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ANOTACE 

V předložené bakalářské práci je zpracován návrh a realizace aplikace pro 

správu dodavatelsko-odběratelských smluv v informačním systému SAP. Obsahem 

práce je popis požadavků uživatelů na aplikaci, návrh a realizace jednotlivých částí 

aplikace. Jednotlivé požadavky jsou rozpracovány do částí: popis požadavku, popis 

stávajícího řešení, návrh řešení, realizace a porovnání původního a nového řešení. 

Nejdůležitějšími uživatelskými požadavky na nový systém správy dodavatelsko-

odběratelských smluv jsou: grafické rozhraní aplikace, řízení oprávnění pro přístup ke 

smlouvám, uživatelsky definované upozorňování na různé události ve smlouvě 

a fulltextové vyhledávání v naskenovaných originálech smluv.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: SAP, DMS, analýza systému, návrh a vývoj aplikace 

 

ANNOTATION 

 

The subject of the presented bachelor's thesis is design and realization of an 

ERP SAP application which solves an administration of supplier-customer contracts. 

The work contents the description of user requests for the application, design and 

realization of particular parts of the application. Single requests are divided into 

following parts: description of the request, description of the present solution, 

realization and comparison of the present and the new solution. The most important 

user requests concerning the new system of administration of supplier-customer 

contracts are: graphical user interface, administration of permissions for access to the 

contracts, user defined noticing of various events in the contract and full text searching 

in scans of the original contracts.  

 

KEYWORDS: SAP, DMS, system analysis, design and application development 

 

 

  



OBSAH 

1. Úvod .............................................................................................................................................................. 1 

2. Popis požadavků uživatelů ............................................................................................................................. 2 

2.1. Grafické rozhraní .................................................................................................................................... 4 

2.1.1. Nepotřebné funkce ........................................................................................................................... 5 

2.2. Oprávnění ............................................................................................................................................... 5 

2.3. Upozorňování.......................................................................................................................................... 5 

2.4. Fulltextové vyhledávání .......................................................................................................................... 6 

3. Popis stávající aplikace .................................................................................................................................. 7 

3.1. Architektura SAP .................................................................................................................................... 7 

3.1.1. Prezentační vrstva ............................................................................................................................ 8 

3.1.2. Aplikační vrstva ............................................................................................................................... 8 

3.1.3. Databázová vrstva ............................................................................................................................ 8 

3.2. Document management systém .............................................................................................................. 9 

3.3. Grafické rozhraní .................................................................................................................................. 12 

3.4. Oprávnění ............................................................................................................................................. 13 

3.5. Upozorňování........................................................................................................................................ 14 

3.6. Fulltextové vyhledávání ........................................................................................................................ 14 

4. Návrh nové aplikace .................................................................................................................................... 15 

4.1. Grafické rozhraní .................................................................................................................................. 15 

4.2. Oprávnění ............................................................................................................................................. 17 

4.3. Upozorňování........................................................................................................................................ 18 

4.4. Fulltextové vyhledávání ........................................................................................................................ 19 

5. Realizace nové aplikace ............................................................................................................................... 21 

5.1. Grafické rozhraní .................................................................................................................................. 21 

5.2. Oprávnění ............................................................................................................................................. 22 

5.3. Upozorňování........................................................................................................................................ 23 

5.4. Fultextové vyhledávání ......................................................................................................................... 25 

5.4.1. Entitně relační diagram .................................................................................................................. 27 

5.4.2. Diagram datových toků .................................................................................................................. 28 

6. Porovnání stávající a nové aplikace ............................................................................................................. 29 

6.1. Grafické rozhraní .................................................................................................................................. 29 

6.2. Oprávnění ............................................................................................................................................. 31 

6.3. Upozorňování........................................................................................................................................ 32 

6.4. Fulltextové vyhledávání ........................................................................................................................ 32 

7. Závěr ............................................................................................................................................................ 34 

8. Literatura...................................................................................................................................................... 35 

 

 



Seznam obrázků 

OBRÁZEK 1 - ARCHITEKTURA SAP (ZDROJ: SAP HELPPORTAL) ......................................................................................... 7 
OBRÁZEK 2 - UKÁZKA HIERARCHIE DOKUMENTŮ (ZDROJ: VLASTNÍ) .................................................................................. 13 
OBRÁZEK 3 - NÁVRH GRAFICKÉHO ROZHRANÍ (ZDROJ: VLASTNÍ) ...................................................................................... 16 
OBRÁZEK 4 - ENTITY PRO UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ UPOZORNĚNÍ (ZDROJ: VLASTNÍ) .......................................................... 18 
OBRÁZEK 5 - SCHÉMA DYNPRA (ZDROJ: [2]) ............................................................................................................... 22 
OBRÁZEK 6 - TABULKA UŽIVATELŮ A SKUPIN INDIVIDUÁLNÍHO OPRÁVNĚNÍ SMLOUVY (ZDROJ: VLASTNÍ) .................................. 23 
OBRÁZEK 7 - DIALOG PRO DEFINICI UPOZORNĚNÍ (ZDROJ: VLASTNÍ) ................................................................................. 24 
OBRÁZEK 8 - SEZNAM UPOZORNĚNÍ SMLOUVY (ZDROJ: VLASTNÍ) .................................................................................... 24 
OBRÁZEK 9 – SCHÉMA APLIKACE PRO VYHLEDÁVÁNÍ V TEXTU DOKUMENTŮ ....................................................................... 25 
OBRÁZEK 10 - ERD DIAGRAM (ZDROJ: VLASTNÍ) ......................................................................................................... 27 
OBRÁZEK 11 - GRAFICKÉ ROZHRANÍ PRO FULTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ VE SMLOUVÁCH .......................................................... 28 
OBRÁZEK 12 - SÍŤOVÝ GRAF PŘIDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ (ZDROJ: VLASTNÍ) .............................................................................. 31 
 

 

Seznam tabulek 

TABULKA 1 - SEZNAM POŽADAVKŮ URČENÝCH K REALIZACI .............................................................................................. 3 
TABULKA 2 - POROVNÁNÍ POČTU ÚKONŮ NUTNÝCH K URČITÉ ČINNOSTI V PŮVODNÍ A NOVÉ EVIDENCI .................................... 30 
TABULKA 3 - ČINNOSTI POTŘEBNÉ K UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ VE STÁVAJÍCÍ EVIDENCI DOKUMENTŮ ............................................. 31 
 

 

 

Seznam příloh 

PŘÍLOHA A – DFD DIAGRAM VYHLEDÁVÁNÍ SMLUV PODLE TEXTU V DOKUMENTECH 
PŘÍLOHA B – ERD DIAGRAM KLÍČOVÝCH ENTIT MODULU DMS INF. SYSTÉMU SAP 
PŘÍLOHA C – TABULKA UŽIVATELSKÝCH POŽADAVKŮ NA EVIDENCI SMLUV 
PŘÍLOHA D – UKÁZKA GRAFICKÉHO ROZHRANÍ PŮVODNÍ EVIDENCE SMLUV 
PŘÍLOHA E – PROCES PŘIDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ UŽIVATELI 
PŘÍLOHA F – VÝSLEDNÁ PODOBA GRAFICKÉHO ROZHRANÍ NOVÉ EVIDENCE SMLUV 
 
  



Seznam použitých zkratek 

 

BADI Business Add-In 

BAPI Business Application Programming Interface 

CAD Computer Aided Design 

CRM Customer Relationship Management 

DFD Data Flow Diagram 

DMS Document Management System 

ERD Entity Relationship Diagram  

ERP Enterprise Resource Planning 

GUI Graphical User Interface 

IS  Informační systém 

WCF Windows Communication Foundation 

WF Workflow 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-fQ-bRllhXc


Lubomír Čáp: Zákaznický vývoj aplikace pro evidenci smluv v informačním systému SAP 

 

 

 
2014             1 

 

 

1. ÚVOD 

V této práci se budu zabývat návrhem a realizací počítačové aplikace pro správu 

a evidenci dodavatelsko-odběratelských smluv. Ve společnosti, kde pracuji, je 

implementován ERP systém SAP R/3, který zahrnuje i systém pro správu dokumentů 

(dále jen DMS). Informační systém SAP je vyvinutý na principu generalizace, kdy se 

požadavky různých průmyslových odvětví zobecňují tak, aby záběr systému byl co 

nejširší. Pro jednotlivé zákazníky se pak systém uzpůsobuje na míru. Na podobném 

principu je vyvinutý i samotný DMS, kdy je systém zobecněn pro nejrůznější druhy 

dokumentů, jako jsou například faktury, CAD výkresy, objednávky, protokoly atd. Z 

jednoho pohledu může být toto zobecnění výhodou (uživatelé jsou zvyklí na jednotné 

prostředí a způsob práce s různými druhy dokumentů), ale z opačného pohledu se tato 

vlastnost může jevit jako nevýhodná právě proto, že určitý druh dokumentu může mít 

své specifické vlastnosti a vyžaduje odlišný způsob práce.  

