
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych rád poděkoval celé katedře automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii a kolegům z BC-MCHZ za velkou podporu a příjemnou spolupráci. 



 

 

Abstrakt 

Tématem práce je automatizace faktur v podniku. Teoretická část práce je rozdělena 

do tří stěţejních kapitol. Věnuje se základům podnikové informatiky, podnikovým procesům, 

podnikovému systému a také správě podnikového obsahu. Praktická část popisuje zlepšení 

podnikového procesu - zpracování faktur, kdy po konkrétních krocích došlo k jejich přímé 

archivaci z emailového klienta Lotus Notes do systému SAP. 

Klíčová slova 

ERP, DMS, ECM, proces, digitalizace, archivace, faktura 

Abstract 

The theme of thesis is the automation of invoices in the company. The theoretical part 

is divided into three main chapters. It deals with the basics of business intelligence, business 

processes, enterprise systems and enterprise content management. The practical part describes 

how to improve the business process - invoice processing, where the concrete steps were the 

direct archiving of email client Lotus Notes into SAP. 
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Úvod 

Kaţdá organizace pracuje s větším mnoţstvím dokumentů. Tyto dokumenty mohou 

vznikat přímo nebo přicházejí z okolního prostředí. Mohou být standardně pouze papírové 

nebo elektronické, coţ je stále častější případ.  

V rámci účetnictví je stále diskutovanou problematikou, kterou je třeba se zabývat 

digitalizace faktur. Bliţší proniknutí do této oblasti by mělo přispět k pochopení výhod 

přijímání, zpracování a archivace faktur v elektronické podobě, mělo by omezit skeptické 

vnímání přechodu papírové formy dokladů na digitální a pomoci při hledání řešení ke 

konkrétním problémům a nejasnostem, které tyto změny v souvislosti s novou podobou faktur 

přinášejí.  

Problematika digitalizace faktur se dotýká informačních technologii. Pomoci můţe 

účetním a podnikatelům, kteří se dostanou do styku s elektronickou fakturací nebo jen 

digitalizací faktur a potřebují se dozvědět základní informace, jak celý proces funguje. 

Způsobů, jakými chceme fakturovaná data proměnit do elektronické podoby je více. 

Nejdůleţitější je vybírat mezi těmi, které vedou k co nejvyšší automatizaci práce, protoţe ta je 

hlavním důvodem přechodu k elektronickým datům. Nutné je přitom znát nejen technické 

poţadavky, ale také různé legislativní podmínky. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Klade za cíl vysvětlit základy 

podnikové informatiky, které je věnována úvodní kapitola, protoţe ta musí odpovídat 

potřebám podniku, resp. jakékoliv organizace. Jde o jakýsi přehled o tom, co by měla 

podniková informatika přinášet. Jsou popsány pojmy jako informační systém, který 

představuje nenahraditelný nástroj pro řízení kaţdé společnosti. Podnikové procesy, protoţe 

na podnik lze nahlíţet jako na soubor procesů, které je moţné zlepšovat. Další kapitola se 

věnuje ERP systému jakoţto typu informačního systému, který pokrývá všechny klíčové 

interní procesy. Poslední kapitola teoretické části je věnována podnikovému obsahu a jeho 

komponentám jako digitalizace dokumentů, systému DMS, archivaci a následnému workflow. 

Praktická část popisuje nastavení pro archivaci dokumentu z Lotus Notes do systému SAP. 
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1 Podniková informatika 

1.1 Podnik, řízení podniku, informační systém podniku 

Jedním z nejpodstatnějších momentů současného rozvoje informatiky je její postupná 

integrace do nejrůznějších podnikových, ale i běţných lidských aktivit. Informatika se stala 

součásti ekonomických a obchodních transakci a analýz, výrobních technologii, marketingu, 

nejrůznějších druhů návrhářských, projekčních nebo konzultačních sluţeb. S tím se razantně 

rozšířil okruh bezprostředních uţivatelů informačních technologii, podstatně se zvýšil rozsah, 

komplexnost, ale současně i sloţitost informačních systémů. Abychom byli schopni 

kvalifikovaně posuzovat úroveň konkrétní podnikové informatiky, řešit její problémy, 

formulovat návrhy na její další rozvoj, je nutné alespoň v základním přehledu vymezit nároky 

na její kvalitu a výkon, resp. na efekty, které má přinášet. V tomto smyslu se nejčastěji uvádí, 

ţe informatika ve firmě musí: 

 Poskytovat uţivatelům potřebnou funkcionalitu jak při zajišťovaní běţných 

evidenčních či transakčních operaci, tak analytických, plánovacích, rozhodovacích a 

kontrolních činnosti. To znamená, ţe informační systém firmy musí podporovat 

v poţadovaném rozsahu a kvalitě řidiči, obchodní či administrativní činnosti všech 

úrovni i profesních zaměřeni pracovníků firmy. 

 Přispívat k racionalizaci podnikových procesů, tj. ke zkracování jejich doby, 

zjednodušovaní, sniţovaní jejich pracovní či technické náročnosti, např. ke zkrácení 

průměrné doby zakázky, vyloučeni zbytečných nebo duplicitních operaci apod. 

 Zajistit odpovídající úroveň disponibility informaci, technických a dalších prostředků, 

tj. jejich dostupnosti uţivateli v pravém čase a na pravém místě.  

 Realizovat provoz informačního systému a technologii na poţadovaném stupni 

bezpečnosti, spolehlivosti, výkonu, doby odezvy. 

 Přinést očekávané ekonomické, případně mimoekonomické efekty, ať uţ prodejem 

specifických informatických produktů a sluţeb, jako např. samostatných projektů, 

softwaru, konzultačních sluţeb apod. anebo sluţeb jako přidané hodnoty k základním 

produktům či sluţbám (např. informace a rady poskytované zákazníkům na webu 

společnosti k nabízenému sortimentu zboţí). 

 Přispívat ke zvyšování kvalifikace pracovníků firmy. 

 Provozovat a rozvíjet prostředky a zdroje informatiky při přiměřených nákladech. 
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Je naprosto zřejmé, ţe velikosti podniku obvykle odpovídá mohutnost jeho informačního 

systému, sila pouţívaných informačních a komunikačních technologii, rozsah databázi, i kdyţ 

i existuje mnoho výjimek. V kaţdém případě pro všechny úrovně informačních systémů lze 

najit mnoho společných principů a na ty soustředíme hlavni pozornost. 

