určuje typ události 

atribut OSO_ID – primární klíč tabulky Osoba – automaticky zaznamenaný uživatel, který událost 

vygeneroval 

 

tabulka Vazba_Fir_Oso 

Vazební tabulka mezi tabulkami Firma a Osoba řešící vazbu typu M:N 

Vazba_Fir_Oso 

PFK OSO_ID Celé číslo nenulový 

PFK FIR_ID Celé číslo nenulový 

 FO_autorizace ano / ne  

 FO_resitel ano / ne  

 FO_popis Text (255)  

atribut OSO_ID – primární klíč tabulky Osoba, část primárního klíče této tabulky 

atribut FIR_ID – primární klíč tabulky Firma, část primárního klíče této tabulky 

atribut FO_autorizace – určuje, zda je osoba oprávněna za firmu zadávat požadavky 

atribut FO_resitel – určuje, jestli je osoba řešitelem 

atribut FO_popis – popis vztahu osoby k firmě (manažer IT, technik, externí dodavatel…) 

 

tabulka Vazba_Poz_Oso 

Jde o vazební tabulku řešící vztah M:N mezi tabulkami Pozadavek a Osoba. 

Vazba_Poz_Oso 

PFK POZ_ID Celé číslo nenulový 

PFK VPO_ID Celé číslo nenulový 

FK OSO_ID Celé číslo  

Primární klíč této tabulky je tvořen dvěma cizími klíči – primárními klíči tabulek 

Pozadavek a Typ_Vazba_Poz_Oso, což je číselník rolí osob, které jsou u požadavku 

evidovány (zadavatel, aktuální a odpovědný řešitel, autorizovaná osoba zákazníka). 

Poslední atribut odkazuje na konkrétní osobu z tabulky Osoba. 

 

tabulka Vazba_Stp_Oso 

Vazební tabulka řešící vztah typu M:N mezi tabulkou osob a jimi poskytovaných 

stupňů podpory. Obsahuje pouze primární klíče obou „vázaných“ tabulek, které spolu 

dohromady zároveň tvoří primární klíč této tabulky 



Petr Vožeh : Analýza a návrh části IS při společnosti George Engineering, a.s. 

2014     7 
  

Vazba_Stp_Oso 

PFK OSO_ID Celé číslo Nenulový 

PFK STP_ID Celé číslo Nenulový 

 

tabulka Vykaz_prace 

Tabulka výkazů práce. Pokud je do tabulky událostí vložen záznam, u kterého je typ 

události výkaz práce, je založen záznam v této tabulce a do ní jsou zapsány „časové“ údaje 

o provedených pracích. Samotný popis provedené činnosti je v popisu události. Primární 

klíč tabulky je tvořen primárním klíčem tabulky Udalost. 

Vykaz_prace 

PFK UDA_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 

 VYK_cislo Text (9) jedinečný, tvar VYK###### 

 VYK_start Datum a čas  

 VYK_konec Datum a čas  

 VYK_hodiny Celé číslo  

 VYK_fakturovat Celé číslo  

 VYK_fakturovano ano / ne  

 

 

 

 

 

 

 

   

atribut UDA_ID – primární klíč tabulky Udalost. Tvoří vazbu na událost typu vykaz práce a zároveň slouží 

jako primární klíč této tabulky. 

atribut VYK_cislo – číslo výkazu ve formě VYK######  (VYK + 6 číslic) 

atribut VYK_start – doba zahájení práce  

atribut VYK_konec – doba ukončení práce 

atribut VYK_hodiny – počet odpracovaných hodin 

atribut VYK_fakturovat – počet hodin k fakturaci  

atribut VYK_fakturovano – informace, jestli záznam byl zpracován v rámci přípravy dat pro fakturaci 
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Příloha B – úplná sada DFD 
 

 
Obr.  1 - DFD 0.úrovně - Kontextový diagram 



Petr Vožeh : Analýza a návrh části IS při společnosti George Engineering, a.s. 

2014     2 
  

 
Obr.  2 - DFD první úrovně 

 
Obr.  3 - DFD procesu 1.1 - Zivotni cyklus pozadavku 
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Obr.  4 - DFD procesu 1.1.1 - Prijeti pozadavku 

 

 
Obr.  5 - DFD procesu 1.1.2 - Zpracovani pozadavku 



Petr Vožeh : Analýza a návrh části IS při společnosti George Engineering, a.s. 

2014     4 
  

 
Obr.  6 - DFD procesu 1.1.3 - Ukonceni pozadavku 

 

 
Obr.  7 - DFD procesu 1.4 – Vykaznictvi 
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Příloha C – minispecifikace 

 Proces 1.1.1.1 – Kontrola zadavatele 

FOR EVERY „zadani pozadavku“ DO { 

   "načti data od Zadavatel" 

   "načti všechny firma - zakaznik z Firmy, kde FIR_smlouva = TRUE" 

   IF  POZ_firma není v seznamu firem 

       THEN {pošli odmitnuti pozadavku na Zadavatel (neznama firma) } 

   ELSE { 

      IF FIR_blacklist = ano 

         THEN {pošli odmitnuti pozadavku na Zadavatel (blacklisted) } 

      ELSE { 

         "načti všechny osoba - zakaznik z Osoby, kde OSO_firma = POZ_firma" 

         IF POZ_zadavatel neni v seznamu osob pro firmu 

            THEN {pošli nova osoba do Osoby} 

         ELSE nic 

         "zapiš novy POZ - pozadavek do Pozadavky" 

         "zapiš novy UD – udalost do Udalosti (tvorba pozadavku)" 

         IF POZ_zadavatel neni opravnena osoba THEN {  

            "pošli zadost o autorizaci na Zadavatel"  

            "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Ceka na autorizaci)" 

            "zapiš novy UD – udalost do Udalosti (zadost o autorizaci)" 

            } 

         ELSE { 

            "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky" 

            "zapiš novy UD – udalost do Udalosti (autorizace pozadavku)" 

            "předej zaznamenany pozadavek procesu 1.1.1.2"           

            } 

         } 

      } 

   } 

 

FOR EVERY "autorizace" DO { 

   IF text_autorizace = TRUE THEN { 

      " zapiš POZ – zmena osob  do Pozadavky " 

      " zapiš novy UD – udalost do Udalosti (autorizace pozadavku)"           

      " předej zaznamenany pozadavek procesu 1.1.1.2"           

      } 

   ELSE { 

      " zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (odmitnuty)" 

      " zapiš novy UD – udalost do Udalosti (odmitnuti pozadavku)" 

      " pošli odmitnuti pozadavku na Zadavatel (nebyl autorizovan)" 

      } 

   } 

 

FOR EVERY Ukonceni pozadavku DO 

   IF pozdni reklamace - novy pozadavek  THEN { 

      "načti data od Ukonceni pozadavku" 

      "načti POZ - pozadavek z Pozadavky (puvodni pozadavek)" 

      "zapiš POZ - pozadavek do Pozadavky (novy pozadavek vcetne autorizace)" 

