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Anotace 

Obsahem této bakalářské práce je porovnání a výběr informačních systémů 

určených pro evidenci výpočetní techniky, konkrétně hardware a software, vhodných pro 

pouţití v malé firmě. Úvodní část bakalářské práce se zabývá charakteristikou základních 

pojmů a definicí malé firmy. V další části jsou popsána kritéria výběru, důvody zavedení 

evidence IT v dané firmě a poţadavky na ni. Třetí část pokračuje analýzou trhu 

s informačními systémy, popisem vybraných systémů a konečně samotným porovnáním 

těchto systémů. V závěru práce je doporučen informační systém, který nejlépe vyhovuje 

zjištěným potřebám. 

Klíčová slova: evidence, hardware, informační systém, software, správa IT. 

Summary 

The aim of this thesis is to provide comparison and selection of information 

systems designed for information technology registration, especially hardware and 

software, suitable for use with small businesses. Next part deals with selection criteria, 

reasons for introduction of IT registration in particular company as well as requirements 

imposed. The third part brings the analysis of the market with information systems, the 

description of selected systems and finally comparison itself. In the conclusion of this work 

we recommend the information system that meets the requirements given needs the best. 

Keywords: registration, hardware, information system, software, managing IT. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

APS  Advanced Planning and Scheduling – IS pro plánování a řízení výroby 

BPM   Business Process Modeling –IS pro podporu procesního řízení 

CRM   Customer Relationship Management – IS pro správu zákazníků 

EAM   Enterprise Asset Management – IS pro správu majetku (evidence a údrţba) 

ECM   Enterprise Content Management - IS pro správu podnikových dokumentů 

ERP   Enterprise Resource Planning – IS pro řízení podnikových zdrojů 

ES   Evropské společenství 

GPL   General Public License – typ licence software 

HP   Společnost Hewlett-Packard 

HRM   Human Resources Management – IS pro řízení lidských zdrojů 

HW   Hardware 

IAAS   Infrastructure as a Service – infrastruktura jako sluţba 

IS   Informační systém 

IT   Informační technologie 

ITAM  IT Asset Management – IS pro správu IT majetku a SW audit 

MS   Společnost Microsoft 

OEM   Original Equipment Manufacturer – typ licence software 

PAAS  Platform as a Service – platforma jako sluţba 

PC   Personal computer – osobní počítač 

SAAS  Software as a Service – software jako sluţba 

SAM   Software Asset Management – správa softwarových aktiv 

SQL   Structured Query Language – databázový dotazovací jazyk 

SW   Software 
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1 ÚVOD 

V současné hektické a konkurenční době sehrávají všudypřítomné informační 

technologie vysoce důleţitou roli ve všech sférách lidské činnosti. Samostatnou kapitolou 

je vyuţití IT ve firmách, kde mohou rozhodovat o úspěšnosti či pozici na trhu, u malé 

firmy dokonce i o samotné existenci. Proto musí být informačním technologiím věnována 

náleţitá pozornost ve všech ohledech, základem je jejich důkladná a přesná evidence. 

Jako všechen majetek, tak i veškeré informační technologie patřící do majetku 

společnosti musí být ze zákona evidovány pro potřeby vedení účetnictví. Velké firmy mají 

pro tyto potřeby speciální ERP systémy, které obsahují kromě jiných i ekonomické 

moduly. Pro menší aţ střední firmy existuje na trhu řada ekonomických systémů jako 

například známý ekonomický systém POHODA. Tyto systémy obsahují různorodé firemní 

agendy např. fakturace, adresáře, účetnictví, daňovou evidenci, mzdy a v neposlední řadě 

evidenci skladovou a majetkovou. Zdálo by se tedy, ţe další specializované evidenční 

systémy nejsou potřeba. Opak je pravdou, neboť všechny uvedené systémy jsou zaměřeny 

pouze na potřeby evidence majetku z hlediska účetního. Existuje však další hledisko, a to 

pohled odborníků, kteří mají informační technologie ve firmě na starosti.  Zde je nutné 

evidovat IT majetek nejen z důvodů inventárních, ale také z důvodů efektivní správy a 

údrţby. V případě softwarového vybavení nesmíme zapomenout na problém správy 

licencí, u nichţ při vypršení jejich platnosti mohou následovat nemalé finanční sankce. 

Všechny tyto aspekty řeší specializované informační systémy pro správu IT majetku a SW 

audit (IT asset management).  

Cílem bakalářské práce je analyzovat trh s těmito speciálními produkty, porovnat 

vybrané evidenční systémy a doporučit nejvhodnější pro vyuţití v malé firmě na základě 

analýzy poţadavků. Nemusí se přitom jednat pouze o podnikatelský subjekt, ale můţe jít 

rovněţ o subjekty jiné povahy, například školská zařízení, neziskové organizace a orgány 

státní správy a samosprávy. 

 1.1 Charakteristika základních pojmů 

Pojem evidence pochází z latinského slova e-visu, (z viděného) coţ původně a ve 

filosofii znamená zřejmost nějakého stavu věcí, jiţ lze vidět“ na vlastní oči“. V současnosti 

tímto výrazem označujeme soustavné vedení záznamů a pouţíváme ho zejména 
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v administrativě. Systém (česky soustava) je souhrn souvisejících prvků, sdruţený do 

nějakého smysluplného celku. Systém se skládá z částí, které jsou spojeny za účelem 

umoţnění toku informací, materiálu nebo energie. Evidenční systém je tedy soustava 

prvků, která slouţí pro ukládání, práci a archivaci záznamů. 

Systém je moţno charakterizovat mnoha způsoby, například definicí dle Molnára 

[5, s. 15]: „V teorii systémů se rozumí systémem uspořádaná množina prvků spolu s jejich 

vlastnostmi a vztahy mezi nimi, jež vykazují jako celek určité vlastnosti, resp. chování.“ 

nebo jako mnoţinu prvků a vazeb, přičemţ prvky systému na dané úrovni rozlišení jsou 

chápány nedělitelně a vazby mezi nimi představují jednosměrné nebo dvousměrné spojení. 

Systém obsahuje také vazby vstupní a výstupní, které se nazývají podle toho, zda systém 

z okolí informace získává (vazby vstupní) nebo naopak informace do svého okolí předává 

(vazby výstupní). [7] Pro informační systém (IS) je pak také moţno dohledat celou řadu 

charakteristik, které ho popisují jako „soubor lidí, technických prostředků a metod 

(programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace 

informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení“ [5, s. 15], případně jako 

uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými zdroji, informačními zdroji a procedurami jejich 

zpracování, a to za účelem dosaţení předem stanovených cílů. Z pohledu informačního 

obsahu je důleţité rozlišovat mezi pojmy data, informace a znalosti. Vztah mezi těmito 

pojmy chápeme následovně: [7] 

 Data jsou rozpoznané údaje (například měření fyzikální veličiny), které 

vypovídají o stavech sledovaných nebo řízených objektů.  Po dalším 

zpracování se data mění na informace. 

 Informace jsou tedy data, kterým uţivatel přiřadí obsah, mají pro něho 

určitý význam a uspokojují konkrétní informační potřebu svého příjemce.    