Jedním takovým specifickým druhem dokumentu je dodavatelsko-odběratelská 

smlouva.  S tímto druhem dokumentu v naší společnosti pracuje velké množství 

uživatelů, od vrcholných manažerů společnosti po technické pracovníky ve výrobě, a 

každá skupina těchto uživatelů má pro práci se smlouvami odlišné nároky a požadavky. 

Z tohoto důvodu přestalo být obecné řešení evidence dokumentů systému SAP 

vyhovující. 

Cílem této práce bude navrhnout a zrealizovat aplikaci, která bude určena k 

evidenci jediného druhu dokumentu a to dodavatelsko-odběratelských smluv. Z důvodů 

výhod integrace bude aplikace realizována v prostředí SAP a bude nadstavbou 

standardního SAP DMS. Pomocí metod strukturované analýzy provedu analýzu 

systému a na základě této analýzy navrhnu vlastní řešení nadstavby modulu DMS. Aby 

byla navrhovaná aplikace přínosná, musí vyhovovat jejím budoucím uživatelům. Z 

tohoto důvodu provedu průzkum mezi uživateli a jejich požadavky a připomínky 

zanalyzuji a pokusím se zapracovat do návrhu aplikace. Závěr práce se bude věnovat 

porovnáním vlastností starého a nového řešení. Nová evidence smluv by měla přinést 

uživatelům pohodlnější a rychlejší práci a v konečném důsledku i finanční úspory 

společnosti.  
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2.  POPIS POŽADAVKŮ UŽIVATELŮ 

Jednoznačným trendem v oblasti zpracování podnikových dokumentů je jejich 

digitalizace. Výhodami digitalizace je centrální ukládání, zálohování, správa oprávnění 

a dostupnost. Digitalizace přináší i značné ekonomické výhody. Odpadají náklady 

vynaložené na kopie dokumentů, jejich distribuce atd. S rostoucím počtem digitálních 

dokumentů a uživatelů zapojených do procesů jejich správy, rostou nároky na komfort, 

jednoduchost a rychlost při zpracování.  

 

Náš podnik není v nárůstu počtu digitálních dokumentů a hlavně dodavatelsko-

odběratelských smluv žádnou výjimkou. Během používání stávající aplikace pro 

správu dokumentů v podnikovém informačním systému SAP se začaly množit 

připomínky uživatelů k tomuto řešení. Po rozhodnutí vyjít uživatelům vstříc bylo 

potřeba jejich požadavky na aplikaci správy smluv sepsat, vyhodnotit a případně 

zobecnit pro větší okruh uživatelů.  

 

V rámci podniku je aplikace pro správu smluv využívána různými profesemi. 

Od vrcholných manažerů až po dělnické profese. K analýze požadavků byla použita 

kombinace metod interview s uživatelem a pozorování. Nejprve jsem oslovil jednotlivé 

uživatele, nebo zástupce větší skupiny uživatelů (například skupina právníků, skupina 

nákupu apod.), a s těmi jsem sestavil tabulku požadavků. Seznam požadavků je 

uvedený v příloze C, kde sloupec Druh uživatele označuje skupinu uživatelů, kteří 

evidenci smluv využívají podobným způsobem. Sloupec Popis požadavku stručně 

charakterizuje požadovanou vlastnost nové evidence smluv. Do třetího sloupce Priorita 

měli uživatelé za úkol napsat prioritu jednotlivých požadavků. Pokud pro ně byla 

požadovaná vlastnost zásadní, dali požadavku nejvyšší prioritu ze všech svých 

uvedených. Priorita 1 tedy znamená, že požadovaná vlastnost je pro skupinu uživatelů 

nejméně důležitá.  

Pro upřesnění analýzy požadavků jsem provedl pozorování, kdy mi jednotliví 

uživatelé předvedli jejich práci se smlouvami. Některé požadavky tak byly ještě 

dopracovány a jejich priority upraveny. 



Lubomír Čáp: Zákaznický vývoj aplikace pro evidenci smluv v informačním systému SAP 

 

 

 
2014             3 

 

 

Vyhodnocení požadavků probíhalo tak, že jsem ke každému požadavku doplnil 

odhadovaný čas potřebný ke zpracování (sloupec Časová náročnost zpracování). 

Pomocí tohoto sloupce a sloupce s prioritou jsem vybral 4 klíčové vlastnosti nové 

evidence smluv, které budou zpracovány. Ve výsledku odhadovaný čas na zpracování 

nehrál téměř žádnou roli. Například požadavek s nejmenším odhadovaným časem 

(2 hodiny), který měl umožnit přepínat mezi starou a novou evidencí, byl zcela 

zamítnut, protože odporoval smyslu nové evidence. Požadavky, které jsem tímto 

hodnocením určil k zapracování do nové evidence, jsou uvedené v tabulce Tabulka 1. 

 

Tabulka 1 - seznam požadavků určených k realizaci 

Číslo Popis požadavku 

1 Grafické rozhraní 

2 Oprávnění 

3 Upozorňování 

4 Fulltextové vyhledávání 

 

Ostatní požadavky, které nebyly vybrány v tomto prvním kole k realizaci, 

budou odloženy a zřejmě dopracovány později. Jsou to například požadavky na 

archivaci originálů smluv, podepisování elektronických dokumentů, časová razítka 

dokumentů atd. Výhodou nové evidence smluv bude, že je od základu vytvořena 

zákaznickým vývojem a není problém v budoucnu zapracovat další části systému 

k jeho zdokonalení. 

 

V dalších bodech upřesním a popíši jednotlivé požadavky určené k realizaci. 
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2.1. Grafické rozhraní 

Informační systém SAP je mnoha uživateli označován jako nepřehledný, 

uživatelsky nepřívětivý. K dosažení požadovaného výsledku je potřeba mnoho 

mezikroků. Stejně tak stávající evidence dokumentů je vytvořena jako univerzální 

nástroj pro správu všech druhů dokumentů uložených v DMS SAP. Jako jsou například 

faktury, CAD výkresy, objednávky, protokoly atd. V nové aplikaci pro evidenci smluv 

by se nemusel brát ohled na ostatní druhy dokumentů a aplikaci vytvořit přesně na míru 

dodavatelsko-odběratelským smlouvám.  

 

Z požadavků uživatelů vyplynuly tři hlavní nedostatky přehlednosti stávající 

evidence dokumentů. První z nich jsou záložky. Důležité údaje dokumentu jsou 

rozděleny do pěti záložek a uživatel se musí mezi záložkami neustále přepínat. Přitom 

údaje zabírají pouze jednu třetinu pracovní plochy aplikace a mohly být rozvrženy tak, 

aby byly vidět na první pohled bez nutnosti přepínání záložek.  

 

Druhým nedostatkem z pohledu uživatelské přívětivosti je nepřehledná správa 

hierarchie dokumentů. Pokud je dokument součástí nějaké hierarchie, například 

rámcová smlouva a její dodatky, kontrakty a připojené smlouvy, je procházení této 

hierarchie značně matoucí a nepřehledné. 

 

 

Třetím nedostatkem je objektové propojení. Objektové propojení znamená 

propojení dokumentu na jiné objekty jiných modulů SAP. Objektem může být (podle 

konfigurace systému) například dodavatel/odběratel, objednávka, materiál, investiční 

akce, účetní doklad atd. V praxi to znamená, že na záložce Objektová propojení se 

zobrazí desítka dalších záložek a opět je nutné mezi záložkami přepínat. U každého 

objektového propojení je k dispozici jen identifikátor propojení a krátký popis. Pro 

zobrazení detailu je nutné objekt zobrazit v příslušné aplikaci.  
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2.1.1. Nepotřebné funkce 

Tak jak z požadavků uživatelů vyplynulo, které nové funkce by měla evidence 

smluv nabízet, tak také vyplynulo, které funkce stávající evidence jsou v našem případě 

zbytečné. Je to například verzování dokumentů, spolupráce na obsahu dokumentu atd. 

Omezením těchto funkcí by mělo dojít ke zpřehlednění celé aplikace. 

 

 

2.2. Oprávnění 

Nespornou výhodou digitální správy dokumentů je možnost řízení oprávnění. 

V IS SAP je možné dokumenty kategorizovat pomocí atributů a tyto atributy zahrnout 

do takzvaných objektů oprávnění. Objekty oprávnění jsou součástí rolí oprávnění, které 

se přiřazují konkrétním uživatelům. Problém nastává, pokud je potřeba jednu konkrétní 

smlouvu zpřístupnit jednomu konkrétnímu uživateli – což byl požadavek uživatelů na 

novou evidenci smluv. Znamenalo by to rozšíření počtu atributů dokumentů 

a vytvoření velkého množství rolí. V našem podniku je přidělování rolí řízeno vnitřní 

směrnicí, kdy je potřeba vytvořit helpdeskový požadavek. Ten musí schválit 

kompetentní osoby a administrátor IS oprávnění přidělit. V případě zachování 

stávajícího systému oprávnění by došlo k velkému časovému zatížení pracovníků 

helpdesku, administrátora i kompetentních osob, které přidělení oprávnění schvalují. 