      "zapiš novy UD – udalost do Udalosti (tvorba pozadavku)" 

      "zapiš novy UD – udalost do Udalosti (autorizace pozadavku)" 

      "předej zaznamenany pozadavek procesu 1.1.1.2"           

      } 

   ELSE nic 

   IF cyklicky pozadavek THEN { 

      "načti data od Ukonceni pozadavku" 
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      "načti POZ - pozadavek z Pozadavky (puvodni pozadavek)" 

      "zapiš POZ - pozadavek do Pozadavky (novy pozadavek bez autorizace)" 

      "zapiš novy UD – udalost do Udalosti (tvorba pozadavku)" 

      IF POZ_start  <  now + 14 dni THEN { 

         "pošli zadost o autorizaci na Zadavatel" 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Ceka na autorizaci)" 

         "zapiš novy UD – udalost do Udalosti (zadost o autorizaci)" 

         } 

      ELSE nic 

   ELSE nic 

   } 

 

EVERY 1 den  DO { 

   "načti vsechny POZ - pozadavek z Pozadavky, kde POZ_stav= Novy" 

   FOR EVERY Novy pozadavek DO { 

      IF POZ_start < now + 14 dni  THEN { 

         "pošli zadost o autorizaci na Zadavatel" 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Ceka na autorizaci)" 

         "zapiš novy UD – udalost do Udalosti (zadost o autorizaci)" 

         } 

      ELSE nic 

      } 

   "načti vsechny POZ - pozadavek z Pozadavky, kde POZ_stav = Ceka na autorizaci" 

   FOR EVERY Neautorizovany pozadavek DO { 

      "načti UD – udalost z Udalosti (zadost o autorizaci)" 

      IF UDA_casudalosti < now - 7 dni THEN { 

         " zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (odmitnuty)" 

         " zapiš novy UD – udalost do Udalosti (odmitnuti pozadavku)" 

         " pošli odmitnuti pozadavku na Zadavatel (nebyl autorizovan)" 

         } 

      ELSE nic 

      } 

   } 

Proces 1.1.1.2 – Prirazeni sluzby SLA 

FOR EVERY "zaznamenany pozadavek" DO { 

   "načti data od procesu 1.1.1.1" 

   "načti všechny SLS - sluzba z SluzbySLA, kde SLS_firma = POZ_firma " 

   IF  existuje sluzba, ktere se tyka pozadavek 

      THEN { "zapiš POZ - prideleni sluzby sla do Pozadavky (nalezena sluzba)" } 

   ELSE { " zapiš POZ - prideleni sluzby sla do Pozadavky (SLA standard)" } 

   "pošli pozadavek se sluzbou do procesu 1.1.1.3" 

   } 

 

Proces 1.1.1.3 – Urceni terminu dokonceni 

FOR EVERY "pozadavek se sluzbou" DO { 

   "načti data od procesu 1.1.1.2" 

   "načti SLS - sluzba z sluzbySLA" 

   "načti SLK - kategorie z SLA kategorie, kde SLK_nazev = SLS_kategorie" 

   "vypocti termin dokonceni dle SLA" 

   "zapiš POZ – zmena terminu do Pozadavky" 

   "zapiš POZ - zmena stavu do Pozadavky (Prijaty)" 

   "pošli potvrzeni o prijeti pozadavku  do Zadavatel" 

   "zapiš UD - udalost do Udalosti (prijeti pozadavku)" 

   } 
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Proces 1.1.2.1 – Prideleni pozadavku resiteli 

FOR EVERY "zadost o prirazeni pozadavku" DO { 

   "načti data od procesu 1.1.2.2" 

   "načti RES – stupnepodpory od Resitele" 

   "načti vsechny POZ - pozadavek z Pozadavky, kde POZ_stupenpodpory je v {RES_stupnepodpory} a 

POZ_stav je v  {Přijatý, Reklamace,LevelUp}" 

   "z nacteneho seznamu pozadavku vyber pozadavky s nejvyssi prioritou" 

   "ze seznamu pozadavku s nejvyssi prioritou vyber pozadavek s nejblizsím terminem dokonceni" 

   "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (aktualni resitel, resitel)" 

   "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Prideleny)" 

   "zapiš UD – udalost  do Udalosti (prideleni resitele)" 

   } 

 

FOR EVERY "vcasna reklamace - vraceni ke zpracovani" DO { 

   "načti data od Ukonceni pozadavku" 

   "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (smazat odporesitel)" 

   "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Reklamace)" 

   "zapiš POZ - zmena urovne podpory do Pozadavky (+1 uroven)" 

   "zapiš UD – udalost do Udalosti (reklamace)" 

   } 

 

FOR EVERY "zmena prideleneho technika" DO { 

   "načti data od Supervizor" 

   "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (resitel, aktualni resitel) " 

   "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Prideleny) " 

   "zapiš UD – udalost do Udalosti (prideleni resitele) " 

   } 

 

EVERY 1 hodina DO { 

   "načti vsechny POZ – pozadavek z Pozadavky, kde POZ_stav je v {Přijatý, Reklamace,LevelUp}" 

   FOR EVERY nacteny pozadavek DO { 

      IF POZ_priorita =  1 THEN { 

         "pošli alarm – prioritni task do Supervizor "    

         } 

      ELSE nic 

      } 

   } 

 

Proces 1.1.2.2 – Prace na pozadavku 

FOR EVERY resitel DO 

   "načti vsechny POZ – pozadavek  z Pozadavky , kde aktualni resitel = prihlaseny resitel" 

   "serad podle priority" 

   "pošli seznam pozadavku do Resitel " 

   "načti vybrany pozadavek od Resitel" 

   "načti vsechny UD – udalost, kde UDA_pozadavek = vybrany pozadavek" 

   "pošli detail pozadavku do Resitel" 

   "načti pozadavek - aktivita od Resitel" 

   "zapiš UD - udalost do Udalosti (vykaz prace)" 

   "zapiš VYK – vykaz prace do Vykazy prace" 

   DO CASE { 

      POZ_novystav =  Vyreseny { 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Vyřešený)" 

         "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (vymaz aktualni resitel)" 

         "zapiš UD - udalost do Udalosti (zmena stavu)" 

         "pošli predani k ukončení do Ukonceni pozadavku" 
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         } 

      POZ_novystav =  Konzultace { 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Konzultace)" 

         "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (aktualni resitel -> OSO_new)" 

         "zapiš UD - udalost do Udalosti (zmena stavu)" 

         } 

      POZ_novystav =  Odlozeny { 

         "pošli predani k doplneni do Doplneni informaci" 

         } 

      POZ_novystav =  LevelUp { 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (LevelUp)" 

         "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (vymaz aktualni resitel)" 

         "zapiš POZ – zmena stupne podpory do Pozadavky (uroven + 1)" 

         "zapiš UD - udalost do Udalosti (LevelUp, zmena stavu)" 

         } 

      POZ_novystav =  Ceka { 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Čeká)" 

         "zapiš UD - udalost do Udalosti (zmena stavu)" 

         } 

      POZ_novystav =  Nevyreseny { 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Nevyřešený)" 