Podniková informatika představuje principy a postupy aplikaci informačních a 

komunikačních technologii v řízení, provozu a rozvoji ekonomického subjektu (obvykle 

podniku). Zahrnuje interní část, tj. informatiku pro interní činnosti podniku, a externí část, 

resp. informatiku realizovanou pro řešení externích, zejména obchodních vztahů. V praxi se 

vedle jiţ uvedeného terminu informatika nebo podniková informatika běţně pouţívá zkratka 

IS/ICT (informační systémy a informační a komunikační technologie) a obvykle se tato 

zkratka uţívá i jako synonymum k výše uvedenému terminu, coţ budeme vyuţívat i v tomto 

textu. 

Podniková informatika, resp. IS/ICT podniku zahrnuje obrovské mnoţství nejrůznějších 

technických a programových prostředků, datových bázi atd. Její základní vymezení 

dokumentuje (Obrázek 1) [8] 

 

Obrázek 1: Základní vymezení obsahu IS/ICT podniku [8] 
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1.2 Podnikový informační systém 

Z hlediska implementace nejlepších praktik a zlepšování podnikových procesů hrají v 

podniku klíčovou roli informační systémy. Stejně jako jiné obory se i informatika snaţí 

vhodně uspořádat svoji předmětnou oblast. Za jeden z podstatných principů povaţujeme 

koncept systému. Jedna z moţných definic říká, ţe: 

„Systém je účelově definována neprázdná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, 

přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují vlastnosti (chování) celku.“ 

Jelikoţ se podniková informatika soustřeďuje na podnik, pak tyto systémy 

označujeme, jako podnikové systémy, které jsou v současné době povaţovány za 

samozřejmou součást podnikové infrastruktury. Informační systém je jedním z hlavních 

faktorů efektivnosti řízení a konkurenceschopnosti podniku. 

Podporují klíčové procesy, jakými jsou například řízení toku materiálu ve výrobě, 

optimalizace logistiky v prodeji nebo automatizace transakcí v bankovnictví. Rovněţ 

usnadňují uţivatelům periodické práce a poskytují nástroje pro schvalování jejich činností, 

věnují se analýzám zákaznických potřeb, umoţňují strategické plánování, vyhodnocování 

rizik a reportingu – podnikové systémy prorůstají organizací a stávají se její hnací silou. 

Takovéto systémy bychom mohli označit jako podpůrné informační systémy a patří mezi ně 

např. ERP, DMS. [1] 

V současnosti podnikové IS jiţ tak neřeší jen úlohy spojené s automatizací a 

racionalizací podnikových činností a procesů. Zásadním způsobem se totiţ změnil nárok na 

výsledek, resp. uţitek plynoucí ze zavedení podnikového IS. Jestliţe v minulosti dominoval 

spíše technologický náhled, který se projevoval v důrazu na uvedení IS do provozu v rámci 

času a rozpočtu stanoveného projektem, situace dnes bývá odlišná. [3] 

Dominantní se stal „business“ přínos aplikací IS do podniku. Toho je dosahováno 

jednak sniţováním nákladů v rámci integrovaných a optimalizovaných podnikových procesů, 

ale stále více i podporou a rozšiřováním přijmu z prodejů nových, resp. inovovaných výrobků 

a sluţeb. Navíc „ţivotní cyklus“ podnikového IS se striktně neuzavírá tak jako v minulosti 

symbolickým uvedením do provozu, ale neméně podstatné jsou i jeho efektivní provozování, 

údrţba a další rozvoj, resp. opětovná inovace.  
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Nedílnou součástí podnikových IS, kterou je nezbytné si zde uvést, je finanční 

funkcionalita. V IS bývá aplikován princip integrovaného zpracování všech dat z dokladů, 

čímţ je dosahováno synchronní aktualizace informací nejen ve finančním účetnictví, ale i v 

ostatních modulech IS. Nedílnou součástí finanční funkcionality podnikových IS se stala na 

počátku tohoto desetiletí i integrace a harmonizace ve vztahu k legislativě EU a integrace 

eura.  

Účetnictví by dále mělo splňovat obecně uznávané účetní postupy jako soubor obecně 

přijatých zásad a mělo by být aplikováno na lokální podmínky i v době měnících se 

legislativních opatření. [11], [9] 

1.3 Data, databáze 

Data jsou hlavním předmětem operaci v informatice a mohou byt různě strukturovaná i 

různě organizovaná. Nejčastěji vyuţívaným vyjádřením, resp. formáty dat v podnikové 

informatice jsou tabulky, text, případně grafika (schémata, grafy atd.). Při práci s daty 

určitých formátů, zejména u textů a tabulek je důleţitá jejich další charakteristika, a to vnitřní 

struktura dat. V případě textů si jejich základní vnitřní strukturu dovedeme běţně představit: 

znak – slovo – věta – odstavec. Fyzicky můţeme text dělit i na řádky a stránky, coţ je pro 

elektronické zpracovaní textu rovněţ podstatná vlastnost. Zatímco u textů se často mluví o 

volné struktuře záznamu, pak v případě tabulek jde o strukturu pevnou. Z pohledu pevné 

struktury uloţení dat se rozlišují následující úrovně: 

 Jednotlivé znaky. Numerické, alfanumerické atd. 

 Položky. Reprezentují určitou vlastnost sledované reality, např. 101 reprezentuje 

identifikátor zákazníka 

 Záznamy. Kolekce vzájemně souvisejících poloţek, např. záznam o objednávce 

 Soubory dat. Kolekce vzájemně souvisejících záznamů, např. soubor dat objednávek 

 Báze dat. Je na nejvyšší úrovni hierarchie dat, kolekce integrovaných a vzájemně 

souvisejících souborů dat. Např. soubor dat objednávek spolu se souborem dat zboţí a 

souborem zákazníků (objednatelů). 

Pokud jde o uloţení pevně strukturovaných dat, existuji dva základní přístupy – jeden 

označovaný jako tradiční, kdy báze dat je tvořena samostatnými soubory, a druhy označovaný 

jako databázový, kdy báze dat je tvořena vzájemně integrovanými soubory dat. Naprostá 
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většina informačních systémů je dnes zaloţena na tzv. objektově relačních databázích a s nimi 

spojeným programovým vybavením, tedy objektově relačních systémech řízení báze dat. 

Existuji samozřejmě i jiné. Informační systémy většího rozsahu jsou, kromě jiného, 

charakterizovaný i mohutnými systémy, jako jsou Oracle, MS SQL, DB/2, Sybase nebo 

Informix.  