 

2.3. Upozorňování 

Dalším požadavkem uživatelů byla možnost definovat si k jednotlivým 

smlouvám upozorňování na nejrůznější události. Například před koncem platnosti 

smlouvy, před skončením záruční doby, atd. Upozornění musí být formou emailu.  
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2.4. Fulltextové vyhledávání 

Každá evidovaná smlouva může obsahovat jeden nebo několik naskenovaných 

dokumentů v obrázkovém formátu nebo typu PDF, DOC, TXT atd.  

Požadavkem tedy je, aby bylo možné smlouvy vyhledávat podle textu v těchto 

dokumentech. 

 

  



Lubomír Čáp: Zákaznický vývoj aplikace pro evidenci smluv v informačním systému SAP 

 

 

 
2014             7 

 

 

3. POPIS STÁVAJÍCÍ APLIKACE 

Dosud se v našem podniku využívá ke správě a evidenci smluv standardní 

řešení informačního systému SAP Business Suite R/3. Jednotnou technologickou 

platformou a základem všech aplikací SAP Business Suite je SAP NetWeaver. Tato 

platforma umožňuje integraci všech SAP i non-SAP řešení a systémů.  Například 

kompozitních aplikací SAP xApps, partnerských řešení a aplikací vyvinutých na míru 

včetně kombinovaných aplikací. Ve zkratce: SAP NetWeaver umožňuje vývoj systému 

třetími stranami. [2]  

3.1. Architektura SAP 

Architektura systému SAP je třívrstvá (viz Obrázek 1 - architektura SAP). 

Výhoda tohoto řešení je, že odděluje jednotlivé vrstvy tak, že jsou na sobě nezávislé. 

Pokud tedy změním chování prezentační vrstvy, aplikační logika systému zůstane 

nezměněná. 

 

 

Obrázek 1 - architektura SAP (zdroj: SAP HelpPortal) 
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3.1.1. Prezentační vrstva 

Obsahuje softwarové komponenty, které tvoří SAPGUI (grafické uživatelské 

rozhraní). Tato vrstva je rozhraní mezi R/3 systémem a jeho uživateli. Prezentační 

vrstva posílá vstup uživatele na aplikační server, a přijímá z něj data, která zobrazuje 

uživateli.  

  

3.1.2. Aplikační vrstva 

Aplikační vrstva se skládá z jednoho nebo více aplikačních serverů a jednoho 

message serveru. Každý aplikační server obsahuje sadu služeb používaných při 

provozu R/3. Teoreticky, je potřeba pouze jeden aplikační server, v praxi jsou ale tyto 

služby distribuovány přes více serverů. Message server je odpovědný za komunikaci 

mezi aplikačními servery.  

 

3.1.3. Databázová vrstva  

Skládá se z centrální databáze systému obsahujícího všechny údaje v R/3 

systému. SAP nabízí svou vlastní databázi s názvem HANA, ale je kompatibilní se 

všemi nejznámějšími databázemi, jako Oracle, MS SQL, atd. Všechna data jsou 

uložena v databázi. Databáze obsahuje mechanismy pro kontrolu a úpravu dat. Dále 

obsahuje programový kód pro aplikace. Aplikace se skládají z kódu programu, definice 

obrazovky, menu, funkčních modulů, a různých dalších komponent. Ty jsou uloženy 

ve speciální sekci databáze nazvané R/3 Repository a jsou proto tzv. repositářem 

objektů. [3] 

Před návrhem nové evidence smluv bylo zapotřebí důkladně nastudovat 

a analyzovat stávající aplikaci. Teoretickou část jsem nastudoval z literatury, kterou 

uvádím v bodě Literatura. Praktické chování aplikace jsem analyzoval pozorováním 

chování aplikace a zkoumáním entit a relací v databázi pomocí nástroje MS Visio a 

funkce Zpětná analýza. Zpětná analýza slouží k analýze entit datové vrstvy, kdy se 
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Visio pomocí průvodce připojí k databázi a přehledně zobrazí entity včetně jejích 

primárních klíčů, cizích klíčů, indexů, relací atd. 

Pro standardní modul DMS jsou klíčové entity uvedené v příloze B. Standardní 

entity jsou doplněné o entity, které byly vytvořeny pro potřeby nové evidence. Relace 

1:1 mezi entitou DRAW a ZDMS_SML_DOC tvoří datové rozhraní mezi standardním 

modulem SAP DMS a datovou vrstvou nové evidence smluv. 

 

3.2. Document management system 

 

Správa dokumentů nebo také systém pro správu dokumentů (Document 

management system - DMS), je počítačový systém určený ke správě elektronických 

dokumentů a zdigitalizovaných papírových dokumentů, tj. např. dokumentů 

převedených do digitální podoby skenováním. 

 

Termín správa dokumentů se překrývá s termínem systém pro správu obsahu. 

Zatímco systémy pro správu obsahu obvykle pomáhají uživatelům s procesem tvorby 

dokumentu, systémy pro správu dokumentů oproti tomu obsah dokumentů neřeší 

a berou dokumenty jako atomické prvky. [1]  

 

Typický systém pro správu dokumentů řeší následující problémy: 

 

Začleňování dokumentů - zde stojí za zmínku možnost hromadného ukládání 

dokumentů nebo přímé ukládání dokumentů z aplikací, které neumožňují realizovat 

přímý zápis do databáze (Active Folder, Database connection). 

 

Metapopis dokumentů a jejich revizí slouží k přidání dodatečné informace 

k dokumentu/revizi, která může a nemusí být součástí obsahu dokumentu. Obvykle je 
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metapopis využíván pro rychlejší vyhledání konkrétního dokumentu. Např. autor 

dokumentu je typický prvek metapopisu. Jedna ze součástí metapopisu je i kategorie. 

Při začleňování (vkládání) souborů do EDM systému je vhodné doplňovat metapopis 

(autor dokumentu, rešerše,...). Je výhodné, pokud systém má schopnost autodetekce 

a samoučení - odvozování metapopisu z názvu souboru, atributů souboru. 

 

Správa metapopisu umožňuje řídit, jaký metapopis budou dokumenty mít. 

Nejjednodušší systémy používají sadu předdefinovaných parametrů, pokročilejší 

systémy dovolují upravit metapopis dokumentů/revizí pro celý systém, zatímco 

nejpokročilejší dovolují řídit metapopis až na úroveň složek a dokonce jednotlivých 

dokumentů. 

 

Správa verzí dokumentů  - automatické přidělování identifikátorů 

dokumentům a jejich revizím přináší jistotu, že dokumentu a jeho revizi bude přiděleno 

číslo ze správné řady a že číslo bude v rámci systému (nebo složky) jednoznačné. 

Verzování verze/revize slouží pro odlišení různých stavů, ve kterých se 

dokument během svého života nacházel. Ideální je, pokud rozdíly ve verzích 

dokumentů systém uchovává pouze jako binární změnu souboru a soubor umí 

zrekonstruovat do požadovaného funkčního stavu. 

 

Dostupnost dokumentace díky centralizovanému přístupu  

Dokumenty jsou poskytovány z jediného centrálního zdroje (distribuovaného, či 

replikovaného), kde jsou vždy aktuální. 

Centralizace vede ke snížení redundance dat, protože je není potřeba vyměňovat 

mezi uživateli, stačí je pouze vložit do centrálního úložiště a poskytnout odkaz na 

místo, kde se nachází. 
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Dohledatelnost slouží k vyhledávání informací jiným způsobem, než jakým byl 

dokument uložen. Vyhledávat by mělo být možné nejen v metapopisech, ale také přímo 

v uložených dokumentech, pokud poskytují fulltextový index. Principem je, aby 

Správa dokumentů byla schopna vytěžit fulltextový index a začlenit jej do svého 

vyhledávání. Z hlediska uživatelů je vhodné, aby šlo definovat kaskádovité podmínky 

vyhledávání (hledat ve vyhledaném) nebo omezit prohledávání jenom určitých polí 

(např. pole Autor).  

 

Kategorizace slouží k interaktivnímu zobrazování dokumentů podle kategorií. 

Kategorie by mělo být možné organizovat do hierarchických struktur (větví), kde 

nadřazená kategorie automaticky zahrnuje své podřízené. 

Přístupová práva slouží k omezení přístupu neautorizovaných uživatelů 

k datům systému. Opět najdeme celou škálu systémů od těch, kterým zcela systém 

přístupových práv chybí, přes ty, které dovolují vidět vše nebo nic, až po ty, které 

dokáží řídit přístup k jednotlivým složkám, k jednotlivým dokumentům nebo dokonce 

i k jednotlivým položkám metapopisu. 

 

Workflow "tok dokumentů" v systémech pro správu dokumentů podporuje 

procesy oběhu dokumentace. Obvykle umožňuje uživatelům vidět pohromadě 

"Dokumenty k vyřízení". Managementu pak obvykle poskytuje nástroje pro sledování 

dokumentu v rámci procesu, tj. např. umí dávat odpovědi na otázky "Které dokumenty 

jsou připraveny ke schválení déle než měsíc a stále ještě nebyly schváleny?". [1] 

 

Výhodou použití integrovaného DMS v SAP je možnost jednotné správy 

oprávnění v rámci celého IS a možnost provázání dokumentů s ostatními moduly 

systému. Například s CRM, kdy je smlouva svázána s odběratelem/dodavatelem. Nebo 

MM, kdy je smlouva svázána s objednávkou, kontraktem, účetním dokladem, atd. Tím 

je zabráněno redundanci dat. 
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Toto všechno jsou obrovské výhody DMS integrovaného v SAP oproti 

samostatné aplikaci a tyto výhody hrály důležitou roli při návrhu nové aplikace pro 

evidenci smluv, kdy jsem se rozhodoval, zda novou evidenci realizovat jako rozšíření 

SAPu nebo aplikaci vytvořit jako samostatnou. 