         "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (výmaz aktualni resitel)" 

         "zapiš UD - udalost do Udalosti (zmena stavu)" 

         "pošli predani k ukonceni do Ukonceni pozadavku" 

         } 

      } 

   IF  vsechny pozadavky resitele vykazuji stav "Čeká"  THEN  

      {"pošli zadost o prirazeni pozadavku procesu Prideleni pozadavku resiteli"} 

   ELSE nic  

   } 

 

FOR EVERY zruseni pozadavku DO  { 

   "načti pozadavek – aktivita od Resitel" 

   "zapiš UD - udalost do Udalosti (vykaz prace)" 

   "zapiš VYK – vykaz prace do Vykazy prace" 

   "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Storno)" 

   "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (výmaz aktualni resitel)" 

   "zapiš UD - udalost do Udalosti (zmena stavu)" 

   "pošli predani k ukonceni do Ukonceni pozadavku" 

   } 

 

Proces 1.1.2.3 – Doplneni informaci 

FOR EVERY  predani k doplneni DO { 

   "načti data od procesu 1.1.2.2" 

   "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Odložený)" 

   "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (aktualresitel = NULL)" 

   "pošli Zadost o doplneni informaci do Zadavatel" 

   "zapiš UD - udalost do Udalosti (odložení)" 

   } 

 

FOR EVERY doplnujici informace DO { 

   "načti data od Zadavatel" 

   "načti UD – udalost z Udalosti, kde UDA_pozadavek = POZ_cislo a UDA_casudalosti je nejvyšší" 

   "přepočítej termín dokončení" 

   "zapiš POZ – zmena terminu do Pozadavky" 

   "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (aktuální řešitel = původní řešitel)" 

   "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Rozpracovaný)" 
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   "zapiš UD - udalost do Udalosti (Změna stavu, termínu, řešitele)" 

   "pošli informace o zmene stavu pozadavku do Zákazníci" 

   } 

 

Proces 1.1.3.1 – Ukonceni 

FOR EVERY predani k ukonceni DO { 

   "načti data od Zpracovani pozadavku" 

   "načti poz – pozadavek z Pozadavky" 

   "načti vsechny ud – udalost, kde UDA_pozadavek = POZ_cislo a UDA_typ = vykaz prace" 

   "načti vsechny vyk – vykaz prace z VykazyPrace, kde VYK_udalost je v {vybrane udalosti}" 

   "secti VYK_fakturovat nactenych vykazu prace" 

   DO CASE 

      CASE POZ_stav = Vyřešený { 

         informace o ukonceni = "Váš požadavek byl vyřešen. Na reseni bylo odpracovano hodin:" + soucet 

VYK_fakturovat 

         } 

      CASE POZ_stav = Nevyřešený { 

         "načti ud_udalost z Udalosti (Nevyřešený) " 

         informace o ukonceni = "Váš požadavek nelze vyřešit. Na hledani  reseni bylo odpracovano hodin:" + 

soucet VYK_fakturovat + " Doporučení pro další postup: " + UDA_popis 

      } 

      CASE POZ_stav = Storno  { 

         informace o ukonceni = "Váš požadavek byl stornován zadavatelem nebo oprávněnou osobou. Na 

hledani  reseni bylo odpracovano hodin:" + soucet VYK_fakturovat  

      } 

   "pošli informace o ukonceni pozadavku do Zadavatel " 

   "zapiš poz – zmena stavu do Pozadavky (Ukončený) " 

   "zapiš ud – udalost do Udalosti (ukončení požadavku) " 

   } 

 

 

EVERY 1 den DO { 

   "načti všechny poz – pozadavek z Pozadavky, kde POZ_stav = Odložený" 

   FOR EVERY nacteny pozadavek DO { 

      "načti UD – udalost z Udalosti, kde UDA_pozadavek = POZ_cislo a UDA_casudalosti je nejvyšší" 

      IF UDA_casudalosti < now – 3x (POZ_termin – POZ_start) THEN { 

         "zapiš poz – zmena stavu do Pozadavky (Storno) " 

         "zapiš ud – udalost do Udalosti (storno požadavku) " 

         "načti vsechny ud – udalost, kde UDA_pozadavek = POZ_cislo a UDA_typ = vykaz prace" 

         "načti vsechny vyk – vykaz prace z VykazyPrace, kde VYK_udalost je v {vybrane udalosti}" 

         "secti VYK_fakturovat nactenych vykazu prace" 

          informace o ukonceni = "Váš požadavek byl ukončen, protože jste nedodal požadované informace 

v řádném termínu. Na hledani  reseni bylo odpracovano hodin:" + soucet VYK_fakturovat  

         "pošli informace o ukonceni pozadavku do Zadavatel " 

         "zapiš poz – zmena stavu do Pozadavky (Ukončený) " 

         "zapiš ud – udalost do Udalosti (ukončení požadavku) " 

         } 

      ELSE nic 

      } 

   } 

 

 

Proces 1.1.3.2 – Akceptace 

FOR EVERY Zadavatel DO { 

   "načti data od Zadavatel" 

   "načti poz – pozadavek z Pozadavky" 
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   IF text vyjadreni k ukonceni = akceptace THEN { 

      IF POZ_stav <> "akceptovany" THEN { 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Akceptovaný)" 

         "zapiš UD – udalost do Udalosti (zmena stavu)" 

         IF POZ_cyklicky = ANO THEN { 

            "pošli cyklicky pozadavek do procesu Prijeti pozadavku" 

            } 

         ELSE nic 

         } 

      ELSE nic 

      } 

   ELSE { 

      IF POZ_stav <> "akceptovany" THEN { 

         "pošli vcasna reklamace – vraceni ke zpracovani do procesu Zpracovani pozadavku" 

         } 

      ELSE { 

         "pošli pozdni reklamace – novy pozadavek procesu Prijeti pozadavku" 

         } 

      } 

   } 

 

EVERY 1 den DO { 

   "načti všechny POZ – pozadavek z Pozadavky, kde POZ_stav = Ukončený " 

   FOR EVERY pozadavek ze seznamu DO { 

      "načti UD – udalost z Udalosti, kde UDA_pozadavek = POZ_cislo a UDA_casudalosti je nejvyšší" 

      IF UDA_cas < NOW – 7 dni THEN { 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Akceptovaný)" 

         "zapiš UD – udalost do Udalosti (zmena stavu)" 

         IF POZ_cyklicky = ANO THEN { 

            "pošli cyklicky pozadavek do procesu Prijeti pozadavku" 

            } 

         ELSE nic 

         } 

      ELSE nic          

      } 

   } 

 

Proces 1.2 – Sprava SLA 

FOR EVERY Supervizor DO { 

  IF "definice SLA kategorie" 

      THEN {"preber data od supervizora", "zapiš data do databaze"} 

  ELSE nic 

  IF "polozka katalogu sluzeb" 

      THEN {"preber data od supervizora", "zapiš data do databaze"} 

  ELSE nic 

  } 

 