 Znalosti jsou pak informace, které jsou zasazeny do souvislostí a jsou 

spojeny se zkušenostmi.  

Informačními technologiemi nazýváme určité nástroje, znalosti a metody, které 

podporují existující informační systémy. [5] Informační technologie (IT) představují celou 

škálu technických prostředků (hardware – HW) a programového vybavení (software – SW) 

pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci informací, jsou důleţitou podmínkou 

pro plnění účelu informačního systému. Termíny hardware a software pocházejí 
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z angličtiny a přenesly se i do české odborné literatury, oba termíny i jejich české 

ekvivalenty (technické prostředky a programové vybavení) vznikly z potřeby oddělit 

fyzický aspekt počítačů od programů, které jsou do nich vkládány a manipulují s nimi. [2], 

[3] 

Hardware, čili technické prostředky zahrnují počítače, jejich přídavná zařízení, 

nosiče dat a další specializovaná zařízení. 

Software – komplex programového vybavení – obvykle dělíme do tří základních 

skupin, do kterých patří: 

 Základní software – umoţňující provozovat programy z ostatních skupin a 

zajišťující jejich vzájemnou komunikaci. Patří zde také prostředky, které 

efektivně integrují programy do větších celků. 

 Aplikační software – realizuje zpracování informací a podporu podnikových 

procesů. 

 Programové prostředky pro podporu vývoje aplikačního software, jeho 

začlenění a sledování provozu informačního systému. [3] 

1.2 Definice a druhy firem 

 Název bakalářské práce je Evidenční systém pro správu IT malé firmy, proto je 

důleţité si malou firmu definovat. Výraz firma se obecně pouţívá jako synonymum slova 

podnik. Pojem podnik, čili soubor hmotných i osobních, a nehmotných sloţek podnikání 

(Obchodní zákoník), je v současnosti v Novém Občanském zákoníku nahrazen výrazem 

obchodní závod a charakterizován jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouţí k provozování jeho činnosti. [8] Podle Přílohy I, článku 

1 Nařízení Komise (ES) číslo 800/2008 se jiţ konkrétněji podnikem malým a středním 

rozumí kaţdý subjekt vykonávající hospodářskou činnost a to bez ohledu na jeho právní 

formu. Příloha I taktéţ určuje rozdělení podniků podle velikosti, toto hledisko je při 

nasazení konkrétního IS velice důleţité a často vyuţívané. Pro posuzování velikosti 

podniku existuje mnoţství různých kritérií, podle výše uvedeného nařízení mezi základní 

patří: počet zaměstnanců, roční obrat a bilanční suma roční rozvahy. Na základě těchto 

kritérií se podniky dělí na velké, střední a malé, případně mikropodniky. Do poslední 

skupiny v našich podmínkách obvykle spadají ţivnostníci. 
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Kategorie podniků rozdělených podle velikosti (článek 2 nařízení komise) jsou tedy 

definovány: 

 mikropodniky – zaměstnávají méně neţ 10 osob a jejich roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 mil. EUR, 

 malé podniky – méně neţ 50 zaměstnaných osob, obrat nepřesahující 10 

mil. EUR, 

 střední podniky – méně neţ 250 zaměstnanců, roční obrat nepřesahující 50 

mil. EUR, nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahující 43 mil. EUR, 

 velké podniky – více neţ 250 zaměstnaných osob, roční obrat přesahující 

sumu 50 mil. EUR, nebo bilanční suma roční rozvahy přes 43 mil. EUR. 

  



Radek Kožušník: Evidenční systém pro správu IT malé firmy 

2014  5 

2 ANALÝZA POŢADAVKŮ NA EVIDENCI 

2.1 Způsoby výběru IS 

Nabídka informačních systémů je často velice široká a můţe obsahovat i několik 

desítek moţných řešení. Z tohoto důvodu je vhodné provést výběr ve dvou navazujících 

krocích. V prvním kroku provedeme hrubý výběr, to znamená předběţný výběr dvou aţ 

čtyř finalistů pro následný detailní výběr. V detailním výběru pak posuzujeme finalisty 

z různých hledisek, cílem je ohodnotit jejich jednotlivé aspekty pro následné uspořádání 

podle nejdůleţitějších kritérií pro firmu. [1] 

Proces výběru se skládá z těchto pracovních kroků: [6] 

Hrubý výběr 

1. Předběţná analýza potřeb 

2. Průzkum trhu 

3. Posouzení potenciálních dodavatelů 

4. Vytvoření poptávkového dokumentu 

5. Hrubé srovnání produktů 

6. Volba finálních kandidátů 

Detailní výběr  

1. Testování kandidátů 

2. Zhodnocení kandidátů 

3. Předvýběr 

4. Předběţné jednání o dodávce 

5. Vyhodnocení výběru 

6. Konečné vyhodnocení 

2.2 Obecná kritéria pro výběr informačního systému 

Základním předpokladem při volbě nového informačního systému je stanovení 

poţadavků na tento vybíraný systém. Bez podrobné analýzy a definování potřeb podniku 

nemůţeme vybrat nejvhodnější IS. Musí se vycházet z podnikatelské činnosti podniku, 

zohlednit hardwarové vybavení a velmi důleţité jsou také finanční moţnosti firmy. 
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Podrobnější rozdělení a popis obecných kritérií pro výběr informačního systému obsahuje 

následující část práce. [4] 

2.2.1 Obsahová kritéria 

Jsou nejdůleţitější pro výběr konkrétního systému, vybíraný systém musí splňovat 

všechny funkce stanovené podnikem. Tyto kritéria musí určit pracovníci, kteří budou 

systém pouţívat. Mezi tyto kritéria patří především: 

 Vhodnost programu pro předpokládané pouţití - program musí plnit 

poţadované funkce, důleţitá je rovněţ kvalita těchto funkcí. Důleţitým 

faktorem je velikost podniku i jeho členění.  

 Modularita a otevřenost - jedná se o moţnost budovat systém postupně, 

v okamţiku potřebnosti dalších funkcí se dá přikoupit další modul, který se 

po instalaci automaticky napojí na stávající produkt. Výhodná je i 

otevřenost i k programům jiných dodavatelů a funkce pro export a import 

dat ve standardních formátech jako např. MS Word a MS Excel. 

 Uţivatelské rozhraní - především jde o ovládání programu, které musí být 

jednoduché, intuitivní a jednotné. Tyto vlastnosti ovlivňují přesnost a 

rychlost ovládání. Také komunikace s uţivatelem by měla splňovat základní 

standardy pouţívané běţnými aplikacemi a usnadnit přechod z jednoho 

programu do druhého. 

 Dokumentace a nápověda - kvalita, dostupnost a rozsah dokumentace je 

důleţitým kritériem pro výběr IS. Patří zde tištěné i elektronické příručky, 

kvalitní nápověda přímo v programu, video návody nebo rady zákaznického 

centra. 

 Míra parametrizace - jde o přizpůsobení parametrů programu individuálním 

potřebám konkrétního uţivatele. Můţe jít o funkční parametry programu 

nebo o parametry, které určují způsoby zpracování dat. Příkladem je 

nastavení uţivatelů, jejich hesel, nastavení výstupních sestav, definice 

vstupních formulářů atd.  