 

SAP nabízí několik standardních aplikací pro práci v DMS. Jsou to 

WebDocuments, SAP Easy DMS, portál iViews a transakce CV04n. V podstatě 

všechny tyto aplikace nabízejí velmi podobnou funkcionalitu a liší se jen v drobných 

detailech. Například WebDocuments umožňuje jednoduchou práci s DMS 

prostřednictvím webového prohlížeče, SAP Easy DMS integruje správu dokumentů do 

průzkumníka operačního systému windows.  

 

V našem podniku je pro práci s DMS využívána jen transakce CV04n. Výhodou 

transakce je, že běží v SAP GUI. Uživatelé tedy pracují v prostředí, na které jsou 

zvyklí i z jiných transakcí. Ostatní aplikace nevynikají žádnou zvláštní vlastností, 

a proto nejsou implementovány.  

 

Transakce CV04n umožňuje dokumenty vytvářet, editovat, prohlížet 

a vyhledávat. 

 

 

3.3. Grafické rozhraní 

Jak jsem psal v bodě 2.1, mnoho problémů se stávající aplikací pro evidenci 

smluv vychází z její složitosti a nepřehlednosti. To je dáno použitím velkého množství 

záložek, mezi kterými je uživatel nucen neustále přepínat a informace nejsou uceleně 

na jednom místě. Pro znázornění situace dokládám obrazovky v příloze D. 



Lubomír Čáp: Zákaznický vývoj aplikace pro evidenci smluv v informačním systému SAP 

 

 

 
2014             13 

 

 

Další obrázek (Obrázek 2 - ukázka hierarchie dokumentů) znázorňuje pohled na 

hierarchii smluv. Úroveň zanoření dokumentu v hierarchii představuje číslo v prvním 

sloupci tabulky. 

 

 

Obrázek 2 - ukázka hierarchie dokumentů (zdroj: vlastní) 

 

A třetí obrázek, který je také součástí přílohy D, znázorňuje opět množství 

záložek tentokrát v objektovém propojení dokumentu. 

 

 

3.4. Oprávnění 

V IS SAP je možné dokumenty kategorizovat pomocí atributů a tyto atributy 

zahrnout do takzvaných objektů oprávnění. Objekty oprávnění jsou součástí rolí 

oprávnění, které se přiřazují konkrétním uživatelům. V našem podniku je přidělování 

rolí řízeno vnitřní směrnicí, kdy je potřeba vytvořit helpdeskový požadavek. Ten musí 

schválit kompetentní osoby a teprve potom může administrátor IS oprávnění přidělit. 

Proces je znázorněn na obrázku v příloze E. 

 

Důsledkem tohoto procesu je, že od žádosti po udělení oprávnění je 

požadavkem na přidělení oprávnění zaměstnáno několik zaměstnanců. V případě 

častých změn v oprávnění, tak jak je popsáno v požadavku uživatelů na novou 

evidenci, by takové vytěžování zdrojů nebylo akceptovatelné. 
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3.5. Upozorňování 

K upozorňování na různé události ve stávající aplikaci slouží systém workflow. 

Workflow například při změně statusu smlouvy, překročení doby platnosti atd., odešle 

upozornění pomocí Busines Workplace.  

 

Nevýhodou tohoto řešení je, že jednotlivá workflow musí být dopředu 

vytvořena administrátorem systému. Musí být dopředu známa pravidla, kterými se 

workflow řídí a uživatelé, kteří budou takovýmto způsobem upozorněni. 

 

3.6. Fulltextové vyhledávání 

Společnost SAP AG dodává pro svůj informační systém SAP R/3 vlastní řešení 

pro vytěžování informací z dokumentů nejrůznějších formátů. Systém se jmenuje 

TREX a je dodáván jako komponenta systému. Komponenta se integruje napříč 

moduly systému. Bohužel v naší firmě není komponenta implementována a ani se o 

implementaci neuvažuje, protože by to znamenalo investici v řádech milionů (nákup 

licence, implementace konzultanty SAP, pořízení hardware).  Proto jsem přistoupil 

k návrhu aplikace, která splní zadání, a její vývoj bude řešen vlastními silami. 
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4. NÁVRH NOVÉ APLIKACE 

Při návrhu nové evidence smluv bylo potřeba zvážit, zda se nepokusit o 

customizaci a rozšíření stávající evidence smluv. Customizace v SAP je velice silný 

nástroj. Pomocí druhů a tříd dokumentů je možné ovlivnit celou řadu parametrů celého 

systému včetně evidence smluv. Pomocí tzv. BADI je zase možné upravovat chování 

logické vrstvy systému. Po prostudování dokumentace a mnoha pokusech jsem dospěl 

k závěru, že měnit chování stávající evidence podle požadavků uživatelů by bylo 

náročné, těžko udržovatelné a v mnoha případech i nemožné. Rozhodl jsem se tedy pro 

zcela novou aplikaci. 

Druhým krokem při návrhu nové evidence smluv bylo potřeba rozhodnout, zda 

aplikace bude vytvořená jako samostatně stojící aplikace mimo systém SAP nebo jako 

jeho součást. V tomto případě bylo rozhodnutí vcelku snadné, protože jednoznačně 

převážily výhody aplikace integrované do podnikového systému. V případě samostatné 

aplikace bych se nevyhnul redundanci dat a tvorby rozhraní mezi těmito dvěma 

systémy. 

 

4.1. Grafické rozhraní 

Při návrhu grafické podoby nové evidence smluv jsem vycházel z předpokladu, 

že všichni uživatelé budou mít k dispozici minimálně 22“ monitory s rozlišením 

alespoň 1680x1050px. To znamená dostatečně velká plocha, na kterou je možné 

informace rozmístit dle uvážení.  

 

Během návrhu jsem získal názory vzorku uživatelů, kteří určili, jaké údaje 

smlouvy jsou nejvíce sledované a jaké funkce evidence smluv jsou nejvíce používané. 

Z těchto poznatků jsem vytvořil první návrh rozložení prvků na obrazovce. Hlavní 

myšlenkou bylo umístit nejčastěji sledované atributy smlouvy do levé části obrazovky. 

Tyto údaje budou zobrazeny bez záložek, aby nebylo nutné přepínání záložek jako ve 

stávající aplikaci.  
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Jak je vidět na obrázku Obrázek 3, v horní polovině pravé části obrazovky jsem 

navrhl strom, který integruje několik funkcí. Za prvé je to přehledné znázornění 

hierarchie smluv. Zobrazovat se bude nejenom právě otevřená smlouva, ale všechny 

s ní související. Na první pohled tak bude vidět, zda se jedná o samostatnou smlouvu, 

kontrakt, rámcovou smlouvu nebo dodatek. Další funkcí stromu bude přehledné 

zobrazení všech objektových propojení. Všechny připojené objekty budou zobrazeny 

ve stromové struktuře a tím se vyřeší desítka záložek pro každý typ objektu propojení 

jako ve stávající aplikaci. Posledním cílem stromu bude zobrazení naskenovaných 

dokumentů smlouvy.  

 

 

Obrázek 3 - návrh grafického rozhraní (zdroj: vlastní) 

 

Díky tomu, že se ve stromu zobrazují nejrůznější prvky a objekty smlouvy, je 

potřeba nabídnout i odpovídající funkce pro práci s těmito objekty. Například založení 

nového dokumentu, smazání dokumentu, připojení dokumentu do hierarchie, připojení 

naskenovaného originálu, připojení objednávky atd. Grafické prvky, které by 

představovaly všechny tyto funkce, by opět velmi znepřehlednily práci se stromem. 

Rozhodl jsem se určit nejčastěji používané funkce. Grafické prvky reprezentující tyto 

nejčastější funkce pro práci s objekty stromu budou zobrazeny trvale. Ostatní (většina) 



Lubomír Čáp: Zákaznický vývoj aplikace pro evidenci smluv v informačním systému SAP 

 

 

 
2014             17 

 

 

budou dostupné pouze po “rozbalení“ menu. Rozbalením menu se také zobrazí daleko 

víc informací o objektech smluv, které jsou ve výchozím zobrazení skryty.  

 

Jeden grafický prvek strom tedy nahradí množství nepřehledných záložek 

stávající evidence smluv a uživatel díky tomu velice snadno pochopí závislosti mezi 

smlouvami v hierarchii smluv.  

 

Vytipované méně sledované atributy smlouvy a méně používané funkce budou 

umístěny ve spodní části pravé poloviny obrazovky. Zde bude kvůli množství 

informací vhodné použít záložky. Vzhledem k umístění méně sledovaných atributů 

smlouvy nebudou záložky tak často používané, navíc záložky rozdělí atributy a funkce 

do logických celků. 