Proces 1.3 – Sprava resitelu 

FOR EVERY Supervizor DO { 

  IF "definice stupnu podpory" 

      THEN {"preber data od supervizora", "zapiš data do databaze"} 

  ELSE nic 

  IF "definice znalosti technika" 

      THEN {"preber data od supervizora", "zapiš data do databaze"} 

  ELSE nic 

  } 
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Proces 1.4.1 – Priprava fakturace 

EVERY posledni den v mesici DO { 

   FOR EVERY firma – zakaznik z Firmy DO { 

      "načti vsechny poz - pozadavek z Pozadavky, kde datum akceptace je v aktualnim mesici a POZ_firma = 

ID_firma" 

      "načti vsechny ud - udalost z Udalosti, kde UDA_pozadavek je v {nactene pozadavky}a typ udalosti = 

vykaz prace"     

      "načti vsechny vyk - vykaz prace z VykazyPrace, kde VYK_udalost je v {nactene udalosti} a 

VYK_predano_fakturace = 0" 

      "secti VYK_fakturovat ze vsech nactenych vykazu prace" 

      "zapiš vyk – fakturovano do VykazyPrace pro vsechny nactene vykazy" 

      "pošli podklady pro fakturaci vicepraci do Ucetni" 

      } 

   } 

 

Proces 1.4.2 – Poskytovani informaci o pozadavcich 

FOR EVERY zadost o informace o stavu pozadavku DO { 

   "načti zadost o informace o stavu pozadavku od terminator" 

   "načti poz - pozadavek z Pozadavky, kde POZ_cislo = zadost_POZ_cislo" 

   "načti vsechny ud - udalost u Udalosti, kde UDA_pozadavek = POZ_cislo" 

   "pošli informace o stavu pozadavku do terminator" 

   } 

 

Proces 1.4.3 – Reporty a upravy vykazu prace 

FOR EVERY Resitel DO { 

   "načti editace pracovniho vykazu od Resitel" 

   IF VYK_cislo <> NULL THEN { 

      "zapiš změnu UD – udalost do Udalosti" 

      "zapiš změnu VYK – vykaz prace do VykazyPrace" 

      } 

   ELSE { 

      "zapiš novou UD – udalost do Udalosti (Vykaz prace)" 

      "zapiš nový VYK – vykaz prace do VykazyPrace" 

      } 

   } 

 

FOR EVERY Clen vedeni DO { 

   "načti data od Clen vedeni" 

   "načti vsechny UDA – udalost z Udalosti, kde UDA _zapsal = ID_resitel a UDA_typ = Vykaz prace" 

   "načti vsechny VYK – vykaz prace k vybranym udalostem z VykazyPrace, kde VYK_konec > cas_start 

AND VYK_start < cas_konec" 

   "serad vykazy podle VYK_start vzestupne" 

   "secti VYK_hodiny vybranych vykazu -> REPORT_hodiny" 

   "načti vsechny POZ – pozadavek z Pozadavky, kde POZ_ID = UDA_pozadavek k vybranym vykazum" 

   "pošli report vykazu do Clen vedeni " 

   } 
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Příloha D – datový slovník 
 
Datové toky: 
 
datový tok: ALARM - PRIORITNI TASK = upozorneni nepridelene tasky + POZ_cislo + 
POZ_priorita 
popis: upozornění na požadavek v zásobníku vyžadující pozornost supervizora (blíží se termín a 
není přidělený, reklamace...) 
 
datový tok:  AUTORIZACE =  POZ_autorizoval + POZ_cislo + text_autorizace 
popis:  pokyn osoby oprávněné zadávat požadavky k řešení požadavku zadaného jinou osobou 
(autorizace ano nebo ne) 
 
datový tok:  CYKLICKY POZADAVEK =  POZ_cislo_puvodni + POZ_odlozeny_start + POZ_start 
popis:  zadání nového požadavku podle vzoru již existujícího 
 
datový tok:  DEFINICE SLA KATEGORIE =  SLK_nazev + SLK_hodiny + SLK_termin + SLK_noc 
+ SLK_volnyden 
popis:  informace o parametrech kategorie SLA 
 
datový tok: DEFINICE STUPNU PODPORY = ODD_ID + STP_uroven + STP_popis 
popis: definice stupňů podpory poskytovaných jednotlivými odděleními 
 
datový tok: DEFINICE ZNALOSTI RESITELU =  RES_osoba + { RES_stupenpodpory } 
popis: seznam různých stupňů podpory zajišťovaných jednotlivými řešiteli 
 
datový tok: DETAIL POZADAVKU = POZ_cislo + POZ_nazev + POZ_popis + POZ_priorita + 
POZ_termin + POZ_stav + ({ UD - udalost}) 
popis: detail požadavku vybraného ke zpracování včetně informací o předchozích událostech 
vázaných k požadavku 
 
datový tok:  DOPLNUJICI INFORMACE =  OSO_jmeno + OSO_prijmeni + OSO_mail + POZ_cislo 
+ text_informace 
popis:  doplňující informace nutné k řešení požadavku 
 
datový tok: EDITACE PRACOVNIHO VYKAZU = (VYK_cislo) + UDA_nazev + UDA_popis + 
UDA_casudalosti + VYK_start + VYK_konec + VYK_hodiny + VYK_fakturovat 
popis: vytvoření výkazu práce mimo požadavek nebo editace stávajícího výkazu 
 
datový tok:  FIRMA - ZAKAZNIK =  FIR_krnazev + FIR_nazev + FIR_blacklist + FIR_smlouva + 
FIR_smlhodiny 
popis:  informace o jednotlivých zákaznících pro účely fakturace a kontroly zadavatele při přijetí 
požadavku 
 
datový tok: INFORMACE O STAVU POZADAVKU = POZ_cislo + POZ_nazev + POZ_popis + 
POZ_termin + POZ_firma + POZ_stupenpodpory + POZ_stav + POZ_zadavatel + POZ_sluzba + 
POZ_autorizoval + POZ_odporesitel + POZ_aktualresitel + {UDA_nazev + UDA_popis + 
UDA_casudalosti + UDA_caszapsani + UDA_pozadavek + UDA_osoba + UDA_typudalosti} 
popis: informace o průběhu řešení požadavku na vyžádání 
 
datový tok:  INFORMACE O UKONCENI POZADAVKU = POZ_zadavatel + POZ_firma + 
POZ_nazev + informace_o_ukoceni + zadost_o_akceptaci 
popis:  zpráva poslaná zadavateli a odpovědné osobě o dokončení prací na požadavku, způsobu 
dokončení prací (vyřešený, storno apod.) s žádostí o akceptaci řešení 
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datový tok:  INFORMACE O ZMENE STAVU POZADAVKU =  POZ_cislo + POZ_stav + 
POZ_termin 
popis:  informace o přijetí doplňujících informací, reaktivaci požadavku a novém termínu řešení 
 
datový tok:  NOVA OSOBA =  OSO_jmeno + OSO_prijmeni + OSO_pevna + OSO_mobil + 
OSO_mail + OSO_firma + OSO_popis 
popis:  vložení nové osoby zadavatele do DB osob 
 