Jako systém řízení báze dat se označuje software určený pro práci s daty v jedné nebo více 

databázích. Systém řízení báze dat umoţňuje uţivatelům a jiným aplikacím přistupovat k 

datům bez nutnosti znát konkrétní strukturu uloţení dat. Mezi základní úkoly SŘBD patří 

poskytovat sluţby v následujících oblastech práce s daty 

Systémy řízení báze dat jsou zaloţeny na databázových tabulkách, které jsou mezi sebou 

provázány na základě identifikátorů jednotlivých záznamů, resp. řádků tabulek, tzv. 

primárních klíčů. (Obrázek 2) dokresluje alespoň zhruba uvedený princip. [8], [4] 

 

Obrázek 2: Data v objektově relační databázi [8] 

1.4 Funkce a funkcionalita 

Funkce a funkcionalita představují statický pohled na obsah podnikové informatiky, a 

to na rozdíl od dynamiky. 

Funkce je např. zaloţení záznamu nového zákazníka, zpracování přehledu zákazníku a 

jejich zakázek, vytvoření objednávky, faktury apod. 
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Pokud je zdůrazněno hierarchické uspořádání funkcionality informačního systému, 

pak to vychází z obvyklých praktických postupů při vyjádřeni těchto funkci. Hierarchická 

strukturalizace funkčního obsahu odpovídá i běţným zvyklostem při práci s informacemi, 

např. obsah knihy má hierarchickou strukturu, obsah studie, seminární práce má rovněţ 

hierarchickou strukturu apod. 

Funkce informačního systému lze členit podle nejrůznějších hledisek. Nejobvyklejším 

jejich členěním je podle obsahu, tedy v hierarchii, kterou jsme jiţ zmínili. Další moţnosti je 

jejich kategorizace z hlediska charakteru operaci s daty, které ji realizuji. Předpokládáme zde 

tři základní kategorie, a to: 

 Transakční funkce. Slouţí pro vytváření a aktualizace datových bázi. Příkladem 

takové transakční funkce můţe byt zaloţení nového zákazníka do zákaznické 

databáze, zaúčtovaní dokladu do účetní databáze, příprava a vystaveni objednávky na 

materiál apod. 

 Analytické a plánovací funkce. Představuji zpracování nejrůznějších přehledů, 

analýz nebo podnikových plánů. Příkladem těchto funkci můţe byt přehled trţeb za 

zboţí podle zákazníků, tabulka vývoje prodejů podle druhů zboţí za několik 

posledních měsíců apod. 

 Speciální, správní a provozní funkce. Zajišťuji obvykle archivace a zálohováni dat, 

správu číselníků, např. číselníku zboţí, číselníku zákazníků, dodavatelů a další. 

 

Základní představu o dílčích funkcích, např. v oblasti řízeni prodeje, rozdělených podle 

výše definované kategorizace funkci uvádí (Obrázek 3). 

Náplni řízení prodeje je obvykle podpora zpracování prodejních objednávek, tj. příprava a 

zpracovaní všech potřebných dokumentů k realizaci prodeje zboţí a sluţeb. Další jeho náplni 

je řízení expedičních skladů, analýzy zásob hotových výrobků atd.  

Je samozřejmé, ţe funkce informačního systému lze strukturovat i kategorizovat různě 

podle konkrétních podnikových potřeb, proto způsob uvedený na obrázku je třeba brát jako 

orientační. Rozlišeni funkci na tři zmíněné skupiny je účelné pouze z toho důvodu, ţe kaţdá z 

těchto skupin má svoji vlastni logiku, účel v podnikovém řízení a nakonec i typ 

informatických aplikaci, které je zajišťuji, jak uvidíme v oddílech B a C. [8] 
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Obrázek 3: Funkcionalita v oblasti řízení prodeje [8] 

1.5 Řízení podnikových procesů 

V kaţdém typu či druhu podniku existují nějaké procesy. Proces je mnoţina na sebe 

navazujících činnosti, které z definovaných vstupů vytvářejí poţadovaný výstup, váţí na sebe 

zdroje (lidi, technologie, materiál, finance, čas) a mají měřitelné charakteristiky. Je to klíčový 

pojem v moderní teorii řízení podniku, prostředek a nástroj pro popis a pochopení toho, co se 

v něm děje.  

 „Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, 

které přeměňují vstupy na výstupy“ 

Zavedení procesů umoţňuje optimalizovat vykonávání jednotlivých činností, lépe 

organizovat práci, dovoluje flexibilně reagovat na podněty od zákazníka a v poslední řadě 

také podporuje jejich opakované vylepšování, které je holou nezbytností pro udrţení firmy na 

trhu. Po provedení procesní analýzy a jejím schválení managementem je společnost 

připravena zahájit procesní inovace a tím docílit svého efektivnějšího fungování. [11] 
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Podnik řídí inovace zejména v oblasti výrobků a sluţeb, spolupráce s partnery a 

podnikových procesů. Tyto typy inovací jsou vnitřně propojeny a navzájem se ovlivňují. 

Kaţdý typ inovace má proto dopad na podnikové procesy. 

Řízení inovačního cyklu přímo nevyţaduje realizaci nových procesů ve všech částech 

podniku. Předpokládá ale pruţné zakomponování poţadovaných změn, a to včetně tzv. Best 

practices (nejlepších praktik) – standardizovaných postupů odráţející zkušenosti s řízením 

podnikových procesů. 

Typickým příkladem je pouţití nejlepších praktik při inovaci procesů, které jsou 

ovlivňovány legislativními regulacemi, např. v oblasti financí, účetnictví nebo lidských 

zdrojů. 

V posledních letech se rozmohl styl procesního řízení společností oproti stylu řízení 

předchozímu funkčnímu. Procesní řízení neboli BPM je soubor činností, které se týkají 

plánování a sledování výkonnosti zejména realizačních firemních procesů. Business Process 

Management (BPM) je oblast, která bezprostředně souvisí s nasazením podnikového 

informačního systému. [10] 

Z hlediska nasazení podnikových IS je důleţité dělení procesů podle jejich 

automatizovatelnosti, protoţe IS jsou vyuţitelné zejména pro podporu dobře 

automatizovatelných procesů. V případě ERP to mohou být například činnosti spojené 

s přijímáním a vydáváním objednávek, příjmem a výdejem materiálu, vydáním a přijímáním 

faktur nebo plánováním podnikových zdrojů. Na druhé straně mohu IS také pomoci při 

podpoře kreativních činností, jako je tvorba nových výrobků, marketingových plánů apod. 