 

4.2. Oprávnění 

Oprávnění na nahlížení do smluv přidělené samotnými uživateli evidence smluv 

budu dále nazývat individuální oprávněním. Při řešení požadavku na možnost 

přidělování individuálního oprávnění samotnými uživateli, kteří k tomuto úkolu budou 

pověřeni, jsem byl nucen přistoupit k jakémusi obejití standardního mechanismu 

udělování oprávnění v SAP.  

 

Standardní mechanismus řízení oprávnění bude zachován jako doposud. Aby 

uživatelé, kteří budou pověřeni řízením individuálního oprávnění, nemuseli mít 

oprávnění administrátora a mohli tak bez omezení řídit oprávnění v SAP budou 

zařazeni do role “garanti smluv“. Tato role říká, že uživatel je oprávněný k řízení 

individuálního oprávnění a v aplikaci nové evidence smluv jim bude dostupný grafický 

ovládací prvek určený k přidělování individuálního oprávnění. 
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Přidělením individuálního oprávnění garantem jinému uživateli dojde k zápisu 

této informace do databáze s jednoduchým klíčem uživatel x smlouva. Při pokusu 

uživatele o zobrazení smlouvy nejprve dojde k ověřování přístupu podle standardního 

mechanizmu řízení oprávnění SAPu, a pokud ověření neprojde, pokračuje program 

k ověření podle zmíněné databázové tabulky. Pokud je nalezen záznam odpovídající 

uživateli a smlouvě, je uživateli smlouva zpřístupněna k prohlížení. Oprávnění pro 

editaci nemohou, podle specifikace požadavku, garanti přidělovat. To je možné pouze 

standardní rolí SAP.  

 

4.3. Upozorňování 

Pro účel splnění požadavku na uživatelsky definovaná upozornění bude 

zapotřebí do databázové vrstvy SAP přidat dvě entity, které budou uchovávat 

informace o jednotlivých upozorněních. Nazval jsem je ZDMS_ALERT 

a ZDMS_ALERT_RECIP. 

 

 

 
 

Obrázek 4 - entity pro uživatelsky definované upozornění (zdroj: vlastní) 

 

 

Na obrázku Obrázek 4 - entity pro uživatelsky definované upozornění jsou 

znázorněné dvě entity. ZDMS_ALERT obsahuje atributy ID, což bude primární klíč, 

jednoznačně identifikující upozornění. SMLOUVA uchovává informaci, ke které 

smlouvě upozornění náleží. DATUM_ODESLANI je uživatelsky definované datum, 

kdy má být upozornění odesláno. TEXT obsahuje textové sdělení, které bude součástí 

odesílaného mailu. K jednomu upozornění bude mít uživatel možnost definovat N 

příjemců. K tomu slouží entita ZDMS_ALERT_RECIP. 
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V prostředí IS SAP je možné definovat pravidelně se opakující rutiny, tzv. joby. 

Tímto jobem budu volat program, který denně v určený čas zkontroluje entitu 

ZDMS_ALERT, a pokud se v ní bude vyskytovat záznam s upozorněním, které má 

atribut DATUM_ODESLANI roven aktuálnímu datu, odešle upozornění pomocí 

emailu. 

 

 

 

 

4.4. Fulltextové vyhledávání 

Uživatelé evidence smluv mají k dispozici vyhledávání smluv pomocí běžných 

parametrů smlouvy, které jsou uloženy v databázi modulu DMS. Do této tzv. 

vyhledávací obrazovky přidám textové pole, pomocí kterého zadají klíčová slova, 

pomocí nichž bude smlouva (smlouvy) nalezena. Pro uživatele tedy bude vyhledávání 

dostupné v prostředí, které již zná.  

 

Samotné rozpoznávání textu v dokumentech je strojově náročné. Při pokusném 

měření jsem naměřil průměrný čas rozpoznávání 5 sekund na dokument. Doba je 

samozřejmě závislá na velikosti dokumentu. Na content serveru, kde jsou všechny 

dokumenty uložené, není výjimkou dokument TIF a délce 30 stránek. Takový 

dokument trvá rozpoznat 15 sekund. Z tohoto důvodu není možné vyhledávání 

v reálném čase. Systém, kdy by uživatel zadal klíčová slova a aplikace by v reálném 

čase prohledávala dokumenty je nerealizovatelný. 

 

Schůdnějším řešením bude systém, kdy každý dokument bude rozpoznán jen 

jednou při vložení do DMS a vytěžený text se uloží do DB. V prostém textu je možné 

pomocí SQL dotazů vyhledávat nesrovnatelně rychleji.  

Systém bude rozdělený na několik celků. Část, která se bude starat o 

uchovávání rozpoznaného textu, bude vytvořena v systému SAP stejně jako uživatelské 

grafické rozhraní pro vyhledávání. Druhá část, která bude sloužit k samotnému 
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vytěžování dokumentů bude vytvořena na platformě .NET jako webová služba. Bude 

běžet na aplikačním serveru zcela odděleném od serverů SAP.  Využiji servisně 

orientovanou platformu SAP NetWeaveru a obě části budou komunikovat pomocí 

webové služby. 
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5. REALIZACE NOVÉ APLIKACE 

Při realizaci nové aplikace pro evidenci smluv jsem využil poznatků z analýzy 

systému SAP (viz kapitola Popis stávající aplikace). Řešení jednotlivých požadavků 

bylo realizováno pomocí různých technologií. Například grafické rozhraní je vytvořené 

pomocí dynper a je popsané v kapitole 5.1, fulltextové vyhledávání bylo možné 

realizovat díky servisně orientované architektuře SAP NetWeaveru a ostatní požadavky 

jsou naprogramovány programovacím jazykem ABAP. 

Výraz zákaznický vývoj je souhrnné označení pro konfiguraci a úpravu 

funkcionalitu systému samotným zákazníkem. 

 

 

V dalších bodech přiblížím realizaci jednotlivých požadavků podrobněji. 

 

5.1. Grafické rozhraní 

Z návrhu grafického rozhraní jsem vytvořil prototyp, který prošel několika koly 

připomínkování uživateli. Celý proces prototypování nebyl jednoduchou záležitostí, 

protože každá skupina uživatelů měla o výsledné podobě různé představy. Výsledkem 

je kompromis, který z velké většiny vyhovuje všem uživatelům nové evidence smluv. 

Výsledek je vidět na obrázku v příloze F. 

 

Na obrázku je vidět jednoznačný identifikátor smlouvy (bod č.1). Hlavní údaje 

smlouvy, které jsou rozděleny do logických celků (bod č.2) jako jsou například 

informace o dodavateli/odběrateli, ceny, termíny atd. V pravé horní části (bod č. 3) je 

umístěný grafický strom, který přehledně sdružuje hierarchii smluv, naskenované 

originály smluv, objektové propojení a další informace, jako je například umístění 

papírového originálu smlouvy, dodatku nebo další části smlouvy. V pravé spodní části 

(bod č. 4) jsou umístěny záložky. V záložkách jsou rozmístěny méně používané funkce 

vztahující se ke smlouvě. Je to řízení oprávnění konkrétní smlouvy, řízení 

upozorňování na události ve smlouvě, řízení propojení s kontraktem, možnost 

zapisovat libovolnou textovou poznámku a nakonec historie zpracování smlouvy. 
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Celé grafické rozhraní aplikace je realizované technologií takzvaných dynper. 

Dynpro je technologie vyvinutá společností SAP pro zobrazování a zadávání informací 

do informačního systému pro další zpracování. Název dynpro je zkratka pro 

„dynamický program“. Skládá se z aktuální obrazovky a přidružené logiky toku 

dynpra. Lze ho definovat pro každý samostatný program i pro každou funkční skupinu. 

V programu lze dynpra kombinovat a tvořit dynamickou posloupnost obrazovek. 

Jednotlivá dynpra lze spustit kódem transakce nebo příkazem CALL SCREEN 

v příslušném programu. Logika dynpra se skládá ze dvou částí: PBO – událost, která se 

vyvolá před zobrazení obrazovky a PAI – je spuštěna po uživatelské akci na obrazovce. 

[2] 

 

 
Obrázek 5 - schéma dynpra (zdroj: [2]) 

 

 

 

5.2. Oprávnění 

V konečném výsledku bude mít garant smlouvy možnost specifikovat skupiny 

uživatelů a individuální oprávnění přidělovat těmto celým skupinám nebo jednotlivým 

zaměstnancům. Grafické zpracování jsem se snažil vytvořit opět co nejjednodušeji, viz 

obrázek Obrázek 6 - tabulka uživatelů a skupin individuálního oprávnění smlouvy. 
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Obrázek 6 - tabulka uživatelů a skupin individuálního oprávnění smlouvy (zdroj: vlastní) 

  

Na obrázku vidíme seznam dvou uživatelů a jedné skupiny uživatelů, kteří mají 

oprávnění pro nahlížení na tuto jednu konkrétní smlouvu. Tlačítky plus a mínus je 

možné přidělovat, resp. odebírat individuální oprávnění. Tato tlačítka jsou přístupná 

jen garantovi smlouvy.  