datový tok: ODDELENI = ODD_nazev 
popis:  název oddělení pro definici stupňů podpory a změny požadavků na úroveň podpory 
 
datový tok:  ODMITNUTI POZADAVKU =  POZ_zadavatel + POZ_firma + POZ_nazev + 
duvod_odmitnuti + POZ_cislo 
popis:  informace o odmítnutí požadavku a důvodu zaslaná zadavateli (důvod - firma není mezi 
zákazníky, je na blacklistu nebo požadavek není autorizován) 
 
datový tok:  OSOBA - TECHNIK =  OSO_jmeno + OSO_prijmeni + OSO_resitel + 
OSO_stupnepodpory 
popis:  informace o řešitelích požadavků a jimi poskytovaných úrovních podpory 
 
datový tok:  OSOBA - ZAKAZNIK =  OSO_jmeno + OSO_prijmeni + OSO_pevna + OSO_mobil + 
OSO_mail + OSO_firma + OSO_popis + OSO_autorizace 
popis:  informace o osobach spojených s firmami a jejich oprávnění autorizovat požadavky + popis 
vztahu mezi nimi a firmou 
 
datový tok:  PARAMETRY SESTAVY =  OSO_jmeno + OSO_prijmeni + cas_start + cas_konec + 
FIR_krnazev + POZ_cislo 
popis:  zadání pro tvorbu reportu výkazů práce za techniky, čas, požadavek, zákazníka 
 
datový tok:  PODKLADY PRO FAKTURACI VICEPRACI =  FIR_krnazev + POZ_CISLO + 
POZ_nazev + suma_VYK_fakturovat + FIR_smlhodiny 
popis:  report výkazů práce za jednotlivé zákazníky za fakturační období. Za každou firmu - souhrn 
výkazů práce s jejich názvy a požadavky, na kterých byly vykázány, jejich čas k fakturaci, celkový 
čas za požadavek a za firmu + počet hodin, který má firma zdarma 
 
datový tok:  POLOZKA KATALOGU SLUZEB =  SLS_nazev + SLS_popis + SLS_kategorie + 
SLS_stupenpodpory 
popis:  informace o službě SLA katalogu 
 
datový tok:  POTVRZENI O PRIJETI POZADAVKU =  POZ_cislo + POZ_nazev + POZ_zadavatel 
+ POZ_autorizoval + Cas_autorizace + POZ_termin 
popis:  potvrzení přijetí požadavku s termínem dokončení dle smlouvy. posílá se zadavateli a 
osobě, která požadavek autorizovala 
 
datový tok:  POZ - POZADAVEK = POZ_cislo + POZ_nazev + POZ_popis + POZ_start + 
POZ_termin + POZ_firma + POZ_stupenpodpory + POZ_stav + POZ_zadavatel + POZ_sluzba + 
POZ_cyklicky + POZ_cyklus + POZ_autorizoval + POZ_odporesitel + POZ_aktualresitel 
popis:  komplet záznam do/z paměti Pozadavky 
 
datový tok:  POZ - PRIDELENI SLUZBY SLA = POZ_cislo + POZ_sluzba 
popis:  změna přidělené služby u konkrétního požadavku 
 
datový tok:  POZ - ZMENA OSOB = POZ_cislo + POZ_stav + POZ_zadavatel + POZ_autorizoval + 
POZ_odporesitel + POZ_aktualresitel 
popis:  změna některého z linků mezi požadavkem a konkrétními osobami 
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datový tok:  POZ - ZMENA STAVU = POZ_cislo + POZ_stav 
popis:  změna stavu požadavku 
 
datový tok:  POZ – ZMĚNA TERMINU = POZ_cislo + POZ_termin 
popis: změna termínu dokončení u konkrétního požadavku 
 
datový tok:  POZ – ZMĚNA STUPNE PODPORY = POZ_cislo + STP_ID 
popis: změna termínu dokončení u konkrétního požadavku 
 
datový tok: POZADAVEK - AKTIVITA = POZ_cislo + UDA_nazev + UDA_popis + 
UDA_casudalosti + VYK_start + VYK_konec + VYK_hodiny + VYK_fakturovat + POZ_novystav + { 
UDA_nextpopis | UDA_nextnazev | OSO_new } 
popis: informace o technikem provedených činnostech včetně nového stavu, případně pokynů pro 
další zpracování 
 
datový tok:  POZADAVEK SE SLUZBOU =  POZ_cislo + POZ_nazev + POZ_sluzba + 
POZ_autorizoval + POZ_cas_autorizace 
popis:  předání požadavku k výpočtu termínu a dokončení jeho přijetí k řešení 
 
datový tok:  POZDNI REKLAMACE - NOVY POZADAVEK =    POZ_cislo_puvodni + 
duvod_odmitnuti 
popis:  zadání nového požadavku podle požadavku, který byl reklamován po termínu. Zadání 
obsahuje odkaz na původní požadavek a důvod, proč byl reklamován 
 
datový tok:  PREDANI K DOPLNENI =  POZ_CISLO + info_zadost_doplneni 
popis:  předání požadavku od zpracování k odložení z důvodu nedostatečných informací dodaných 
zadavatelem 
 
datový tok:  PREDANI K UKONCENI = POZ_cislo 
popis:  předání požadavku k ukončení po zpracování 
 
datový tok:  REPORT VYKAZU = { OSO_jmeno + OSO_prijmeni + FIR_krnazev + VYK_cislo + 
VYK_start + VYK_konec + VYK_hodiny + VYK_fakturovat + VYK_predano_fakturace + 
UDA_nazev + POZ_CISLO + POZ_nazev + REPORT_hodiny} 
popis: report dle zadaných parametru 
 
datový tok:  RES – STUPNE PODPORY =  RES_osoba + RES_stupnepodpory 
popis: informace o stupních podpory poskytovaných řešitelem 
 
datový tok: SEZNAM POZADAVKU = { POZ_cislo + POZ_nazev + POZ_popis + POZ_priorita + 
POZ_termin + POZ_stav} 
popis: seznam požadavků technika  
 
datový tok:  SLS - KATALOG SLUZEB =  SLS_nazev + SLS_popis + SLS_firma + SLS_kategorie 
+ SLS_stupenpodpory 
popis:  komplet záznam do/z paměti Katalog sluzeb 
 
datový tok:  SLK - SLA KATEGORIE =  SLK_nazev + SLK_hodiny + SLK_termin + SLK_noc + 
SLK_volnyden 
popis:  komplet záznam do/z paměti SLA kategorie 
 
datový tok:  STP - STUPNE PODPORY = ODD_ID + STP_uroven + STP_popis  
popis: definice stupňů podpory, komplet záznam do/z paměti StupnePodpory 
 
datový tok:  UD - UDALOST = UDA_nazev + UDA_popis + UDA_casudalosti + UDA_caszapsani + 
UDA_pozadavek + UDA_osoba + UDA_typudalosti 
popis:  komplet záznam do/z paměti Udalosti 
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datový tok:  VCASNA REKLAMACE - VRACENI KE ZPRACOVANI = POZ_cislo + duvod 
reklamace 
popis:  vrácení ukončeného požadavku zpět do řešení v případě, kdy zadavatel nesouhlasí se 
zvoleným řešením 
 