Procesy můţeme v informatice klasifikovat podle nejrůznějších hledisek. Jeden ze 

základních přístupů ke kategorizaci procesů člení procesy podle jejich významu pro 

podnikové řízení a jeho celkové výsledky na (Obrázek 4): 

 Základní procesy. Zabezpečují hlavní podnikové aktivity bezprostředně spojené 

s uspokojováním potřeb zákazníků. Mají rozhodující podíl na „hodnotě“ finálního 

produktu, a tedy i na výkonnosti a kvalitě celého podniku, např. proces řízení zakázky. 

 Podpůrné procesy. Jsou procesy probíhající uvnitř podniku a mají podpůrný 

charakter pro základní procesy, např. procesy zásobováním materiálem. 
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 Řídící procesy. Představují procesy, jimiţ firma definuje svoji organizaci a 

administrativní akty. 

 

Obrázek 4: Řídící a podpůrné procesy [11] 

Dalším pohledem na podnikové procesy je jejich členění podle jejich vztahů k subjektům, 

které do nich vstupují nebo jsou procesem ovlivněny. Z tohoto hlediska lze procesy dělit na: 

 Interní. V rámci jednoho podniku, případně pouze jeho dílčích organizačních 

jednotek (závodů, divizí atd.), např. proces řízení výrobní zakázky. 

 Externí. Mezipodnikové procesy, tj. procesy zahrnující vztahy podniku k externím 

subjektům (obchodním partnerům, státní správě atd.), které překračují hranice 

podniku. Jsou realizovány částečně u dodavatelů, u spolupracujících firem nebo přímo 

u konečného zákazníka, např. procesy řízení obchodních zakázek. [11] 

1.6 Zlepšování a reengineering procesů 

Cílem řízení změn je usnadnění a urychlení průběhu změny je usnadnění a urychlení 

procesu změny, aby předem zvolená strategie byla úspěšně a efektivně implementována. Zde 

je třeba zdůraznit důleţitost lidského faktoru a i přes svou důleţitost nepřeceňovat vliv 

software a hardware, kdy přílišným soustředěním na tyto dva faktory můţe dojít k neúspěchu 

zavádění a vyuţití IT projektů v praxi. Mnohem důleţitější je, zda chceme měnit celý proces 
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od začátku nebo stávající proces pouze kontinuálně vylepšovat dále uvedenými metodami 

(Obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Zlepšování procesů [10] 

BPR je zcela jiným přístupem oproti průběţnému zlepšování procesů. Ve své podstatě 

je předpokladem k řešení zcela nevyhovující, nefunkční, špatný podnikový proces, který je 

třeba změnit úplně od počátku. Tento přístup umoţňuje pohled na danou věc z úplně jiného 

hlediska. Soustředí se na úplně nový proces a umoţňuje se odpoutat od současného stavu 

procesu. Reengineeringový přístup má několik kroků, které začínají definicí rozsahu projektu, 

analýzou potřeb a moţností, vytvořením soustavy procesů, naplánováním přechodu a nakonec 

implementací. Pokud porovnáme metodu průběţného zlepšování a reengineeringu, můţeme 

první metodu označit zlepšením a druhou pak inovací (Obrázek 6). [10] 

 

Obrázek 6: Reengineering procesů [10] 
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2 ERP Systém 

ERP volně přeloţitelné jako „plánování podnikových zdrojů“. Jde o typ informačního 

systému navrţený k integraci jednotlivých oddělení a funkcí v rámci celého podniku do 

jednotného informačního systému a jednotné datové základny – podnikové databáze. ERP 

systémy jsou povaţovány jednak za nástroje, které plánují a řídí klíčové procesy v podniku, 

ale také za informační systémy, který integrují a automatizují všechny klíčové 

vnitropodnikové procesy. Systém je moţné definovat jako: 

„Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je schopen 

pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich 

transformaci na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou.“ 

Ne všechny podnikové informační systémy, které jsou zaměřeny na řízení podnikové 

agendy z oblasti ekonomiky, lidských zdrojů, logistiky a výroby lze označit za ERP systémy. 

Řada z nich postrádá zcela zásadní vlastnosti, potřebný rozsah a hloubku funkcionality nebo 

takovou míru technologické vyspělosti, aby mohly pro organizaci představovat skutečně 

integrující platformu určenou pro řízení podnikových procesů. Podnikovým (interním) 

procesem myslíme takový proces, nad nímţ má management plnou kontrolu, je tedy jeho 

vlastníkem. K těmto klíčovým interním procesům patří: 

 výroba 

 nákupní, prodejní, (vnitřní výrobní) výrobní logistika 

 lidské zdroje 

 ekonomika 

ERP systém je pak vymezen pěti základními vlastnostmi: 

 Automatizace a integrace hlavních podnikových procesů 

 Sdílení dat, postupů a jejich standardizace přes celý podnik 

 Vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase 

 Schopnost zpracovávat historická data 

 Celostní přístup k prosazování ERP koncepce 
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2.1 Základní vlastnosti ERP 

Automatizace podnikových procesů. ERP systémy jsou zaměřeny nejen na 

zpracování dat a úlohy spojené s automatizací a racionalizací podnikových činností a procesů. 

V poslední době se stal dominantní business přínos. Toho je dosahováno jednak sniţováním 

nákladů v rámci integrovaných a optimalizovaných podnikových procesů, ale stále více i 

podporou a rozšiřováním přijmu z prodejů nových, resp. inovovaných výrobků a sluţeb. 

Navíc „ţivotní cyklus“ podnikového IS se striktně neuzavírá tak jako v minulosti 

symbolickým uvedením do provozu, ale neméně podstatné jsou i jeho efektivní provozování, 

údrţba a další rozvoj, resp. opětovná inovace. 

Sdílení datové základny. Základem podnikových informačních systémů (téţ systémů 

pro plánování podnikových zdrojů nebo systému ERP) je jedna společná databáze neboli 

datová základna, která je sdílená všemi funkcemi ERP systému. Díky níţ jsou systémy 

schopny zcela podporovat všechny procesy související s podnikovou ekonomikou daného 

podniku. Typickými procesy mohou být v oddělení finanční účtárny či controllingu, 

plánování a řízení výroby, nákupu a logistiky, prodeje a expedice či řízení lidských zdrojů. 