Po přidělení individuálního oprávnění je odeslán email uživateli s informací o 

přidělení oprávnění a s hypertextovým odkazem na danou smlouvu. 

 

5.3. Upozorňování 

Jak funguje pozadí systému pro rozesílání uživatelsky definovaných upozornění 

jsem popsal v bodě 4.3. Jak je vidět na obrázku Obrázek 7 - dialog pro definici 

upozornění, snažil jsem se o co nejjednodušší uživatelské rozhraní. Dialog obsahuje 

pouze pole pro zadání data odeslání, pole pro zapsání textu upozornění a tlačítka +/- 

pro přidání/odebrání příjemce. 
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Obrázek 7 - dialog pro definici upozornění (zdroj: vlastní) 

 

Pro snadnou orientaci, která upozornění jsou ke smlouvě připojena, jsem 

vytvořil přehledný seznam, ve kterém se vypisuje seznam upozornění dané smlouvy 

spolu s informacemi o příjemcích, datu odeslání a náhledu textu upozornění viz 

Obrázek 8 - seznam upozornění smlouvy. 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 8 - seznam upozornění smlouvy (zdroj: vlastní) 
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5.4. Fultextové vyhledávání 

Celý systém pro vytěžování textu dokumentů a vyhledávání v textu dokumentů 

bude rozdělen na dvě části, viz Obrázek 9 – schéma aplikace pro vyhledávání v textu 

dokumentů. Část v prostředí SAP NetWeaveru bude obsahovat standardní funkce SAP 

DMS jako je připojení dokumentu ke smlouvě, uložení metadat o přikládaném 

dokumentu do DB, uložení vytěženého textu z dokumentu do DB a grafické rozhraní 

samotného vyhledávání. Část vytvořená prostřednictvím platformy .NET bude 

obsahovat aplikaci pro rozpoznávání textu v dokumentech. Obě části mezi sebou budou 

komunikovat pomocí webové služby. 

 

 

Obrázek 9 – schéma aplikace pro vyhledávání v textu dokumentů 

 

 

Popis práce se systémem fulltextového vyhledávání jak ho znázorňuje schéma 

na obrázku číslo 9: 

Vložení dokumentu: Vkládání dokumentu je umožněno standardními 

prostředky evidence smluv v prostředí SAP. Aplikační logika evidence bude upravena 

tak, aby po úspěšném vložení dokumentu byla zavolána webová služba, která 

z dokumentu vytěží textový obsah a vrátí ho zpět k uložení do DB. Text se uloží 

s jedinečným identifikátorem, který odpovídá jedinečnému klíči dokumentu. Tento 

proces je volán asynchronně na pozadí, uživatel tedy nečeká na výsledek služby a může 

ihned pokračovat v další práci. 
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Vyhledávání dokumentu: Pokud uživatel zapíše klíčová slova do pole k tomu 

určenému, je pomocí SQL dotazu prohledána databáze uložených textů z dokumentů. 

Jako výsledek vyhledávání uvidí uživatel seznam smluv, které obsahují dokumenty 

s vyhledávanými klíčovými slovy. Pro větší srozumitelnost výsledků se uživateli 

zobrazí 30 znaků vlevo a 30 znaků vpravo od nalezeného klíčového slova. 

 

 

SAP DMS: pod tímto názvem ve schématu rozumíme standardní funkcionalitu 

SAP evidence smluv, která je zodpovědná za práci se smlouvami a dokumenty. Pro 

naše potřeby doplním do databáze entitu ZDMS_OCR, která bude uchovávat vytěžený 

text z dokumentu. S webovou službou komunikuje díky servisně orientované 

architektuře SAP NetWeaver, která přímo podporuje protokol webových služeb. 

 

WS OCR: webová služba pro vytěžování obsahu dokumentu je vytvořena na 

platformě .NET technologií WCF (Windows Communication Foundation), což je 

framework vytvořený firmou Microsoft určený k vytváření servisně orientovaných 

aplikací. V našem případě bude jejím úkolem zpracovat soubor ve formě streamu, 

vytěžit ze souboru text a ten vrátit zpět volající aplikaci. 
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5.4.1. Entitně relační diagram 

 

V ERD diagramu jsem pro přehlednost znázornil pouze tři entity, které budu 

v návrhu přímo využívat. Jinak IS SAP modul DMS využívá pro uchování 

nejrůznějších informací o dokumentech 37 různých entit. Pro řešení aplikace pro 

rozpoznávání textu v dokumentech si vystačíme s jednoduchým zásahem do standardní 

databáze SAP.   

 

 
 

Obrázek 10 - ERD diagram (zdroj: vlastní) 

 

Jak je vidět na obrázku Obrázek 10 - ERD diagram, navrhovaný systém bude 

využívat tři entity. Z toho dvě jsou standardem SAPu a jednu vytvořím. 

DRAW: jedná se o standardní entitu SAP, ve které jsou uchovávány informace 

o smlouvě. Atribut DOKAR, DOKNR a DOKVR jsou klíčové atributy, které slouží 

k jednoznačné identifikaci smlouvy. 

DMS_DOC_FILES: tato entita obsahuje cizí klíče, tvořící relaci k entitě 

DRAW a primární klíč FILEIDX, který tvoří jednoznačný identifikátor dokumentu. Jak 

znázorňuje relace, smlouva může obsahovat 0 až N dokumentů.  

ZDMS_OCR: Pokud by bylo možné rozšířit standardní entitu 

DMS_DOC_FILES a další atribut TEXT, nebylo by nutné tuto entitu vytvářet 

a vytěžený text by se uchovával přímo v entitě popisující dokument. To ale není 

možné, proto budu muset vytvořit entitu vlastní, která pomocí klíče FILEIDX bude 

relačně svázána s DMS_DOC_FILES a bude uchovávat vytěžený text dokumentu. 
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5.4.2. Diagram datových toků 

 

V DFD diagramu znázorním a popíši veškeré datové toky aplikace a procesy, 

které vedou k vyhledávání klíčových slov v dokumentech. Diagram je vytvořen 

v CaseStudiu 2 a pro svou obsáhlost je k bakalářské práci připojen jako příloha A. 

Součástí DFD diagramu je minispecifikace procesů a datový slovník. Všechny prvky 

jsou v příloze popsány. 

 

Na následujícím obrázku je zachyceno grafické rozhraní fulltextového rozhraní, 

pomocí kterého mohou uživatelé jednoduše vyhledávat smlouvy podle jejich obsahu. 

 

 

Obrázek 11 - grafické rozhraní pro fultextové vyhledávání ve smlouvách  

(zdroj: vlastní) 

 

Díky tomu, že rozpoznávání znaků v dokumentech je řešené jako webová 

služba, je možné tuto službu jednoduše využít i pro další účely.  
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6. POROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ APLIKACE 

V této kapitole shrnu přínosy nové evidence smluv oproti stávající aplikaci. 

Přínosy je však obtížné objektivně vyhodnotit, protože efekt se neprojeví ihned 

a subjektivní hodnocení uživatelů systému se jen těžko vyčíslí hodnotou. 

 

6.1. Grafické rozhraní 

Návrh řešení grafického rozhraní prošel mnoha koly prototypování 

a schvalování mezi všemi skupinami uživatelů. Výsledkem je kompromis všech 

návrhů. Vycházel jsem ze tří hlavních pravidel: 

 Důležité a nejčastěji sledované prvky smlouvy zobrazit na viditelném 

místě bez nutnosti přepínání záložek nebo dokonce prokliků do jiných 

transakcí. 

 Méně důležité prvky smlouvy začlenit tak, aby uživatele nerozptylovaly 

při práci se smlouvou. Například do záložek nebo pod tlačítko detailu. 

 Nepotřebné prvky a funkce, které se nevyužívaly ani ve stávající 

evidenci dokumentů, do nové evidence smluv vůbec nezařazovat. 

 

Výsledek je možné prohlédnout v příloze F. Grafické rozhraní původní 

evidence je zachyceno v příloze D. 