datový tok: VYBRANY POZADAVEK = POZ_cislo 
popis: požadavek vybraný ke zpracování ze seznamu požadavků technika 
 
datový tok:  VYJADRENI K UKONCENI =  POZ_cislo + vyjadreni_k_ukonceni 
popis:  akceptace nebo reklamace provedeného řešení 
 
datový tok:  VYK - FAKTUROVANO = VYK_cislo + VYK_predano_fakturace 
popis: informace o předání výkazu práce k fakturaci 
 
datový tok:  VYK - VYKAZ PRACE = VYK_cislo + VYK_start + VYK_konec + VYK_hodiny + 
VYK_fakturovat + VYK_predano_fakturace 
popis:  komplet záznam do/z paměti Vykazy prace 
 
datový tok:  ZADANI POZADAVKU =  POZ_zadavatel + POZ_firma + POZ_nazev + POZ_popis + 
POZ_start + POZ_cyklicky + POZ_cyklus 
popis:  zadání požadavku zadavatelem (přijaté mailem, telefonem nebo pres helpdesk web) 
 
datový tok:  ZADOST O AUTORIZACI =  POZ_cislo + POZ_zadavatel + POZ_firma + POZ_nazev 
+ POZ_popis + cas_prijeti + text_zadosti_o_autorizaci 
popis:  žádost poslaná odpovědné osobě zákazníka, pokud požadavek pošle osoba, která není 
oprávněná k zadávání požadavků. 
 
datový tok:  ZADOST O DOPLNENI INFORMACI =  OSO_jmeno + OSO_prijmeni + OSO_mail + 
POZ_cislo + text_zadosti_o_informace + info_o_pozastaveni_pozadavku 
popis:  žádost o doplňující informace k požadavku. posílá se zadavateli. dokud informace nepošle, 
neběží doba pro řešení požadavku dle SLA, na to je upozorněn 
 
datový tok: ZADOST O INFORMACE O STAVU POZADAVKU = POZ_cislo 
popis: vyžádání informací o stavu řešení konkrétního požadavku 
 
datový tok:  ZADOST O PRIRAZENI POZADAVKU  =  OSO_ID 
popis:  vyžádání požadavku - proces přidělení požadavku obdrží ID řešitele a jím poskytované 
úrovně podpory 
 
datový tok:  ZAZNAMENANY POZADAVEK =  POZ_cislo + POZ_nazev + POZ_firma + 
POZ_popis + POZ_autorizoval + POZ_cas_autorizace 
popis:  informace o autorizovaném požadavku zapsaném do DB, ke kterému je potřeba přidělit 
službu z katalogu 
 
datový tok: ZMENA PRIDELENEHO RESITELE = POZ_cislo + POZ_odporesitel + 
POZ_aktualniresitel 
popis: změna řešitele „mimo pořadí“ 
 
datový tok:  ZRUSENI POZADAVKU =  OSO_jmeno + OSO_prijmeni + OSO_mail + POZ_cislo + 
text_zruseni 
popis:  zrušení požadavku ze strany zadavatele 
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Paměti:    
 
paměť:  Pozadavky  = @POZ_ID + POZ_cislo + POZ_nazev + POZ_popis + POZ_start + 
POZ_termin + POZ_firma + POZ_stupenpodpory + POZ_stav + POZ_zadavatel + POZ_sluzba + 
POZ_cyklicky + POZ_autorizoval + POZ_odporesitel + POZ_aktualresitel 
popis: paměť pro uložení  základních informací o požadavku, v ERD odpovídají tabulky 
Pozadavek, Vazba_Poz_Oso, Stav_pozadavku 
 
paměť:  VykazyPrace = @VYK_ID + VYK_cislo + VYK_start + VYK_konec + VYK_hodiny + 
VYK_fakturovat + VYK_predano_fakturace 
popis: paměť pro uložení informací o odpracovaných hodinách řešitelů, v ERD odpovídá tabulka 
Vykaz_prace 
 
paměť:  Udalosti = @UDA_ID + UDA_nazev + UDA_popis + UDA_casudalosti + UDA_caszapsani 
+ UDA_pozadavek + UDA_osoba + UDA_typudalosti 
popis: paměť pro uložení událostí vázaných k požadavkům nebo výkazům práce mimo požadavky. 
V ERD odpovídá tabulka Udalost a Typ_udalosti 
 
paměť: Oddeleni = @ODD_ID + ODD_nazev 
popis: seznam oddělení společnosti převzatý z dalších částí systému 
 
paměť: Firmy = @FIR_ID + FIR_krnazev + FIR_nazev + FIR_blacklist + FIR_smlouva + 
FIR_smlhodiny 
popis: seznam firem převzatý z dalších částí systému 
 
paměť: Osoby = @OSO_ID + OSO_jmeno + OSO_prijmeni + OSO_pevna + OSO_mobil + 
OSO_mail + OSO_resitel + {OSO_firma + OSO_autorizovana } 
popis: seznam osob převzatý z dalších částí systému 
 
paměť: StupnePodpory = @STP_ID + STP_uroven + STP_popis + STP_oddeleni 
popis: tabulka různých stupňů podpory poskytovaných jednotlivými odděleními firmy 
 
paměť: Resitele = @OSO_ID + @STP_ID 
popis: přidělení osob řešitelů k jednotlivým poskytovaným stupňům podpory 
 
paměť: SLAKategorie = @SLK_ID + SLK_nazev + SLK_hodiny + SLK_termin + SKL_noc + 
SLK_volnyden 
popis: kategorie SLA s údaji nutnými pro výpočet termínů 
 
paměť: SluzbySLA = @SLS_ID + SLS_nazev + SLS_popis + SLS_priorita + SLS_kategorie + 
SLS_firma + SLS_stupenpodpory 
popis: katalog služeb poskytovaných zákazníkům. 
 