Přístup k funkcím a datům v reálném čase. Funkce ERP systémů jsou koncipovány 

pro on-line komunikaci uţivatelů, kteří je vyuţívají přímo při řízení jednotlivých 

podnikových procesů. Data, která vznikají, jsou bezprostředně sdílena ostatními funkcemi a 

uţivateli.  

Tvorba, zpracování, ukládání a přístup k historickým datům. ERP systémy 

ukládají a vytvářejí data nejen k okamţitému bezprostřednímu pouţití, ale vytváří rovněţ 

historická data, která jsou přístupná online funkcím a uţivatelům ERP. Ty jsou vhodná při 

plánování a řízení podnikových zdrojů a procesů. 

Celostní systémový přístup. Podnik je povaţován za jeden celek - systém. Nejsou 

vytvářeny samostatné oddělené a nepropojené agendy nebo subsystémy. Jednotlivé funkce 

ERP systému na sebe navazují a jsou navzájem propojeny tak jako je tomu u podnikových 

procesů, které představují koloběh zdrojů v podniku. 
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2.2 Klasifikace ERP 

ERP systémy můţeme dělit podle různých kritérií. V literatuře, je nejčastěji uváděné 

to, zdali systém ERP podporuje všechny klíčové vnitropodnikové procesy. Při pohledu na 

nabídku současných podnikových IS se lze setkat obecně se dvěma typy aplikací 

rozlišovaných podle typu jejich specializace na straně jedné a komplexnosti na straně druhé: 

All-in-one. Systémy, které v sobě integrují všechny výše uvedené interní procesy, 

označujeme jako All-in-One. Do této kategorie spadají také některá univerzální ERP řešení 

(nejčastěji zahraniční produkce), která ale nepokrývají jeden z klíčových procesů- řízení 

lidských zdrojů. Při implementačních projektech bývá tento proces zabezpečen subdodávkou 

jiného, specializovaného dodavatele. Vzhledem k poměrně jednoduchému začlenění této 

funkcionality do ERP řešení není organizace postavena před problém řešit další sloţitý 

integrační projekt. Dodavatel obvykle sám garantuje celé dílo včetně této subdodávky a její 

integrace. Volba All-in-One systému by pak pro podniky měla znamenat realizaci pouze 

jednoho projektu. 

Best-of-Breed. Do kategorie ERP řadíme také ty informační systémy, které nemusí 

nutně pokrýt a integrovat všechny čtyři interní procesy. Zákazníkovi ale musí poskytnout buď 

detailní špičkovou funkcionalitu, nebo jsou orientované výhradně na určité obory podnikání. 

Tyto tzv. Best-of-Breed systémy (volně přeloţeno jako „jedinci se špičkovými vlastnostmi“) 

pak v praxi bývají nasazovány buď samostatně (zejména oborové Best-of-Breed), nebo tvoří 

součást podnikové ERP koncepce (procesně orientované Best-of-Breed) společně s jinými 

informačními systémy. 

Lite ERP.  Lite ERP systémy představují specifickou nabídku určenou pro trh malých 

a středně velkých podniků, vyznačující se niţší cenou a nejrůznějšími omezeními. Tzv. 

„odlehčená ERP řešení“ jsou limitována v některých vlastnostech, jako např.: Budoucí 

rozšíření o další moduly, počet současně pracujících uţivatelů, omezení funkcionality ve 

srovnání s původní verzí systému, moţnost uţivatelských úprav systému „na míru“, přechod 

na plnou verzi systému, šíře a komfort servisních sluţeb. Tato omezení neznamenají, ţe jde o 

„nekvalitní ochuzený ERP systém“. Je ale nutné před pořízením takového řešení dobře zváţit 

jeho vyuţití a další rozvoj. [11] 
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Tabulka 1: Klasifikace ERP [11] 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

 
 
 
 

All-in-one 
 
 
 
 

Schopnost pokrýt všechny 
klíčové interní procesy (řízení 

lidských zdrojů, výroba, 
logistika, ekonomika) 

Vysoká úroveň 
integrace, dostačující 

pro většinu 
organizací 

Nižší detailní 
funkcionalita, 

nákladná 
customizace 

 
 
 

Best-of-Breed 
 
 
 
 

Orientace na specifické 
procesy nebo obory, nemusí 

pokrývat všechny klíčové 
procesy 

Špičková detailní 
funkcionalita, nebo 
specifická oborová 

řešení 

Obtížnější koordinace 
procesů, 

nekonzistentnosti 
v informacích, 

nutnost řešení více IT 
projektů 

 
 

 
Lite ERP 

 
 
 
 

Odlehčená verze 
standardního ERP zaměřená 

na trh malých a středně 
velkých firem 

Nižší cena, orientace 
na rychlou 

implementaci 

Omezeni ve 
funckionalitě, počtu 

uživatelů, 
možnostech rozšíření 

apod. 
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3 Správa podnikového obsahu (ECM) 

ECM představuje komplexní řešení pro problematiku podnikového obsahu a umoţňuje 

dosáhnout vysokého stupně automatizace práce. ECM je zaloţen na široké mnoţině nástrojů a 

je moţné jej definovat jako: 

„ECM je technologie určená k pořízení, správě, ukládání, ochraně a doručení obsahu a 

dokumentů vztažených k organizačním procesům. ECM nástroje a strategie umožňuje řízení 

nestrukturovaných informací organizace, ať se tyto nachází kdekoliv." 

Vnější architektura, tj. začlenění ECM do struktury ostatních aplikací je znázorněna na 

(Obrázek 7) 

 

Obrázek 7: Postavení ECM v aplikační architektuře IS [6] 
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Neustále rostoucí pouţívání informačních technologií přidalo na různorodosti typů dat a 

vytvořilo daleko sloţitější řadu problému spojených s přístupem k jejich obsahu. Společnosti 

jsou pak v rámci svého informačního systému nuceny zpracovávat a ukládat jejich ohromné 

mnoţství. [6] 

 

Obrázek 8: Fáze životního cyklu podnikového obsahu [6] 

S mnoţstvím obsahu roste i neuspořádanost, která brání uţivatelům v efektivní práci, 

ohroţuje bezpečnost a klade zvýšené nároky na kapacitu uloţišť. Tyto problémy pociťuje 

společnost zvyšujícími se náklady i nespokojeností zákazníků a zaměstnanců. Řešení ECM je 

klíčovou součástí infrastruktury organizace, která podnikům pomáhá tyto problémy řešit. 