 Míra a způsob integrace subsystémů - představuje schopnost předávat data 

z jednoho modulu do modulu navazujícího. 
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2.2.2 Systémová (technická) kritéria 

Vybírané programy musíme posoudit z hlediska vybavení, na němţ je budeme 

provozovat. Důleţité jsou rovněţ funkce zabezpečující ochranu a bezpečnost dat a celková 

údrţba systému. Posouzení technických kritérií musí provádět vţdy specialista z IT 

oddělení. Prioritně věnuje pozornost: 

 Poţadavky na technické vybavení - tyto poţadavky jsou shrnuty 

dodavatelem v podobě minimální a doporučené konfigurace. Jedná se o 

technické a systémové vybavení počítačů, na nichţ bude IS pouţíván. 

Důleţitými parametry jsou například typ procesoru, velikost pevného disku 

a operační paměti, pouţívaný operační systém.  

 Podpora práce v počítačové síti - umoţňuje sdílet data v počítačové síti a 

tím pracovat současně na více místech. Hlavním ukazatelem je podpora 

síťového operačního systému, který pouţíváme. Musí se rovněţ posoudit 

kvalita funkcí pro práci v síti. 

 Ochrana dat - první oblastí je zabezpečení dat vůči neautorizovaným 

osobám, zpravidla se provádí pomocí uţivatelského jména a hesla. Data by 

měla být chráněna i proti přístupu k nim jinými aplikacemi a případně 

šifrováním. Druhou důleţitou oblastí je udrţení vnitřní integrity dat a to 

zejména v případě nestandardní situace například havárie nebo výpadku 

napájení. 

 Zálohování dat - data mají většinou nevyčíslitelnou hodnotu, a proto 

pravidelné zálohování je nutností. IS by měl umoţňovat několik variant 

zálohování včetně automatického, kde není nutné omezit provoz systému. 

 Údrţba systému - posuzujeme funkce pro správu a údrţbu systému. Týká se 

to zejména rozsáhlejších aplikací pro více uţivatelů. 

2.2.3 Obchodní kritéria 

Obchodní kritéria mají význam z hlediska efektivnosti nákladů vloţených do 

nákupu software, jsou to zejména: 

 Licenční podmínky - upravují podmínky pouţívání, instalování a kopírování 

programu. Stanovují počet uţivatelů, co je předmětem dodávky, jak a kdy 



Radek Kožušník: Evidenční systém pro správu IT malé firmy 

2014  8 

licenční smlouva nabývá platnost a naopak kdy zaniká. Také upravuje 

záruky vlastníka v případě závad ve fungování programu. 

 Instalace - bývá spojena nejen s nastavením parametrů programu, ale často i 

se systémovým nastavením počítače a počítačové sítě. Někdy je zahrnuta 

v ceně, jindy dodavatel provádí instalaci za příplatek.  

 Zaškolení - bereme do úvahy moţnosti zaškolení, jestli je v ceně a zda 

probíhá v prostorách dodavatele či přímo u uţivatele. 

 Zákaznická podpora - funguje při situacích, kdy je třeba rady nebo pomoci 

dodavatele. Můţe mít formu telefonické linky, webových stránek nebo 

firemních materiálů posílaných uţivateli. Ve většině případů je poskytována 

v rámci dodatečné servisní smlouvy. 

 Upgrade (aktualizace) - do programu v rámci jeho pokračujícího vývoje 

jsou vkládány nové funkce, opravovány případné chyby, můţe se měnit 

vzhled systému. Je třeba sledovat dostupnost aktualizací a jejich cenu. 

 Cena - určitě by neměla být nejdůleţitějším kritériem, musíme ji posuzovat 

vzhledem ke kvalitě nabízeného programu. Celkovou cenu ovlivňuje řada 

faktorů, důleţité je, co vše mimo základní software za ni dostaneme 

(instalace, školení, zákaznická podpora, aktualizace atd.) Niţší cenu budou 

mít standardizované balíčky, za speciální poţadavky si musíme připlatit. 

 Pověst dodavatele a reference - pověst dodavatele je stejně závaţné hledisko 

jako ostatní, můţe se ale poněkud obtíţně hodnotit. Orientujeme se podle 

velikosti dodavatele, počtu instalací programu, tradici dodavatelské firmy a 

délky vývoje poţadované aplikace. Rovněţ je dobré se řídit zkušenostmi a 

referencemi ostatních zákazníků. Tyto často mívá kvalitní dodavatel 

zveřejněny i na svých webových stránkách. 

2.3 Popis firmy 

Pro potřeby této práce jsme si zvolili fiktivní firmu zabývající se podnikáním v 

segmentu vzdělávání, funguje převáţně na rodinném principu, společníky i zaměstnanci 

jsou hlavně rodinní příslušníci. Firma vlastní PC centrum, které vyuţívá k vzdělávání v 

oblasti počítačové gramotnosti, i jako testcentrum pro další vzdělávací akce organizované 

firmou. 
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Firma vlastní 60 počítačových sestav v učebnách, 10 v kancelářích, 5 počítačů 

uskladněných ve skladu jako rezerva a 5 notebooků pro potřeby zaměstnanců v případě 

domácí práce a sluţebních cest. Všechny počítače jsou propojeny do podnikové počítačové 

sítě, jejímiţ centry jsou databázový server se softwarem Microsoft SQL Server 2008 SP1 a 

aplikační server s operačním systémem Microsoft Windows 2008 Server (R2).  

K dalšímu hardwarovému majetku firmy patří propojovací prvky počítačové sítě, 

tiskárny a ostatní drobný majetek. Na pracovních stanicích v učebnách a na noteboocích 

jsou nainstalovány operační systémy Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 

8 v různých edicích. Část kancelářských počítačů pouţívá operační systém Linux. Dále je 

na všech počítačích s operačním systémem Windows nainstalován Microsoft Office 2007 a 

2010. Většina instalací software od Microsoftu je řešena multilicencí – kolem 90 % - 

zbytek je řešen pro kaţdý počítač zvlášť pomocí individuální licence. Ostatní softwarové 

vybavení (např. MATLAB nebo ekonomický software) má licenci na určitý počet stanic. 

Část počítačů pouţívá i bezplatný software. Hardwarový majetek má své evidenční číslo a 

je evidován v rámci celkové evidence majetku firmy. Software má přiřazené evidenční 

číslo a licenční číslo. Drobný majetek evidenční čísla nemá. Evidence v oblasti správy IT 

vybavení je vedena pouze pomocí tabulkového procesoru Excel a doplňkově archivována i 

v papírové podobě. 

2.4 Důvody a cíle zavedení evidence IT 

Obecně se pod pojmem asset management skrývají systémy pro řízení a správu 

provozních zdrojů organizace, které umoţňují podnikům hospodařit s majetkem tak, aby 

zajistily svůj ekonomický růst a zároveň mohly čelit vysokým nákladům na obnovu tohoto 

majetku. V oblasti IT technologií to znamená zejména řešit oblast softwarového a 

hardwarového managementu. Jedná se o pouţívání softwaru ve shodě s licenční politikou a 

problém nákladové stránky softwaru i hardwaru. 