 

O objektivní porovnání původní a nové evidence jsem se pokusil spočítáním 

úkonů nutných k provedení určité činnosti. Mezi sledované činnosti jsou zařazeny ty, 

které jsou s dokumenty prováděné nejčastěji viz Tabulka 2. 
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Tabulka 2 - porovnání počtu úkonů nutných k určité činnosti v původní a nové evidenci 

Číslo 
činnosti 

Činnost 
Původní 
evidence 

[počet úkonů] 

Nová 
evidence  

[počet 
úkonů] 

1 nalezení a zobrazení dodatku rámcové smlouvy 3 1 

2 zobrazení detailu objednávky 4 1 

3 
zjištění uživatelů majících oprávnění měnit 
smlouvu 

7 1 

4 změna smluvní ceny 3 2 

5 nalezení všech smluv dle dodavatele 4 2 

6 založení nové smlouvy 8 3 

7 změna zařazení do skupin smluv 5 3 

8 
nalezení všech smluv dle statusu dokumentu a 
zároveň 
 termínu uzavření 

6 3 

9 připojení naskenovaného dokumentu ke smlouvě 7 5 

 

Z tabulky je vidět, že všechny nejběžnější činnosti lze v nové evidenci smluv 

provést s menším počtem úkonů. Pokud bych rozdíly v množství úkonů sečetl za 

všechny činnosti, výsledné číslo by bylo 26. Pokud by uživatel vykonal všechny 

činnosti s každou smlouvou a vynásobil bych je číslem 33 (jde o průměrný počet smluv 

zobrazených jedním uživatelem denně – zjištěno z logovacích souborů), výsledná 

úspora pro jednoho uživatele by byla 858 úkonů za den. Dále bych ve vyhodnocování 

mohl pokračovat vynásobením počtu úkonů dvěma vteřinami (odhad doby trvání 

jednoho úkonu) a získal bych 1716 sekund, což je přibližně 29 minut uspořené 

pracovní doby každého uživatele denně. 
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6.2. Oprávnění 

Díky tomu, že oprávnění na prohlížení smlouvy mohou nyní přidělovat samotní 

garanti smluv a nemusí tedy probíhat standardní workflow helpdeskových požadavků 

jako při ostatních požadavcích na oprávnění, ušetří se množství času a práce 

pracovníků helpdesku a administrátorů. Původní proces je znázorněn pomocí tabulky 

činností (Tabulka 3 - činnosti potřebné k udělení oprávnění ve stávající evidenci 

dokumentů) a síťového grafu (Obrázek 12 - síťový graf přidělení oprávnění). 

 

 

Tabulka 3 - činnosti potřebné k udělení oprávnění ve stávající evidenci dokumentů 

Označení 
činnosti 

Slovní popis činnosti 
Doba 
trvání 

[týdny] 

Předch. 
činnosti 

A Založení HD požadavku 0,01 - 

B Hledání řešitele 1* A 

C Předání požadavku 2* B 

D Řešitel zašle ke zpracování nadřízenému 1 C 

E Nadřízený schválí 1 D 

F Řešitel zašle garantovi 1 C 

G Garant schválí 1 D 

H Administrátor nastaví oprávnění 2* EG 

 *U doby trvání jednotlivých činností uvádím maximální možné časy, které jsou dané směrnicí při střední 

prioritě helpdeskového požadavku.  

 

 

 

 

Obrázek 12 - síťový graf přidělení oprávnění (zdroj: vlastní) 
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Podle znázorněného síťového grafu vychází možná délka přidělení požadavku 

na 6 dní při 8 činnostech. V nové evidenci je tento úkon otázkou 3 kroků, které mohou 

být vyřešeny téměř okamžitě. Žádost o oprávnění na prohlížení smlouvy nemusí 

procházet žádným složitým procesem. Spolu s nasazením nové evidence smluv do 

ostrého provozu vejde v platnost nová interní směrnice, podle které bude mít za 

konkrétní smlouvu plnou odpovědnost její garant.  Není tedy nutné zapojovat do 

procesu vedoucího úseku, do jehož kompetence smlouva spadá a ani administrátora, 

protože přidělení oprávnění je nyní umožněno samotnému garantovi. Stačí se 

s garantem smlouvy spojit například telefonicky, emailem, osobně. Garant, jenž je za 

smlouvu zodpovědný, podle svého uvážení rozhodne, zda je možné oprávnění žadateli 

udělit a jednoduchým úkonem, popsaným v kapitole 4.2, toto ihned provést.  

 

6.3. Upozorňování 

Podobně jako v systému uživatelsky řízeného oprávnění jsem docílil toho, že 

uživatel smlouvy si může zcela sám definovat různá upozornění na události smlouvy. 

Není tedy odkázán na předem definovaná workflow, ale upozornění si definuje 

jednoduchým způsobem během okamžiku. Systém se tak stal nezávislým na práci 

administrátora a opět zdlouhavým procesem schvalování a definování workflow. 

 

 

6.4. Fulltextové vyhledávání 

Fulltextové vyhledávání nebylo ve stávající evidenci smluv implementované, 

proto nemohu starou a novou verzi porovnat. Je již ověřeno, že vyhledávání funguje ke 

spokojenosti uživatelů a dá se předpokládat, že usnadní a urychlí práci při vyhledávání 

smluv. Dosud bylo možné smlouvy vyhledávat podle metadat a pokud bylo potřeba 

vyhledat smlouvy podle určitého textu, obsaženém v přílohách, uživatelé museli 

spoléhat na své znalosti a paměť.  
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Díky technickému řešení, kdy text z příloh je vytěžován a ukládán do databáze 

jako prostý text ihned po založení přílohy do DMS, je samotný proces vyhledání velice 

rychlý.  

Pokud by bylo rozhodnuto o investici do standardního řešení SAP Trex, byly by 

náklady na toto řešení v milionech korun. Rozdíl mezi těmito náklady a náklady 

vynaloženými na mzdu programátora můžeme považovat za přínos společnosti. 
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7. ZÁVĚR 

V této práci jsem se zabýval návrhem a realizací počítačové aplikace pro správu 

dodavatelsko-odběratelských smluv vyvinutou jako nadstavbu systému pro správu 

dokumentů v prostředí informačního systému SAP. Při návrhu jsem vycházel 

z požadavků uživatelů, kteří se stávající standardní aplikací pracují. Musel jsem vzít 

v potaz požadavky nejrůznějších skupin uživatelů – od vrcholného managementu přes 

právníky, referenty až po technické pracovníky v provozu. Každá skupina měla jiné 

požadavky na novou aplikaci. Tyto požadavky jsem zobecnil a navrhl jejich řešení. 

Z vyhodnocení požadavků uživatelů vyplynulo, že klíčovým bodem návrhu aplikace je 

její grafické rozhraní. Dalšími požadavky, kterými jsem se zabýval, bylo řešení 

přidělování oprávnění garanty smluv, systém uživatelsky definovaných upozornění na 

události smlouvy a fulltextové vyhledávání. 

Při návrhu grafického rozhraní se velice osvědčila metoda vývoje 

prototypováním, kdy jsem prototyp aplikace v několika iteracích konzultoval se 

zástupci budoucích uživatelů nové evidence odběratelsko-dodavatelských smluv. Při 

návrhu aplikace jsem využil metody strukturované analýzy jako je DFD diagram, ERD 

diagram atd. K analýze starého systému evidence jsem použil opět metodu pozorování, 

krokování zdrojového kódu programu, reversního inženýrství a studium informací 

z literatury.  

Výsledkem této práce je aplikace pro evidenci smluv, která zachovává výhody 

integrace do ERP systému SAP a zároveň přináší komfort jejím uživatelům v podobě 

přehledného a jednoduchého grafického rozhraní, které často prováděné úkony značně 

urychlí. Porovnáním počtu úkonů nutných k provedení nejběžnějších operací 

v evidenci smluv jsem došel k úspoře času 29 minut denně průměrného uživatele nové 

evidence smluv. Další časovou úsporu přináší možnost přidělování oprávnění 

uživatelům samotnými garanty smluv namísto administrátorem. Uživatelsky 

definované upozornění na události ve smlouvě a fulltextové vyhledávání 

v naskenovaných přílohách smluv jsou další změny v práci se smlouvami, které zvyšují 

efektivitu práce s evidencí smluv. Všechny tyto změny, by měly přinést zjednodušení 

a zrychlení práce všech uživatelů a v důsledku toho i ekonomický užitek celé 

společnosti. 
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1.3. Proces 1.1 – založení nového dokumentu 
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1.4. Proces 1.1.3 – vytěžení textu z dokumentu 
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1.5. Proces 1.1.3.1 – webová služba 

 

 
  



Lubomír Čáp                                                                                                        Příloha A 

  

 

 
2014             6 

 

 

1.6. Proces 1.2 – vyhledávání dokumentu podle klíčových 

slov 
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2. MINISPECIFIKACE 

 

2.1. Proces 1.1.1. – Přesunutí souboru do DMS contentu 

 

Tento proces není důležité blíže specifikovat, protože se jedná o standardní proces IS SAP a v návrhu nebyl 

nijak pozměněn. 

2.2. Proces 1.1.2. – Zápis metadat 

 

Tento proces není důležité blíže specifikovat, protože se jedná o standardní proces IS SAP a v návrhu nebyl 

nijak pozměněn. 

2.3. Proces 1.1.3.2. – Volání webové služby 

 

Zásadní funkcí tohoto procesu je nalezení dokumentu (souboru) v úložišti podle metadat a převedení souboru 

na stream. Stream je následně předán webové službě.  Od webové služby pak proces 1.1.3.2. přijímá prostý 

text, který spolu s identifikátorem dokumentu ukládá do entity ZDMS_OCR. 

 

BEGIN 

získat FILENAME z METADATA SOUBORU  

načíst soubor z úložiště 

IF soubor nenalezen  THEN END 

ELSE   konvertovat soubor na STREAM 

volání webové služby 

příjem TEXT 

uložení VYTĚŽENÝ TEXT do ZDMS_OCR 

ukončení webové služby 

ENDIF 

 

 

 

2.4. Proces 1.2.1 – Sestavení dotazu 

 

Databázový dotaz nebude v tomto případě triviální. Například klíčových slov může být několik, uživatel 

může použít zástupné znaky, volba zobrazovaného kontextu může být určena systémovým parametrem atd.  