 
Datové prvky: 
 
Datový prvek  Cas_autorizace, typ: D 
popis: kdy byl požadavek autorizován 
Struktura: [datum a čas] 
 
Datový prvek  cas_konec, typ: D 
popis: konec období, které má být zahrnuto do reportu 
Struktura: [datum a čas] 
 
Datový prvek  cas_prijeti, typ: D 
popis: cas, kdy byl požadavek doručen 
Struktura: [datum a čas] 
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Datový prvek  cas_start, typ: D 
popis: začátek období, které má být zahrnuto do reportu 
Struktura: [datum a čas] 
 
Datový prvek  duvod_odmitnuti, typ: C, délka 256 
popis: důvod, proč nebyl požadavek přijatý ke zpracování 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  duvod_reklamace, typ: C, délka 4096 
popis: důvod, proč nebyl odsouhlasen způsob řešení požadavku 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  FIR_blacklist typ: L, délka 1 
popis: informace, jestli je firma na blacklistu 
Struktura: [ano|ne] 
 
Datový prvek  FIR_ID, typ: N, Délka 6 
popis: identifikátor firmy 
 
Datový prvek  FIR_krnazev, typ: C, délka 16 
popis: zkrácený název firmy 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  FIR_nazev, typ: C, délka 128 
popis: zkrácený název firmy 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
  
Datový prvek  FIR_smlhodiny, typ: N, Délka 5 
popis: počet hodin podpory, které má firma předplacené v rámci paušálu 
 
Datový prvek  FIR_smlouva, typ: L, délka 1 
popis: informace, jestli má firma uzavřenu smlouvu 
Struktura: [ano|ne] 
 
Datový prvek  info_o_pozastaveni_pozadavku, typ: C, délka 4096 
popis: upozornění pro zadavatele o tom, že požadavek je do doby odpovědi pozastaven a neběží 
lhůta pro řešení dle SLA (termín řešení bude posunut) 
Struktura: [‘Řešení Vašeho požadavku bylo pozastaveno. Termín řešení požadavku bude 
prodloužen o dobu čekání na potřebné informace’] 
 
Datový prvek  info_zadost_doplneni, typ: C, délka 4096 
popis: informace pro zadavatele, co je potřeba dodat pro pokračování řešení  
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  informace_o_ukoceni, typ: C, délka 4096 
popis: informace pro zadavatele o ukončení práci na požadavku a o tom, jakým způsobem byl 
požadavek ukončen 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  ODD_ID, typ: N, Délka 6 
popis: identifikátor oddělení 
 
Datový prvek  ODD_nazev, typ: C, délka 256 
popis: název oddělení 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
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Datový prvek  OSO_autorizace, typ: L, délka 1 
popis: informace, jestli osoba je oprávněna zadávat požadavky 
Struktura: [ano|ne] 
 
Datový prvek  OSO_firma, typ: C, délka 16 
popis: zkrácený název firmy  
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
  
Datový prvek  OSO_ID, typ: N, Délka 6 
popis: identifikátor osoby 
 
Datový prvek  OSO_jmeno, typ: C, Délka 20 
popis: jméno kontaktní osoby 
Struktura:   {abeceda} 
  
Datový prvek  OSO_mail, Typ: C, Délka 50 
popis: kontaktní email kontaktní osoby 
Struktura:  username + ‘@’+ domena_typ  
 
Datový prvek  OSO_mobil, Typ: C, Délka 20 
popis: telefon kontaktní osoby – pevná linka 
Struktura:   {[cislice|’ ‘|’+’]} 
 
Datový prvek  OSO_new, typ: C, délka 8 
popis: identifikace osoby, které bude požadavek předán 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  OSO_pevna, Typ: C, Délka 20 
popis: telefon kontaktní osoby – pevná linka 
Struktura:   {[cislice|’ ‘|’+’]} 
 
Datový prvek  OSO_popis, typ: C, délka 256 
popis: popis vztahu mezi osobou a firmou (dodavatel, interní informatik...) 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  OSO_prijmeni, typ: C, Délka 20 
popis: jméno kontaktní osoby 
Struktura:   {abeceda} 
 
Datový prvek  OSO_resitel, typ: L, délka 1 
popis: informace, jestli je osoba řešitel požadavků v systému 
Struktura: [ano|ne] 
 
Datový prvek  OSO_stupnepodpory, typ: C, délka 256 
popis: seznam stupňů podpory poskytovaných osobou 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  POZ_aktualresitel, typ: C, délka 8 
popis: identifikace aktuálního řešitele 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
  
Datový prvek  POZ_autorizoval, typ: C, délka 8 
popis: identifikace osoby, která požadavek autorizovala 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  POZ_cas_autorizace, typ: D 
popis: čas autorizace požadavku pro výpočet termínu řešení 
Struktura: [datum a čas] 
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Datový prvek  POZ_cislo, typ: C, délka 8 
popis: číslo požadavku 
Struktura: "POZ"+ {[cislice]} 
 
Datový prvek  POZ_cislo_puvodni, typ: C, délka 8 
popis: číslo požadavku - vzoru 
Struktura: "POZ"+ {[cislice]} 
 
Datový prvek  POZ_cyklicky, typ: L, délka 1 
popis: informace, jestli po dokončení požadavku je vytvořena jeho nová kopie s odloženým startem 
Struktura: [ano|ne] 
 
Datový prvek  POZ_cyklus, typ: N, Délka 3 
popis: číslo udávající počet dnů mezi jednotlivými termíny plnění cyklických požadavků 
 
Datový prvek  POZ_firma, typ: C, délka 16 
popis: zkrácený název firmy  
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
  
Datový prvek  POZ_ID, typ: N, Délka 6 
popis: identifikátor požadavku 
 
Datový prvek  POZ_nazev, typ: C, délka 256 
popis: název požadavku 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  POZ_novystav, typ: C, délka 20 
popis: stav požadavku po dokončení práce 
Struktura: {[abeceda]} 
 
Datový prvek  POZ_odlozeny_start, typ: L, délka 1 
popis: informace, jestli požadavek má odložený start 
Struktura: [ano|ne] 
 
Datový prvek  POZ_odporesitel, typ: C, délka 8 
popis: identifikace osoby odpovědného řešitele 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  POZ_popis, typ: C, délka 4096 
popis: popis požadavku 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  POZ_priorita, typ: N, Délka 2 
popis: číslo udávající prioritu požadavku, čím nižší číslo, tím vyšší priorita 
 
Datový prvek  POZ_sluzba, typ: C, délka 8 
popis: identifikace služby z katalogu služeb svázané s požadavkem 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  POZ_start, typ: D 
popis: datum a čas zahájení řešení požadavku s odloženým startem 
Struktura: [datum a čas] 
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Datový prvek  POZ_stav, typ: C, délka 20 
popis: stav požadavku 
Struktura: [‘Nový‘ | ‘Čeká na autorizaci‘ |‘Autorizovaný‘ | ‘Odmítnutý‘ | ‘Přijatý‘ | ‘Reklamace‘ | 
‘LevelUp‘ | ‘Přidělený‘ | ‘Vyřešený‘ | ‘Konzultace‘ | ‘Odložený‘ | ‘Čeká‘ | ‘Nevyřešený‘ | ‘Storno‘ | 
‘Ukončený‘ |‘Akceptovaný‘] 
 
Datový prvek  POZ_stupenpodpory, typ: C, délka 4 
popis: supeň znalostí řešitele vyžadovaný pro řešení požadavku 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  POZ_termin, typ: D 
popis: nejzazší datum a čas splnění požadavku podle smlouvy 
Struktura: [datum a čas] 
 
Datový prvek  POZ_zadavatel, typ: C, délka 8 
popis: identifikace osoby zadavatele požadavku 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  REPORT_hodiny, Typ: N, Délka 5 
popis: součet odpracovaných hodin za jednotlivé techniky v reportu 
 
Datový prvek  RES_osoba, Typ: N, Délka 5 
popis: identifikace resitele 
 
Datový prvek  RES_stupenpodpory, Typ: N, Délka 5 
popis: identifikace stupně podpory poskytované řešitelem 
 