Na začátku ţivota malé firmy bývá většinou starost o výpočetní techniku aţ na 

posledním místě. Nakupuje se hekticky podle aktuální potřeby i finančních moţností. 

S postupným růstem počtu zaměstnanců, přibývající techniky, majetku a zastarávajícího 

softwarového vybavení vedení firmy pomalu ztrácí přehled o majetku firmy. V případě IT 

majetku to v mnoha případech platí dvojnásobně. V takovém okamţiku je načase vyměnit 



Radek Kožušník: Evidenční systém pro správu IT malé firmy 

2014  10 

papírovou nebo v lepším případě evidenci v Excelu za něco mnohem výkonnějšího – 

nasazení nástrojů IT asset managementu. To je i případ naší firmy.  

Cílem je udělat si v IT vybavení pořádek. Cesta k němu vede přes kompletní 

softwarový a hardwarový audit. Tato jednorázová a pracná záleţitost se však za pár měsíců 

můţe minout účinkem a je nutné ji pravidelně opakovat. To umoţňují informační systémy 

pro správu IT majetku. V popisované firmě se musíme zaměřit zejména na tyto oblasti: 

 provedení softwarového a hardwarového auditu 

 zavedení centrální evidence software a hardware 

 vést evidenci spotřebního materiálu a drobného majetku 

 kontrola legálnosti pouţívání software 

 pouţívání software v souladu s licenční politikou 

 sledování investičního majetku v průběhu celého ţivotního cyklu – návrh na 

jeho pořízení, uţívání, opravy, vyřazení 

 předání osobní odpovědnosti jednotlivým uţivatelům  

 kontrola majetku přiřazeného zaměstnancům  

 plánování pravidelné údrţby  

 plánování a centralizace nákupu hardware a software  

 sjednocení informačních technologií  

 provádění periodických auditů 

2.5 Poţadavky na evidenci 

V souladu s vytýčenými cíli pro nový informační systém byly definovány 

následující základní poţadavky pro evidenci hardware, software a zpracování výstupů, 

které hledaný systém musí splňovat povinně: 

Evidence hardware 

 Inventarizace – účelem je identifikovat kategorii HW, přiřadit inventární 

číslo, výrobní číslo, název, umístění, odpovědnou osobu a informaci o tom, 

zda je zařízení v provozu. 

 Konfigurace počítačů – podrobné záznamy o sestavě daného počítače 

(procesor, základní deska, operační paměť atd.). 
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 Záznamy o hardware – kompletní informace ţivotního cyklu počítače 

(uvedení do provozu, opravy, zapůjčení, převody, revize, servisy, 

likvidace). 

 Záznam nákladů oprav – přehled jednotlivých oprav a nákladů na ně. 

 Ekonomické údaje – patří sem údaje o dodavateli, datum nákupu, faktura, 

cena, záruka. 

Evidence software 

 Umístění software – přiřazení konkrétního software k jednotlivým 

počítačovým stanicím.  

 Evidence jakýchkoliv typů licencí – například Freeware, GPL, OEM, 

Upgrade, Downgrade. 

 Záznamy o historii licence – informace o instalacích, odinstalacích, 

převodech a ročních servisech. 

 Přehled multilicencí – poskytuje moţnost evidence a správy multilicencí. 

 Elektronická dokumentace – umoţňuje ukládat například naskenované 

faktury, texty smluv, licenční ujednání.  

Uţivatelské výstupy 

 Výstupy v grafické podobě – znázornění zpracovaných informací pomocí 

grafů. 

 Obvykle pouţívané sestavy – jedná se například o předávací protokoly, 

specifikační listy, pasportní listy, inventární sestavy nebo sestavy oprav. 

 Původní uţivatelské sestavy – moţnost sestavit pomocí generátoru sestav 

vlastní výstupy. 

 Exporty pro MS Excel – umoţní zobrazit data v Excelu. 

Splnění následujících poţadavků jiţ povinné není, ale mohou být výhodou při 

konečném hodnocení a výběru nejvhodnějšího informačního systému: 

 Podpora čárových kódů  

 Modularita systému 
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3 ANALÝZA TRHU    

3.1 Přehled trhu IS 

Ucelený přehled českého trhu s informačními systémy můţeme najít na 

internetovém portálu SystemOnline [12]. Najdeme zde odborné články z oblasti 

podnikových informačních systémů, kalendář konferencí, seminářů a školení a rovněţ 

podrobné přehledy různých druhů IS. Produkty jsou zde členěny podle kategorie IS, 

podnikového sektoru a také dle velikosti podniku, pro který jsou určeny.  

 

Obrázek 1 – Přehled informačních systémů [12] 
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V tomto přehledu samozřejmě nejsou uvedeni všichni poskytovatelé IS, ale jedná se 

o reprezentativní přehled českého trhu, kde nechybí nejvýznamnější dodavatelé. Data jsou 

přehledná a průběţně aktualizovaná. Pro kaţdou kategorii IS zde najdeme celkový počet 

produktů a nejnověji aktualizovaný produkt. Při srovnání počtu produktů pro jednotlivé 

kategorie je zřejmé, ţe nejvíce dodavatelů IS se soustřeďuje zejména na systémy ERP (IS 

pro správu podnikových zdrojů) a systémy CRM (IS pro správu zákazníků). Naproti tomu 

nejméně produktů obsahuje kategorie ITAM, coţ jsou řešení pro správu IT majetku a 

softwarový audit. Z této kategorie vybereme vhodný IS pro správu IT malé firmy. Pro 

výběr je zde dostupných 11 produktů. 

 

Obrázek 2 – Přehled řešení pro správu IT majetku a SW audit [12] 

Nastavení filtru pro vyloučení nevhodných ITAM systémů 

Nad zobrazenou tabulkou systémů ITAM vidíme panel nástrojů umoţňující 

provádět operace s touto tabulkou. Pro účel redukce nabízených produktů podle zvolených 

poţadavků můţeme pouţít moţnost „Filtrovat podle parametrů“, které musí vybíraný 

ITAM splňovat.  
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Pro potřeby naší firmy byly vybrány následující poţadované funkce a parametry: 

 Vybrané funkce – evidence a správa HW majetku 

o Inventarizace majetku 

o Přehled konfigurací počítačů 

o Ekonomické údaje 

o Sledování historie počítače 

o Sledování nákladů na údrţbu 

 Vybrané funkce – správa SW majetku 

o Přehled SW na jednotlivých PC a jeho licencí 

o Evidence všech typů licencí 

o Historie licence software 

o Elektronická dokumentace k software 

o Evidence a správa multilicencí 

 Uţivatelské rozhraní a výstupy 

o Grafické přehledy a výstupy 

o Webové rozhranní 

o Standardní sestavy 

o Vlastní uţivatelské sestavy 

o Exporty pro MS Excel 

 Pro jakou velikost podniku je produkt určen 

o Malé podniky 

Po potvrzení formuláře tlačítkem „Filtruj“ se zobrazí ITAM systémy, které splňují 

námi zadané poţadavky.  