Proto je nutné databázový dotaz správně sestavit podle výrobce databáze. Proto konkrétní řešení v této fázi 

návrhu nebudu uvádět. 

 

2.5. Proces 1.2.2. – Zpracování výsledků vyhledávání 

 

Tento proces má za úkol pouze převést seznam nalezených smluv do uživatelsky přívětivé podoby. Tento 

krok musí být konzultován s budoucími uživateli a není možné ho definovat v této fázi vývoje. 
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3. DATOVÝ SLOVNÍK 

3.1. Datový sklad: 

DRAW = @DOKAR, @DOKNR, @DOKVR, DOKTL, DWNAM, DOKST, (LABOR),  

(AERNR), (WERKA), (LOEDK), (CADKZ), ADATUM 

Popis: jedná se o standardní entitu SAP, ve které jsou uchovávány informace o smlouvě. 

Atribut DOKAR, DOKNR a DOKVR jsou klíčové atributy, které slouží 

k jednoznačné identifikaci smlouvy 

DMS_DOC_FILES = @FILEIDX, @DOKAR, @DOKNR, @DOKVR, DOKTL, DAPPL,  

FILENAME 

Popis: tato entita obsahuje cizí klíče, tvořící relaci k entitě DRAW a primární klíč 

FILEIDX, který tvoří jednoznačný identifikátor dokumentu. Jak znázorňuje relace, 

smlouva může obsahovat 0 až N dokumentů. 

 

 ZDMS_OCR = @FILEDIDX, (TEXT) 

Popis: Pokud by bylo možné rozšířit standardní entitu DMS_DOC_FILES a další atribut 

TEXT, nebylo by nutné tuto entitu vytvářet a vytěžený text by se uchovával přímo 

v entitě popisující dokument. To ale není možné, proto budu muset vytvořit entitu 

vlastní, která pomocí klíče FILEIDX bude relačně svázána s DMS_DOC_FILES a 

bude uchovávat vytěžený text dokumentu. 

 

3.2. Datový tok:  

Soubor = @FILENAME, @FILEPATH 

Popis: Odkazuje na lokální soubor, který se bude ukládat do SAP DMS. 

 

Klíčová slova = TEXT 

Popis: Obsahuje klíčová slova zadaná uživatelem ve výběrové obrazovce. 

 

Informace o založení souboru = @MESSAGENUMBER, TEXT 

Popis: Obsahuje číslo a text systémové zprávy o úspěchu/neúspěchu operace. 

 

Nalezené smlouvy = @DOKAR, @DOKNR, @DOKVR, @FILEIDX, TEXT  

Popis: Obsahuje jednoznačné identifikátory smluv a jejich dokumentů, které byly nalezeny  

podle klíčových smluv. Také obsahuje text, ve kterém byla klíčová slova nalezena. 

 

Metadata souboru = @DOKAR, @DOKNR, @DOKVR, @FILEIDX, DOKTL, DAPPL, 

FILENAME, CREATEDATE, CREATETIME, CREATEUSR, SIZE 

Popis: Obsahuje doplňující data o dokumentu vkládaném do SAP DMS. 

 

Vytěžený text = @FILEIDX, TEXT 

Popis: Obsahuje identifikátor dokumentu a z něho vytěžený text. 

 

Dotaz s klíčovými slovy = TEXT 

Popis: Obsahuje sestavený databázový dotaz, který vyhledá požadované smlouvy. 

 

Soubor jako stream = STREAM 

Popis: Binární stream přenášeného souboru. 

 

Text = TEXT 

Popis: Prostý text vytěžená z dokumentu. 
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3.3. Datové prvky: 

 

Datový prvek: DOKAR 

Typ:  C 

Délka:  3 

Popis:  Druh dokumentu 

 

Datový prvek: DOKNR 

Typ:  C 

Délka:  25 

Popis:  Číslo smlouvy 

 

Datový prvek: DOKVR 

Typ:  C 

Délka:  2 

Popis:  Verze dokumentu 

 

Datový prvek: DOKTL 

Typ:  C 

Délka:  3 

Popis:  Dílčí dokument 

 

Datový prvek: DWNAM 

Typ:  C 

Délka:  12 

Popis:  Jméno kompetentního referenta 

 

Datový prvek: DOKST 

Typ:  C 

Délka:  2 

Popis:  Status dokumentu 

 

Datový prvek: LABOR 

Typ:  C 

Délka:  3 

Popis:  Konstrukce 

Datový prvek: AERNR 

Typ:  C 

Délka:  12 

Popis:  Číslo změny 

 

Datový prvek: WERKA 

Typ:  C 

Délka:  4 

Popis:  Závod 

 

Datový prvek: LOEDK 

Typ:  C 

Délka:  1 

Popis:  Označení k výmazu 

 

Datový prvek: CADKZ 

Typ:  C 

Délka:  1 

Popis:  Znak CAD 
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Datový prvek: ADATUM 

Typ:  D 

Délka:  8 

Popis:  Datum výstupu 

 

Datový prvek: FILEIDX 

Typ:  C 

Délka:  10 

Popis:  Číslo dokumentu 

 

Datový prvek: DAPPL 

Typ:  C 

Délka:  3 

Popis:  Aplikace pracovní stanice 

 

Datový prvek: FILENAME 

Typ:  C 

Délka:  255 

Popis:  Jméno souboru 

 

Datový prvek: FILEPATH 

Typ:  C 

Délka:  1024 

Popis:  Cesta souboru 

 

Datový prvek: TEXT 

Typ:  C 

Délka:  n 

Popis:  Libovolný text 

 

Datový prvek: MESSAGENUMBER 

Typ:  N 

Délka:  3 

Popis:  Číslo dokumentu 

Interval: 1-999 

 

Datový prvek: CREATEDATE 

Typ:  D 

Délka:  8 

Popis:  Datum vytvoření 

 

 

Datový prvek: CREATETIME 

Typ:  D 

Délka:  10 

Popis:  Čas vytvoření 

 

Datový prvek: CREATEUSR 

Typ:  C 

Délka:  50 

Popis:  Zakládající uživatel 

 

Datový prvek: SIZE 

Typ:  I 

Délka:  25 

Popis:  Velikost souboru v kB 
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Interval: 1 - 9999999999 

 

Datový prvek: STREAM 

Typ:  file stream 

Délka:  n 

Popis:  Stream souboru 
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 Obrázek 13 - ERD diagram modulu DMS a nové evidence smluv (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 4 – seznam uživatelských požadavků na novou evidenci (zdroj: vlastní)  

Druh uživatele Popis požadavku Priorita 

Časová 

náročnost 

zpracování 

[hod.] 

Právník Umožnit centrální správu archivace 

originálů smluv 

7 60 

Upozornění po konci platnosti smlouvy 3 15 

Snadné vyhledávání smluv 8 40 

Fulltextové vyhledávání v originálech 

smluv 

2 70 

Elektronický podpis v přiložených 

dokumentech 

1 50 

Oprávnění na prohlížení všech smluv 6 10 

Referent 

nákupu 

Jednoduché ovládání programu 9 50 

Přehledné grafické prostředí 10 50 

Možnost umožnit prohlížení jedné smlouvy 

jednomu uživateli 

4 30 

Uživatelsky definované upozornění na 

různé události ve smlouvě 

5 15 

Manažer 

nákupu 

Snadné vyhledávání smluv 8 30 

Upozornění při změně ve smlouvě 3 15 

Referent odbytu Jednoduché ovládání programu 9 50 

Možnost přepínat do stávající evidence 0 2 

Uživatelsky definované upozornění na 3 15 
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různé události ve smlouvě 

Manažer 

odbytu 

Jednoduché ovládání programu 9 50 

Přehledné grafické prostředí 10 50 

Sekretariát 

odborného 

ředitele 

Fulltextové vyhledávání v originálech 

smluv 

2 70 

Přehledné grafické prostředí 10 50 

Upozornění po konci platnosti smlouvy 3 15 

Technik Jednoduché ovládání programu 9 50 

Přehledné grafické prostředí 10 50 

Možnost umožnit prohlížení jedné smlouvy 

jednomu uživateli 

4 30 

Možnost přepínat do stávající evidence 0 2 

Dělnické 

profese 

Možnost umožnit prohlížení jedné smlouvy 

jednomu uživateli 

4 30 

Přehledné grafické prostředí 10 50 

Uživatelsky definované upozornění na 

různé události ve smlouvě 

3 15 
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Obrázek 14 – hlavní obrazovka původní evidence smluv (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 15 – ukázka záložek v grafickém rozhraní původní evidence (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 16 – ukázka záložek v grafickém rozhraní původní evidence – objektové propojení (zdroj: 

vlastní) 
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 Obrázek 17 – proces přidělení oprávnění v původní evidenci smluv 

(zdroj: vlastní) 
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Obrázek 18 – výsledná podoba grafického rozhraní nové evidence smluv (zdroj:    

vlastní) 