V definici ECM je uvedeno, ţe se jedná o technologii slouţící k řízení, uloţení, 

zachování a doručení podnikového obsahu. Jinými slovy, jedná se o technologii pokrývající 

všechny fáze ţivotního cyklu podnikového obsahu (Obrázek 8). 

Klíčovým prvkem ECM řešení je schopnost přistupovat k dokumentům v reálném čase, 

aby byl jejich obsah vţdy přístupný správné osobě ve správný čas. Tento přístup umoţňuje 

uskutečnit efektivní rozhodnutí na základě informací získaných z dokumentu. Navíc všechny 

typy dokumentů mohou být prohlíţeny bez nutnosti instalované aplikace, ve které byl 

dokument vytvořen. Jedná se o komplexní řešení pro problematiku ţivotního cyklu 

dokumentu a umoţňuje dosáhnout vysokého stupně automatizace práce. Pomocí nástrojů na 

optimalizaci je moţné řešení dále rozšiřovat a přizpůsobovat novým potřebám. 

Protoţe ECM je robustní systém, který se vyvinul z široké škály aplikací, je rozdělen na 

komponenty, které pokrývají svojí funkcionalitou vţdy určitou část podnikového obsahu. O 

jednotlivých aplikacích, které EMC tvoří, budou pojednávat následující kapitoly. [6] 
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3.1 Digitalizace dokumentů 

Digitalizace dokumentů je vedle přímé tvorby dokumentů v elektronické formě druhou 

alternativou vstupu dokumentu do IS (Obrázek 9)  

„Komponenta pro digitalizaci dokumentů je program, který zajišťuje převod listinných 

dokumentů do digitální podoby, a to buď formou obrazu, nebo do editovatelného 

elektronického souboru.“ 

Jedná se rovněţ o vyuţívaný způsob, jak je nejen dlouhodobě uchovávat, ale i omezit 

nadměrnou produkci papírových výtisků a redukovat tak náklady. Je to jeden ze základních 

interních procesů většiny společností. [6] 

 

Obrázek 9: Proces digitalizace dokumentů [6] 

Dříve existovala pouze moţnost faktury kopírovat a předávat různým oddělením. Proces 

digitalizace tak do organizace přináší nový způsob práce. Tyto dokumenty umoţňují 

uţivatelům snadnější přístup k informacím a zkracují čas potřebný ke správě informací v nich 

obsaţených. Ke správné funkci digitalizace a k usnadnění práce uţivatelů je však třeba 

digitalizaci dokumentů zavést do ostatních podnikových aplikací a následně upravit i 

podnikové procesy.  

Samotný způsob zpracování dokumentace z papírové do elektronické podoby není 

nikterak sloţitým procesem. Listinný dokument je nejprve nutné převést do digitální podoby 

pomocí skenování, coţ je proces, ve kterém je dokument vloţen do skeneru a jeho obraz je 

uloţen v určitém formátu (např. PDF, BMP, TIFF, JPEG). Výběr skeneru závisí především na 
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objemu zpracovaných dat. Po naskenování, jsou faktury rovněţ uloţeny do elektronického 

archívu pro jejich následné snadné vyhledávání a uchování v systému DMS (Obrázek 10). 

 

Obrázek 10: Pokrytí fází životního cyklu podnikového obsahu komponentou pro digitalizaci dokumentů 
[6] 

Všechny ostatní fáze firemního oběhu faktur (workflow), ať uţ se jedná o jejich 

schvalování, účtování či jejich samotnou úhradu (vytváření platebních návrhů), probíhají v 

elektronické formě. Výhodou například pro jednotlivé schvalovatele tak můţe být, jednak ţe 

fakturu neztratí, ale také vidí přehledně seznam jiţ schválených faktur a těch, které na 

schválení teprve čekají. [6] 

Tabulka 2: Digitalizovaný vs. listinný dokument [6] 

Digitalizovaný dokument Listinný dokument 

Okamžitý přístup v jakémkoliv čase Dokument časem dorazí 

Po naskenování archivován Možnost ztráty při oběhu 

Lze rychle dohledat Dohledání je fyzicky i časově náročné 

Lze snadno distribuovat Distribuce je fyzicky i časově náročná 

Stálost dat Proměnlivost dat 

3.2 Systém pro řízení a správu dokumentů (DMS) 

Systém DMS je jádrem řešení ECM, protoţe poskytuje centrální úloţiště dokumentů a 

dalších typů dat podnikového obsahu, jak dalším komponentám v rámci ECM, tak 

podnikovým aplikacím typu ERP apod. Jeho cílem je poskytnout všem uţivatelům okamţitý a 

bezpečný přístup k potřebným dokumentům.  

„Systém pro správu dokumentů poskytuje integrované úložiště dokumentů a s 

respektováním víceuživatelského prostředí sleduje a řídí manipulaci s nimi.“  

S přibývajícím mnoţstvím dokumentů se zvyšují nároky na jejich uspořádání tak, aby 

byl jednotlivý dokument snadno přístupný a zamezilo se jeho ztrátě nebo zneuţití.  Aby 

s těmito dokumenty bylo moţno pracovat efektivně, je potřeba je potřeba změnit kvalitu jejich 
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zpracování a proces práce s dokumenty automatizovat neboť ta přináší přehlednost, aktuálnost 

a flexibilitu. K této efektivní činnosti slouţí právě DMS systémy. Správa elektronických 

dokumentů je v době digitální komunikace jedním z nejdůleţitějších prvků efektivní práce 

kaţdé firmy včetně úřadů a státní správy. [6] 

 

Obrázek 11: Pokrytí fází životního cyklu podnikového obsahu komponentou pro správu dokumentů [6] 

DMS pracuje s dokumenty, které vznikly v digitální podobě nebo byly do této podoby 

převedeny. Patří sem např. smlouvy, zápisy z porad, faktury, prezentace ale i technické 

výkresy, plány či různé formáty obrázků, které jsou uloţeny v jednotném uloţišti systému 

DMS. V rámci systému není podstatný formát dokumentu, protoţe systém by neměl být na 

formátu závislý.  