Datový prvek  SLK_hodiny, typ: L, délka 1 
popis: informace, jestli je SLA počítáno v hodinách (ano) nebo dnech (ne) 
Struktura: [ano|ne] 
 
Datový prvek  SLK_ID, typ: N, Délka 6 
popis: identifikátor kategorie SLK 
 
Datový prvek  SLK_nazev, typ: C, délka 16 
popis: název kategorie SLA 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  SLK_noc, typ: L, délka 1 
popis: informace, jestli se do termínů započítávají noční hodiny 
Struktura: [ano|ne] 
 
Datový prvek  SLK_termin, Typ: N, Délka 5 
popis:  počet hodin podpory, které má firma předplacené v rámci paušálu 
 
Datový prvek  SLK_volnyden, typ: L, délka 1 
popis: informace, jestli se do termínů započítávají volné dny 
Struktura: [ano|ne] 
 
Datový prvek  SLS_firma, typ: C, délka 8 
popis: identifikace firmy, které je služba poskytována  
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  SLS_kategorie, typ: C, délka 8 
popis: identifikace kategorie SLA, ve které je řešena konkrétní služba 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
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Datový prvek  SLS_ID, typ: N, Délka 6 
popis: identifikátor služby 
 
Datový prvek  SLS_nazev, typ: C, délka 32 
popis: název služby v katalogu služeb 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  SLS_popis, typ: C, délka 1024 
popis: popis služby v katalogu služeb 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  SLS_priorita, typ: N, Délka 2 
popis: číslo udávající výchozí prioritu požadavku týkajícího se služby 
 
Datový prvek  SLS_stupenpodpory, typ: C, délka 4 
popis: minimální stupeň znalostí řešitele vyžadovaný pro řešení požadavku týkajících se této 
služby 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  STP_ID, typ: N, Délka 6 
popis: identifikátor stupně podpory 
 
Datový prvek  STP_popis, typ: C, délka 1024 
popis: popis stupně podpory 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  STP_uroven, Typ: N, Délka 1 
popis: úroveň podpory 
 
Datový prvek  suma_VYK_fakturovat, typ: N, Délka 5 
popis:  součet hodin k fakturaci za jednotlivou firmu 
 
Datový prvek  text_autorizace, typ: L, délka 1 
popis: informace, jestli je požadavek autorizován 
Struktura: [ano|ne] 
 
Datový prvek  text_informace, typ: C, délka 4096 
popis: doplňující informace od zadavatele 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  text_zadosti_o_autorizaci, typ: C, délka 4096 
popis: žádost o autorizaci požadavku u požadavků zadaných jinou, než oprávněnou osobou 
Struktura: [‘Prosíme o potvrzení požadavku zadaného osobou, která není oprávněna jménem Vaší 
společnosti požadavky zadávat. V případě, že požadavek nebude autorizován oprávněnou osobou, 
bude odmítnut. Doba pro řešení požadavku začíná okamžikem doručení autorizace požadavku na 
email technické podpory’] 
 
Datový prvek  text_zadosti_o_informace, typ: C, délka 4096 
popis: informace pro zadavatele, co je potřeba dodat pro pokračování v práci na požadavku 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  text_zruseni, typ: C, délka 4096 
popis: informace od zadavatele o zrušení požadavku 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  UDA_casudalosti, typ: D 
popis: datum a čas, kdy se udalost stala 
Struktura: [datum a čas] 
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Datový prvek  UDA_caszapsani, typ: D 
popis: datum a čas, kdy byla zapsána do DB 
Struktura: [datum a čas] 
 
Datový prvek  UDA_ID, typ: N, Délka 6 
popis: identifikátor události 
 
Datový prvek  UDA_nazev, typ: C, délka 256 
popis: název události 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  UDA_nextnazev, typ: C, délka 256 
popis: název události, následující po výkazu práce 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  UDA_nextpopis, typ: C, délka 4096 
popis: text popisu události následující po výkazu práce 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  UDA_osoba, typ: C, délka 8 
popis: identifikace osoby, která událost zapsala 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  UDA_popis, typ: C, délka 4096 
popis: popis události 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  UDA_pozadavek, typ: C, délka 8 
popis: číslo požadavku, ke kterému se událost váže 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  UDA_typudalosti, typ: C, délka 16 
popis: typ události (automatická, komunikace interní/externí, výkaz práce) 
Struktura: [‘interni komunikace‘|‘externi komunikace‘|‘vykaz prace‘|‘automaticka udalost‘] 
 
Datový prvek  upozorneni_nepridelene_tasky, typ: C, délka 128 
popis: text 
Struktura: [‘POZOR, v zásobníku požadavků je požadavek vyžadující okamžitou akci:’] 
 
Datový prvek  vyjadreni_k_ukonceni, typ: C, délka 4096 
popis: vyjádření zadavatele ke způsobu řešení požadavku, zjednodušeně akceptace či reklamace 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  VYK_cislo = C, délka 8 
popis: číslo výkazu práce 
Struktura: "VYK"+ {[cislice]} 
 
Datový prvek  VYK_fakturovat, typ: N, Délka 5 
popis:  počet hodin práce k fakturaci 
 
Datový prvek  VYK_ID, typ: N, Délka 6 
popis: identifikátor oddělení, v ERD odpovídá UDA_ID 
 
Datový prvek  VYK_hodiny, typ: N, Délka 5 
popis:  počet hodin práce strávené na události (jeden výkaz práce) 
 
 



Petr Vožeh : Analýza a návrh části IS při společnosti George Engineering, a.s. 

2014     12 
   

Datový prvek  VYK_konec, typ: D 
popis: datum a čas konce vykazované práce 
Struktura: [datum a čas] 
 
Datový prvek  VYK_predano_fakturace, typ: L, délka 1 
popis: informace, jestli práce byla již fakturován / započítána vůči paušálu 
Struktura: [ano|ne] 
 
 
Datový prvek  VYK_start, typ: D 
popis: datum a čas začátku vykazované práce 
Struktura: [datum a čas] 
 
Datový prvek  zadost_o_akceptaci, typ: C, délka 4096 
popis: žádost o akceptaci řešení požadavku 
Struktura: [‘Prosíme o vyjádření k provedenému řešení. V případě, že vyjádření nebude doručeno 
na email technické podpory do 7 dní, bude řešení považováno za akceptované’] 
 
 
username = {[abeceda|.|cislice]} 
domena_typ  =  label + ´.´ + koncovka 
 
label = {[abeceda|cislice|povolene_spec]} 
koncovka = {´cz´|´pl´|´sk´|´hu´|´eu´|´org´|´com´|´info´|´de´|´nl´|´fr´|´at´} 
 
abeceda = [A-Z|a-z|‘ ‘] 
cislice = [0-9] 
povolene_spec = [-|.] 
specialni_znaky = [´!´|´@´|´$´|´%´|´*´|´(´|´)´|´/´|´-´|´+´|´.´|´,´] 
 