 

Obrázek 3 – Vybrané systémy ITAM [12] 
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Po pouţití filtru jsme získali čtyři systémy pro správu IT majetku a SW audit, které 

vyhovují výše uvedeným poţadavkům. V následujícím kroku bylo provedeno bliţší 

seznámení s konkrétními webovými stránkami jednotlivých dodavatelů, v daném kroku 

bylo zjištěno, ţe v případě produktu HP AssetCenter na uvedených stránkách nebylo 

moţno dohledat jakékoliv informace k produktu. Z tohoto důvodu byl produkt z dalšího 

výběru vyřazen. Dalšími kroky detailního výběru tedy projdou tyto produkty:  

 Alvao 

 AuditPro 

 SprávceIT, HelpDesk, Aktivity 

Všechny vybrané produkty dodává jejich přímý výrobce, proto v další části práce o 

nich následují stručné informace. 

3.2 Popis vybraných výrobců 

3.2.1 Alvao Asset Management od ALVAO s.r.o. 

Softwarová firma ALVAO s.r.o. ve své třináctileté historii vyvíjí zejména 

softwarové nástroje pro podporu servisních procesů. Mezi její stěţejní produkty patří 

informační systémy pro řízení zdrojů a sluţeb v odděleních správy informačních 

technologií. Patří zde tyto produkty:  

 ALVAO Asset Management - poskytne dokonalý přehled o hardwarové a 

softwarové situaci ve firmě. 

 ALVAO Service Desk - systém pro kaţdou moderní organizaci a její IT 

oddělení vyvíjený podle světových procesních standardů na řízení 

poskytování sluţeb (ITSM/ITIL). 

 ALVAO Monitoring – nástroj, který sleduje aktivitu na jednotlivých 

počítačích ve firemní síti. 

Firma Alvao se orientuje na technologie společnosti Miscrosoft a výsledné aplikace 

jsou následně certifikovány nezávislými autoritami na kompatibilitu s platformou 

Microsoft. Alvao také získalo několik prestiţních cen na základě úspěšných projektů u 

zákazníků např.:  itSMF Czech Republic finalista ITSM Projekt roku 2012. Alvao s.r.o. je 
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tuzemská společnost, která má sídlo ve Ţďáru nad Sázavou a má na českém a slovenském 

trhu 15 konzultantů. [9] 

3.2.2 AuditPro od truconneXion, a.s. 

Společnost truconneXion, a.s., poskytuje déle neţ šestnáct let profesionální IT 

sluţby společnostem z nejrůznějších sektorů. Od svého vzniku je koncipována jako 

moderní organizace, která poskytuje komplexní sluţby v oboru informačních systémů. 

Zabývá se vývojem software na zakázku, ale nabízí také tyto vlastní softwarové produkty:  

 AuditPro - nástroj pro správu licencí a evidenci počítačů. 

 Smartaccess – produkt pro bezpečné síťové prostředí. 

 TmsPro - řešení pro střední a velké spediční firmy a autodopravce. 

Společnost vyvíjí řešení a aplikace na platformě Microsoft. Díky softwarovému 

řešení AuditPro dostala prestiţní ocenění Partner roku pro střední a východní Evropu od 

společnosti Microsoft. TruconneXion a.s. je česká společnost sídlící v Kosmonosech a 

dlouhodobě patří na špici v segmentu auditovacího softwaru u nás. Má pět prodejních 

partnerů v České republice a dva na Slovensku. [10] 

 

Obrázek 4 – Ocenění společnosti TruconneXion [10] 

3.2.3 Správce IT od MiCoS SOFTWARE s.r.o. 

Společnost, která působí na trhu IT jiţ od roku 1991. Zaměřuje se na vývoj 

informačních systémů v oblasti Software Asset Management / SAM. Jejich hlavními 

produkty jsou:  

 Správce IT – je určen pro SW audit, správu licencí, HW audit a evidenci 

výpočetní techniky. 

 HelpDesk – slouţí pro zajištění podpory uţivatelů a zákazníků. 
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 Aktivity – zajišťuje monitorování a sledování počítačů, čímţ předchází 

riziku pouţívání nelegálního software a zneuţívání fondu pracovní doby.  

MiCos SOFTWARE pouţívá pro své produkty platformu Microsoft a pravidelně 

získává certifikace potvrzující kompatibilitu s operačními systémy Windows. MiCoS 

SOFTWARE s.r.o. je česká společnost, jenţ má sídlo v Ostravě – Mariánských Horách a 

na českém a slovenském trhu má patnáct prodejních konzultantů. [11] 

3.3 Alvao Asset Management 

Alvao Asset Management je součástí balíku produktů Alvao, ale dá se zakoupit 

samostatně. Můţeme zde najít také Alvao Service Desk, coţ je systém pro řízení a 

poskytování sluţeb IT oddělení, a Alvao Monitoring pomocí něhoţ můţeme sledovat 

aktivitu na počítačích ve firemní síti. Úkolem Alvaa Asset Managementu je starat se 

především o evidenci výpočetní techniky a softwaru, umí však evidovat také drobný 

majetek a spotřební materiál. [9] 

3.3.1 Architektura systému 

 

Obrázek 5 – Architektura systému Alvao Asset Management [9] 
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Všechny evidované údaje se ukládají do databáze 1. Základní přístup do systému 

zajišťuje konzole 2, další přístup je moţný s webového prohlíţeče pomocí intranetového 

rozhranní 3. Collector 4 provádí vzdálené detekce hardware a software počítačů v síti. Tyto 

detekce se provádí způsoby 5 aţ 8 dle pouţitého operačního systému detekovaných 

počítačů. [9] 

3.3.2 Evidence hardwaru 

Zahrnuje moţnost spravovat údaje o hardware počítačů, jejich příslušenství 

(klávesnice, myši, tiskárny) a komponentách počítačů jako například pevné disky, 

procesor, paměť, grafické karty. Systém technické parametry zjišťuje a eviduje sám 

automaticky, další údaje typu inventárních čísel, faktur, záruk apod. se musí zadávat do 

systému ručně. 

Mezi další vítané funkce patří tisk protokolu o předání majetku při předávání 

počítačů novému uţivateli a také přesuny počítačů mezi uţivateli. To umoţňuje zpětně 

vysledovat podrobnou historii uţívání daného počítače. V případě závad na nějakém 

zařízení systém poskytuje funkce pro vyhledání dokumentů o nákupu a záruce a 

samozřejmostí je evidence poruch i servisních zásahů. [9] 

 

Obrázek 6 – Architektura systému Alvao Asset Management [9] 
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3.3.3 Evidence softwaru 

Eviduje seznamy programů nainstalovaných na jednotlivých počítačích včetně 

historie instalací a informací kdo a kdy danou instalaci provedl. Dále poskytuje údaje o 

dokumentech k nakoupenému software a zohledňuje moţnosti upgrade, případně i moţnost 

instalace starší verze software. Provádí audit software pomocí porovnání nainstalovaných 

aplikací s poloţkami v knihovně softwaru. Knihovna je aktualizována automaticky 

prostřednictvím sítě. [9] 

 

Obrázek 7 – Alvao Asset Management: evidence SW licencí [9] 

3.3.4 Další moţnosti a funkce 

Lze evidovat libovolný majetek například mobilní telefony, kopírky aţ po vybavení 

kanceláře. Výjimkou není ani spotřební materiál, kdy máme k dispozici zjednodušenou 

evidenci skladového materiálu. 