V rámci ţivotního cyklu podnikového obsahu pokrývá DMS fázi zpracování. Pro tyto 

systémy je typické, ţe se v nich dokumenty ani nevytvářejí ani neupravují, pouze je jejich 

prostřednictvím ukládání pouţívání dokumentů sledováno a řízeno (Obrázek 11). Účelem 

DMS je poskytnout uţivateli tyto moţnosti při práci s dokumenty: 

 Vkládání dokumentů  

 Zabezpečení  

 Nastavení práv přístupu  

 Vyhledávání dokumentů  

 Správa verzí  

 Zálohování a archivace dokumentů  

 Workflow  

Tento systém se také stará o celý ţivotní cyklus dokumentů (Obrázek 12), které spojují 

s reálnými procesy, čímţ napomáhá optimalizovat jejich oběh. Také definuje, jak se s 

dokumenty nakládá, definuje typy dokumentů, řeší otázku přístupových práv a celkově 

způsob práce s dokumenty. [6] 
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Obrázek 12: Životní cyklus dokumentu [15] 

3.3 Správa elektronické pošty 

E-mail se velice rychle stal jednou ze základních forem podnikové komunikace. Jeho 

prostřednictvím jsou předávány důleţité dokumenty, vyřizována obchodní korespondence, 

distribuována manaţerská rozhodnutí, sdělovány důvěrné informace. [6] 

„Komponenta pro správu elektronické pošty je program, který realizuje přesun a 

zatřídění poštovních zpráv a přiložených souborů z poštovních schránek zaměstnanců do 

společného úložiště, kde se z nich stávají sdílené informační zdroje.“ 

 

Obrázek 13: Pokrytí fází životního cyklu podnikového obsahu komponentou pro správu el. pošty [6] 

Komponenty pro archivaci elektronické pošty automaticky archivují všechny příchozí i 

odchozí e-mailové zprávy. Tzn., ţe uţivatel je má sice ve své poštovní schránce, ale odtud 
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jsou propojeny na své kopie v archivu. V pravidelných časových intervalech jsou však 

neaktivní e-maily z e-mailového serveru smazány a uţivatelé je mají k dispozici pouze na 

serveru archivním. V archivním úloţišti jsou e-maily automaticky klasifikovány a je moţné 

v nich fulltextově vyhledávat, a to jak v rámci automaticky vytěţených metadat, tak textů 

zpráv či připojených příloh. Uţivateli jsou poskytnuty informace pouze z těch e-mailových 

zpráv, ke kterým má přístupová práva, coţ ale můţe být širší spektrum zpráv, neţ obsahovala 

jeho e-mailová schránka. Komponenty pro archivaci elektronické pošty umoţňují (Obrázek 

13): 

 Archivaci jednotlivých e-mailů 

 Dávkovou archivaci e-mailů 

 Snadné zpětné zpřístupnění zpráv a jejich příloh 

 Nastavení přístupových práv 

 Deduplikace archivovaných zpráv 

 Fulltextové vyhledávání v archivovaných zprávách i přílohách 

Z hlediska e-mailu je moţné archivovat: 

 Pouze text e-mailu 

 e-mail a přílohy 

 pouze přílohy 

 e-mail a přílohy jako jeden objekt 

 e-mail a přílohy jako oddělené, ale propojené objekty 

 e-mail nebo přílohy s propojením na existující dokument 

Komponenty pro archivaci elektronické pošty bývají často integrované do prostředí 

nejrozšířenějších poštovních serverů – Microsoft Exchange a Lotus Domino. K přesunu zpráv 

do centrálního uloţiště je moţno přistupovat v podstatě dvěma způsoby, buď jsou e-maily 

archivovány automaticky, nebo o tom rozhodne uţivatel. [6] 

3.4 Archivace 

Činnost organizace musí být transparentní a dlouhodobě zpětně prokazatelná. Toho lze 

docílit jedině bezpečným uchováváním všech relevantních dat a dokumentů, jejichţ objem 

však neustále roste. 
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„Komponenta pro archivaci elektronických dokumentů je programové vybavení, které 

zajišťuje důvěryhodné uložení dokumentů, jejich ošetřování, zpřístupňování a vyřazování 

s platnými zákony.“ 

 

Obrázek 14: Pokrytí fází životního cyklu podnikového obsahu komponentou pro archivaci [6] 

Organizace jsou ze zákona povinny vést podnikové archivy. Tradiční podobou těchto 

archivů jsou speciální místnosti s řadami polic a archivními krabicemi. Místnosti jsou vysoce 

zabezpečené a často vybavené klimatizační technikou udrţující v místnosti stálou teplotu a 

vlhkost. 

Řešení archivace v této podobě je typické pro organizace, které se při své podnikatelské 

činnosti opírají výhradně o listinné dokumenty, tzn., ţe není zohledněn vznik a zpracování 

dokumentů v elektronické formě, vše je ve finále vytištěno a v listinné formě archivováno. 

Digitální archivace je problematikou nadnárodního charakteru a je předmětem řešení 

mezinárodních projektů, které se zabývají zaručením čitelnosti elektronických dokumentů 

uloţených na paměťových médiích v horizontu desítek a stovek let. 

Hardware i software rychle zastarává, takţe je třeba zajistit, aby archivována data byla 

uloţena na takových médiích a v takovém formátu, který umoţní jejich zobrazení či vytištění. 

Při zastarání původních technologií je třeba data převést na nová média či konvertovat do 

aktuálních formátů. (Obrázek 14) 

Ačkoliv digitální archivace vypadá jako technologicky stále řešený problém, tak to 

v ţádném případě neznamená, ţe by se jí neměla organizace zabývat. Právě naopak. Efektivní 

kombinace listinného a digitálního archivu vnese pořádek do manipulace s dokumenty, 

zrychlí celou řadu podnikových procesů, přinese finanční úspory a vyhoví legislativním 

poţadavkům. Porovnání archivace a zálohování (Tabulka 3). [6] 
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Tabulka 3: Archivace vs. zálohování 

Archivace Zálohování 

Uchování dat pro budoucí užití Obnova dat při jejich ztrátě 

Plnění leg. Požadavků Zajištěni bezpečnosti provozu IS 

Data jsou archivována roky Data jsou archivována dny, týdny 

3.5 Automatizace procesů (workflow) 

Do rámce ECM je zahrnována i celá oblast řízení procesů. V praxi se s ní nejčastěji 

setkáme pod zkratkou BPM. Je to zastřešující termín pro sadu nástrojů a technologií, které 

zajišťují automatizovaný průběh podnikových procesů. Automatizované procesy mohou být 

spouštěny a jejich průběh řízen v rámci jednotlivých aplikací (typicky ERP, DMS). Aplikace, 

které realizují automatizaci procesů, jsou nazývány workflow. 