Součástí systému je i modul podporující inventarizaci pomocí čtečky čárových 

kódů. Alvao Asset Management pak umoţňuje vyuţívání sériových kódů, inventárních a 

dalších evidenčních čísel. 
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Pro další funkce jsou k dispozici tyto rozšiřující moduly: [9] 

 Software Asset Management Assistant – sám přiřazuje a odebírá licence 

automaticky podle potřeby na správný instalovaný SW. 

 ALVAO Configuration Management - umoţňuje definovat vazby mezi 

objekty v ALVAO Asset Managementu. 

 ALVAO Mobile Inventory – slouţí k připojení ručního terminálu Motorola 

MC3100 určeného pro inventuru majetku. 

3.3.5 Technické poţadavky 

Servery 

 Operační systém Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 

2008 Server (R2), Microsoft Windows 2003 Server (R2) 

 Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2008 SP1 (všechny 

edice vč. Express Edition) - starší verze MS SQL jiţ nejsou v této verzi 

podporovány 

 Microsoft .NET Framework 4.0, 3.5 

 Microsoft Internet Information Server (IIS) 

Počítače správců sítě 

 Operační systémy:  

o Microsoft Windows 8 Pro, Enterprise 

o Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate 

o Microsoft Windows Vista Business Edition, Ultimate Edition 

o Microsoft Windows XP Professional 

 Microsoft .NET Framework 4.0, 3.5 

 Microsoft Internet Explorer 8 nebo vyšší 

Ostatní počítače 

Systém umí evidovat počítače bez ohledu na operační systém, avšak pro 

automatickou detekci HW a SW musí mít počítače nainstalované tyto operační systémy: 

 Windows 8, Windows 7, Vista, XP, 2000 SP4 - detekce Agentem i bez něj 

 Windows 95/98/Me/NT4 SP6 - lze detekovat pouze pomocí Agenta 5.0 [9] 
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3.4 AuditPro 

Celý systém pro audit SW a HW se skládá z několika modulů. Všechny moduly se 

integrují do základní části AuditPro a vytvoří jeden celek. Toto řešení má výhodu, ţe 

zákazník si koupí pouze mouly, které potřebuje. Momentálně jsou k dispozici moduly: [10] 

 Monitor vyuţití IT – informace o skutečném vyuţití pouţívaných IT 

zařízení. 

 Evidence majetku – libovolná oblast evidence majetku firem. 

 Čárové kódy – doplněk určený pro efektivnější evidenci majetku. 

 HelpDesk – podpora uţivatelů. 

3.4.1 Architektura systému 

 

Obrázek 8 - Architektura systému AuditPro [10] 

Systém AuditPro je zaloţen na principu třívrstvé komponentní architektury. Data 

jsou ukládána v databázi Microsoft SQL Server 2000/2005/2008, případně MSDE 

(Microsoft SQL Server Desktop Engine) 2000/2005/2008 nebo Oracle 8.1 a vyšší. 
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Aplikační vrstvu představují komponenty umístěné v Audit Serveru a sběrná aplikace. 

Prezentační vrstvu tvoří administrátorská konsole, ze které se systém spravuje. [10] 

3.4.2 Evidence hardwaru 

Základní modul umoţňuje automaticky zjišťovat informace o připojeném hardware 

včetně jeho komponentů. Pokud ovšem potřebujeme komplexní informace o operacích 

s majetkem je nutno doplnit základ o modul Evidence majetku. Zde najdeme všechny 

důleţité funkce nutné pro podchycení veškerého majetku organizace od budov aţ po 

mobilní telefony. Lze zaznamenat přehledy majetku v rámci budovy, kanceláře, 

konkrétního uţivatele a samozřejmostí je také shrnutí historie majetku (příjmy, výdeje, 

přesuny, vyřazení).  Zároveň můţeme evidovat a archivovat záznamy o veškerých 

opravách. [10] 

 

Obrázek 9 – AuditPro: evidence majetku [10] 

3.4.3 Evidence softwaru 

Systém evidence softwaru je velice dobře propracován. Pomocí malé aplikace, 

která je distribuovaná na jednotlivé počítače, se na server načítají informace z hlaviček 

programových souborů, registrů i dalších zdrojů, ty se přenášejí do centrálního modulu a 
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porovnávají se s knihovnou softwarových vzorů. Knihovna obsahuje údaje o výrobcích 

software i jejich produktech ve všech verzích a je tedy jádrem celého systému. Při dalším 

skenování se uloţené údaje porovnávají a tím se sledují případné změny. [10] 

 

Obrázek 10 – AuditPro: specifikační list software [10] 

3.4.4 Další moţnosti a funkce 

Výhodou je moţnost volby databázové platformy, vedle řešení Microsoftu je 

k dispozici i podpora databáze Oracle. Jelikoţ tato platforma je placená, vyplatí se pouze 

firmám, které zde mají i jiné aplikace. Ostatní funkce jsou soustředěny hlavně do uţ 

vzpomínaných příplatkových modulů: Čárové kódy, Monitor vyuţití IT a HelpDesk. [10] 

3.4.5 Technické poţadavky 

Databázové systémy 

 Microsoft SQL Server 2000/2005/2008 

 Microsoft SQL Server Desktop Engine  2000/2005/2008 (MSDE) 

 Oracle 8.1 a vyšší, Oracle Express edition 

Operační systémy 

 Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0 SP6a, 2000 (pouze 

klient) 
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 Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 

Ostatní 

 WMI podpora ve starších Windows (platí pro Windows 9x a NT 4.0) [10] 

3.5 Správce IT 

Opět se jedná o modulový systém, Správce IT je jedním ze tří členů programového 

balíku MISPA, kde dále patří jiţ výše zmiňované programy Aktivity a Helpdesk. Všechny 

moduly jsou schopny samostatného nasazení, jejich spojením dosáhneme dalších výhod 

např. propojení softwarového a personálního auditu. Správce IT je profesionální nástroj 

pro inventuru počítačů, nainstalovaného softwaru i další výpočetní techniky. [11] 

3.5.1 Evidence hardwaru 

Pomocí skenování zkoumaných počítačů se zjistí jejich technické parametry včetně 

jednotlivých komponent. Ty jsou do databáze načteny jako příslušenství a lze k nim 

evidovat další samostatné údaje (cena, dodavatel, výrobní číslo apod.). Informace, které se 

nedají naskenovat, se musí doplnit ručně. Jedná se například o tyto údaje: daňové doklady, 

elektronické dokumenty, historie oprav, plánované akce aj. [11] 

 

Obrázek 11 – Správce IT: nalezená konfigurace počítače [12] 
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3.5.2 Evidence softwaru 

Program má vytvořen propracovaný systém, jenţ umoţňuje přesnou evidenci 

nainstalovaného softwaru a lze v něm pracovat se všemi typy licencí včetně jejich 

případných časových či jiných omezení. Kromě aplikací analyzuje také hudební a obrazové 

nahrávky. S pouţitím skenování a porovnáním zjištěných údajů s databází vzorů software 

zobrazí například tyto informace: seznamy vytvořených licencí, nelegální software, 

licenční čísla, operační systém, edice, seznam software nevyţadujícího licenci atd. Další 

údaje se bohuţel nedají naskenovat, a proto se musí doplnit ručně. Mezi tyto patří: typy 

licencí, ekonomické údaje, elektronická dokumentace, evidence multilicencí, sledování 

nákladů za roční údrţby a mnohé další. [11] 

 

Obrázek 12 – Správce IT: zobrazení softwaru bez licence [12] 

3.5.3 Další moţnosti a funkce 

Důleţitou funkcí jsou plánované akce, kde lze dopředu naplánovat následující akce: 

servis, revize, inventura, odpis, zařazení a vyřazení z účetnictví a vlastní akce. Všechny 

mohou být jednorázové i opakované.  
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 Uţitečným můţe být také export do SAPu pomocí SQL, který slouţí k výstupu 

počítačů, síťových prvků, majetku a licencí do SAPu. 

Generátor uţivatelských sestav pouţijeme k definici a generování tiskových sestav 

a exportu do formátu CSV a XML. [11] 

3.5.4 Technické poţadavky  

Databázový Server  

Jedná se o server, na němţ musí být nainstalován Microsoft SQL server pro 

ukládání dat, obsahuje standardní hardware s procesorem Intel Core 2 Duo a podobné 

kategorie procesoru AMD, operační paměť o velikosti 4 GB a větší. 

 Síťový operační systém Microsoft Windows Server 2003 a výše 

 Microsoft .NET Framework 3.5 

 Microsoft .NET Framework 4.0 

 Microsoft SQL Server 2008/2008R2/2012/2014 

o Edice Standard a výše (licenci musí vlastnit zákazník) 

o Edice Express (součást instalace) – vhodná jen do 200 PC 

Aplikační server  

Jedná se o server, kde bude instalován a spouštěn systém Správce IT, obsahuje 

standardní hardware s procesorem Intel Core 2 Duo a podobné kategorie procesoru AMD, 

operační paměť o velikosti 2 – 4 GB a větší. 

 Microsoft Windows XP a výše 

 Microsoft .NET Framework 4.0 Extended 

Stanice pro servisní modul 

Jedná se o server, na němţ bude nainstalována sluţba pro automatické zpracování 

scanů a posílání výsledků emailem, obsahuje standardní hardware s procesorem Intel Core 

2 Duo a podobné kategorie procesoru AMD, operační paměť o velikosti 2 – 4 GB a větší. 

  Microsoft Windows Server 2003 a výše 

  Microsoft .NET Framework 4.0 Extended 
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Monitorované počítače  

Počítače s klientem – budou skenovány pomocí klienta pro vzdálené skenování 

hardwaru a softwaru, mají procesor kompatibilní x86, x64. Klient aplikace vyuţívá při 

skenování do 10MB RAM a do 10% CPU, velikost souboru s výsledky scanu je pro HW 

do 20 kB a pro SW do 200kB. 

 Microsoft Windows XP a výše 

 Počítače bez klienta – budou skenovány pomocí modulu ScanWin, nemůţe být na 

ně nainstalován klient pro vzdálené skenování hardwaru a softwaru, mají procesor 

kompatibilní x86, x64. Modul ScanWin vyuţívá při skenování do 10MB RAM a do 10% 

CPU, velikost souboru s výsledky scanu je pro HW do 20 kB a pro SW do 200kB. 

 Microsoft Windows 95 a výše [11] 

3.6 Porovnání informačních systémů 

V hrubém výběru bylo potvrzeno splnění stanovených základních poţadavků u 

všech tří vybraných informačních systémů. Pro jejich detailní porovnání a vyhodnocení 

nejlepšího z nich byla vybrána kritéria, která jsou pro lepší přehlednost a orientaci, 

rozdělená na obsahová, systémová a obchodní. Samotné určení rozhodujících kritérií bylo 

stanoveno na základě konzultací s pracovníky odpovědnými za IT vybavení v organizacích 

podobné velikosti jako je popisovaná firma a také vzhledem k podnikatelské činnosti 

uvedené firmy.  

Všechna kritéria nemají v procesu výběru stejnou hodnotu, a proto byla definována 

jejich priorita, která se promítá do celkového hodnocení veškerých zkoumaných 

informačních systémů. Toto jsou kritéria s vyšší prioritou: 

 evidence hardware  

 evidence software 

 technické vybavení počítačů  

 demoverze  
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Následující kritéria nemají takovou prioritu jako předchozí, přesto jsou také 

důleţitá a spolurozhodují o výběru: 

 evidence majetku 

 čárové kódy 

 modularita systému – moţnost rozšíření 

 dostupnost a kvalita dokumentace 

 ochrana dat 

 počet instalací 

 doba implementace 

 reference 

Kvalita splnění kaţdého kritéria je ohodnocena jedním aţ třemi body, v případě 

jejich nesplnění obdrţí hodnocený informační systém nula bodů. Počet bodů je pak 

násoben váhou kritéria, která určuje důleţitost daného kritéria. Tato váha má hodnotu 

jedna pro kritéria s niţší prioritou a dvě pro kritéria s vyšší prioritou. Takto vypočítáme 

počet bodů za dané kritérium a následný součet bodů za všechny kritéria určí výsledné 

bodové ohodnocení daného informačního systému. Nejlépe hodnocený informační systém 

obdrţí nejvíce bodů. 

Výběr jednotlivých kritérií, způsob určení jejich významu, systém vah a přiřazení 

jejich hodnot byly zvoleny subjektivně na základě vlastního uváţení a dostupných 

informací. Z tohoto důvodu je moţné předpokládat, ţe hodnocení posuzovaných 

informačních systémů jiným hodnotitelem by přineslo poněkud odlišné výsledky. 

Informace o vybraných informačních systémech, potřebné pro provedení jejich 

porovnání, byly čerpány z internetových stránek výrobců těchto softwarů, z propagačních 

materiálů a z příruček pro administrátory. 
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Tabulka 1– porovnání informačních systémů 

KRITÉRIA PRO 

HODNOCENÍ 

váha 

kritér. 
Alvao Asset 

Management 

počet 

bodů 
AuditPro 

počet 

bodů 
Správce IT 

počet 

bodů 

O
B

S
A

H
O

V
Á

 

evidence 

hardware 
2 ano 3 6 ano 2 4 ano 3 6 

evidence software 2 ano 3 6 ano 3 6 ano 3 6 

evidence majetku 1 ano 3 3 

ano, 

příplatkový 

modul  

1 1 ano 3 3 

čárové kódy 1 ano 3 3 

ano, 

příplatkový 

modul 

1 1 ne 0 0 

modularita 

systému – 

moţnost rozšíření 

1 ano 2 2 ano 3 3 ano 2 2 

dostupnost a 

kvalita 

dokumentace 

1 ano 2 2 ano 3 3 
ano, po 

registraci 
1 1 

S
 Y

 S
 T

É
 M

 O
 V

 Á
 

technické 

vybavení počítačů 
2 ano 3 6 ano 3 6 ano 3 6 

ochrana dat 1 ano 3 3 ano 3 3 ano 3 3 

O
B

C
H

O
D

N
Í 

demoverze 2 ne 0 0 ano 3 6 
ano, po 

registraci 
2 4 

počet instalací 1 500 1 1 3500 3 3 610 2 2 

doba 

implementace 
1 1 – 3 dny 2 2 2 dny 1 1 4 hodiny 3 3 

reference 1 ano 3 3 ano 3 3 ano 1 1 

celkem bodů 37 40 37 
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Nejvíce bodů a tedy vítězství získal informační systém AuditPro. Celkové výsledky 

však ukázaly, ţe mezi porovnávanými systémy nejsou markantní rozdíly a bude tedy 

záleţet na firmě, kterému software dá přednost. Při konečném výběru vhodného produktu 

mohou rozhodovat i další kritéria, mezi něţ patří cena, moţnosti parametrizace, související 

servisní sluţby a také vstřícnost a přívětivost jednání o nákupu konkrétního systému.  

Ţádný z hodnocených programů nedostal maximální počet bodů za všechna 

sledovaná kritéria uvedená v tabulce, protoţe kaţdý má své silné stránky i některé slabší. 

Shodného výsledku v podobě maximálního počtu bodů obdrţely všechny tři systémy za 

kritéria evidence software, technické vybavení počítačů a ochranu dat. V těchto oblastech 

systémy splnily zadané podmínky a nabídly podobné standardní řešení. Následuje 

zhodnocení splnění ostatních kritérií a objasnění přidělení počtu bodů vybraným 

informačním systémům. Programy jsou seřazeny podle svého dosaţeného výsledku. 

3.6.1 Hodnocení IS AuditPro 

Nejsilnější stránkou vítěze výběru IS  AuditPro je jeho modularita. Dostal za ni 

maximální počet bodů a zákazník si můţe opravdu vybrat, jaké funkce potřebuje. Bohuţel 

právě tato modularita způsobila strţené body za kritéria evidence hardware, evidence 

majetku a čárové kódy z důvodu, ţe ostatní konkurenti toto nabízejí jiţ v základu. 

Hardware sice umí také evidovat bez přídavného modulu, ale pouze automaticky 

detekované informace bez moţnosti přidávat libovolné poloţky (například cena, inventární 

číslo atd.) a nelze provádět operace nad komponentami (např. uskladnění, vyřazení atd.) 

V oblasti evidence softwaru nelze nic vytknout podobně jako v dostupnosti a 

kvalitě dokumentace, kde je jednoznačně nejlepší. Dokumentace je přehledná a snadno 

přístupná stejně jako moţnost získání demoverze bez potřeby registrace. U jako jediného 

lze získat informace o přibliţné ceně poptávaného systému. V případě naší firmy to je 

67800 Kč za základní program plus 13560 Kč za modul Evidence majetku a 10170 Kč za 

modul Čárové kódy. 

Kritérium počet instalací ukazuje, ţe AuditPro je s velkým náskokem 

nejrozšířenějším programem. Doba implementace je nejdelší v případě, ţe pro malou firmu 

počítáme u konkurenčního systému Alvao Asset Management s délkou implementace 

jeden den. Kladem je dostupnost referencí a jejich komplexnost, kde nechybí profily 

klientů, vyjádření klientů a konkrétní zkušenosti s provozem systému. 
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Celkově lze říci, ţe tento software je vyzrálým produktem splňujícím všechny 

poţadované funkce, ale je nutné zakoupit  moduly Evidence majetku a Čárové kódy. 

3.6.2 Hodnocení IS Alvao Asset Management 

Alvao Asset Management se snaţí nabídnout co nejvíce funkcí jako součást 

základního řešení. Evidence hardwaru, softwaru i majetku je přehledná a obsahuje vše, co 

potřebujeme evidovat. Jeden bod je strţen pouze za modularitu systému, která je potom 

logicky menší.  

Největší předností oproti konkurenci je podpora čárových kódů, kterou najdeme 

také v základu. Dokumentace je dostupná, jeden bod je strţen za její relativně menší 

přehlednost. Slabinou je nedostupnost demoverze, místo které je nabízena pouze moţnost 

vyzkoušení programu on-line. Proto bylo kritérium hodnoceno nula body.  

Počet instalací je nejmenší – strţeny dva body, doba implementace je průměrná. 

Opět je třeba pochválit kvalitně zpracované reference, které obsahují popisy projektů, 

vyjádření zákazníků i zhodnocení přínosů. 

Alvao Asset Management je také kvalitní produkt s odlišnou filozofií neţ 

předcházející  AuditPro – nabízí vše v jednom a vyzkoušení on-line. 

3.6.3 Hodnocení IS Správce IT 

Vyznačuje se dobrými moţnostmi evidence ve všech sledovaných oblastech, kde 

obdrţel vţdy maximum bodů za svou přehlednost a širokou funkcionalitu. Bohuţel vůbec 

nepodporuje technologii čárových kódů a to ani za příplatek. Proto je toto kritérium 

hodnoceno nula body a bod mu byl strţen rovněţ za modularitu. Dokumentace k produktu 

je k dispozici aţ po registraci a není příliš přehledná – strţeny dva body.  

Demoverze je dostupná také aţ po registraci, proto byl strţen jeden bod. Počet 

instalací je průměrný, vyniká však nejkratší dobou implementace. Reference jsou pouze ve 

formě seznamu zákazníků. 

Jedná se o produkt s kvalitní evidencí, limitujícím faktorem jsou chybějící čárové 

kódy a nic neříkající reference.  
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4 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo provést specifikaci poţadavků na evidenci IT 

majetku malé firmy, analyzovat trh s evidenčními systémy pro správu IT, jakoţ i porovnat 

námi vybrané evidenční systémy a navrhnout ten nejvhodnější.  

V úvodní části práce byly uvedeny charakteristiky základních pojmů z oblasti 

informačních systémů a rovněţ byl objasněn pojem malá firma. V další části, která se 

zabývá analýzou poţadavků na evidenci, byly nejdříve popsány způsoby výběru IS, 

následně stanovena obecná kritéria pro výběr informačního systému a to obsahová, 

systémová a obchodní. Při popisu firmy a jejího IT majetku se ujasnili důvody a cíle 

zavedení systému evidence. Z těchto informací pak vycházely výsledné poţadavky na 

hledaný systém. 

V třetí části byla důleţitým krokem analýza trhu, která umoţnila vybrat dle 

zadaných poţadavků skupinu systémů splňujících potřeby firmy v co největší míře. Tyto 

pak byly porovnány mezi sebou pomocí bodového ohodnocení a váhy jednotlivých kritérií. 

Mezi obchodní kritéria nebyla zařazena cena z důvodu zaměření se pouze na splnění 

kvalitativních poţadavků. 

Z porovnání vybraných informačních systémů vyšel jako vítěz systém AuditPro 

společnosti truconneXion, a.s., který splnil všechny základní poţadavky zadané firmou a 

rovněţ přesvědčil svým modulárním řešením, jenţ umoţňuje implementovat do systému 

další funkční části dle momentální potřeby uţivatele. Systém proto doporučuji pro evidenci 

IT majetku malé firmy s tím, ţe jeho součástmi budou i příplatkové moduly Evidence 

majetku a Čárové kódy. 
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