,,Workflow znamená automatizaci celého nebo části podnikového procesu, během 

kterého jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány od jednoho účastníka procesu k 

druhému podle sady procedurálních pravidel tak, aby se dosáhlo nebo přispělo k plnění 

celkových / globálních podnikových cílů“  

Kromě automatizace samotných procesů dochází i k jejich zpřehlednění. Workflow také 

slouţí k podpoře toku dokumentů a informací mezi jednotlivými účastníky procesů. Workflow 

je v současnosti obecně spojen s manuálním zpracováním dokumentů, řeší schvalování a 

nastavení priorit pořadí dokumentů. V případě výjimky přesouvá rozhodnutí na osobu na 

vyšším stupni rozhodovací hierarchie. Tyto rozhodnutí jsou prováděny na základě pravidel 

předdefinovaných vlastníkem procesu. (Obrázek 15) 

 

Obrázek 15: Pokrytí fází životního cyklu podnikového obsahu komponentou automatizaci procesu [6] 

Kvalitní workflow systém musí obsahovat nástroj pro tvorbu popisu pracovních 

procesů, který umoţňuje jejich znázornění např. v grafické formě. Mnohdy nevyţaduje 

specializované programátorské znalosti a můţe být pouţíváno běţnými uţivateli IS. 
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Workflow je v mnohých produktech řešen s vyuţitím grafického designu kroku s následnou 

customizaci podmínek, stavů akcí atd. (Obrázek 16). [6] 

 

Obrázek 16: Obecná struktura workflow [6] 

Jelikoţ mají workflow systému úzkou vazbu na systémy DMS, jejich hlavní úlohou je 

zabezpečit efektivní schvalovaní potřebných dokumentů, aniţ by musel někdo fyzicky 

přesouvat dokument od jednoho článku schvalovacího řetězce k jinému. Děje se to tedy 

elektronicky, rychle a především efektivněji. Schvalovatel se k dokumentu vyjadřuje na 

základě zobrazení jeho elektronické verze. Má pochopitelně řadu moţností, jak to udělat. 

Můţe dokument schválit a poslat dalšímu uţivateli, schválit s výhradou, dopsat komentář, 

neschválit, vrátit k dopracování a mnoho jiných scénářů, které se musí předem nastavit na 

míru a poţadavky organizace. Rozlišujeme mezi jednotlivými typy workflow (Obrázek 17) 

Administrativní workflow. Je určeno k vyřizování běţné kaţdodenní agendy (např. 

vystavení objednávky, sledování výdajů, vyřízení reklamace, povolení pracovní cesty apod.). 
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Tyto procesy jsou dobře strukturovatelné, často se opakují, bývají jednoduché - s malým 

počtem alternativních moţností, obvykle jsou vázány na standardizované formuláře a 

dokumenty. Dobré řešení musí respektovat, ţe téměř kaţdý v organizaci je jejich 

potencionálním účastníkem, proto je důleţitá dostupnost systému pro kaţdého a ţe účastnící 

administrativního workflow jsou příleţitostní, workflow není jejich hlavní pracovní náplní. 

 

Obrázek 17: Typy workflow [6] 

Ad hoc workflow. Je zaloţeno na náhodnosti vzniku workflow procesu. Procesy jsou 

většinou jedinečné, je moţné je definovat aţ v okamţiku jejich vzniku (např. odpověď na 

dotaz zákazníka, vypracování výroční zprávy). Vyţadují od uţivatelů vysokou míru 

samostatnosti. Důleţitá je zde široká přístupnost Workflow produktu a snadná definice 

workflow procesu.  

Produkční workflow. Podporuje hlavní podnikové procesy. Ty procesy, které vytvářejí 

přidanou hodnotu k finálnímu produktu a na kterých závisí spokojenost zákazníka (např. 
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vyřízení ţádosti o poskytnutí půjčky, likvidace pojistné události apod.). Procesy jsou dobře 

strukturovatelné, výskyt případů procesů je častý, práce s aktivitami procesu zabírá uţivateli 

většinu pracovní doby. Důleţitá je integrace s dalšími firemními aplikacemi, čím je kratší 

doba mezi jednotlivými kroky procesu, tím je systém efektivnější, pruţnost změn definice 

procesu není důleţitá, protoţe změny procesu nejsou denní záleţitostí, souvisí většinou s 

rozsáhlejšími změnami v celé organizaci.  

Kolaborativní workflow. Je zaměřeno na podporu skupinové spolupráce. Typická je 

existence dokumentu, jehoţ prostřednictvím si účastníci vyměňují své poznatky, a který se 

stane výsledkem jejich společné práce (např. zpracování kupní smlouvy, tvorba propagačního 

materiálu, návrh nové sluţby apod.). Očekáván je dokument, na kterém spolupracuje několik 

uţivatelů, a který prochází několika schvalovacími cykly. U těchto workflow je klíčový 

proces a dokument, spolupracují s ním většinou tvůrčí pracovníci, musí tedy umoţňovat 

kreativitu pracovníků, musí být pruţné, neboť tvůrčí pracovníci často vyuţívají 

nepředdefinované cesty. [6] 
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4 Analýza a popis problému 

4.1 Seznámení se společností 

Společnost, v níţ bude objasněna oblast procesu plánování je společnost BorsodChem 

MCHZ, s.r.o., se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách. Tato společnost v současnosti 

navazuje na tradiční chemické výroby, jejichţ vznik je datován roku 1927. Úmyslem bylo 

tehdy vyuţít blízkého zdroje koksárenského plynu pro zabezpečení předválečného 

československého hospodářství čpavkem, kyselinou dusičnou a umělými hnojivy podobně 

jako v okolní Evropě.  

Výroba v novém závodě započala v roce 1928, kdy byla zahájena výroba čpavku a 

síranu amonného. Výrobní program původně zaměřený na výrobu hnojiv byl po druhé 

světové válce rozšiřován a modernizován. Postupně byla do výroby zavedena výroba 

formaldehydu a močovinoformaldehydových pryskyřic a rozšířeno zpracování vodíku pro 

hydrogenace. Poté byla rozvíjena výroba cyklohexanonu jako základní suroviny pro výrobu 

silonu. Na výrobu hnojiv taktéţ navázala výroba kyseliny šťavelové.  

Dnešní nosné výrobky – anilin a cyklohexylamin – datují svůj počátek do roku 1962, 

kdy bylo na tyto výroby postaveno poloprovozní zařízení. V roce 1971 byla zahájena nová 

výroba fenolformaldehydových lisovacích hmot a pryskyřic. Nejvýznamnější investice 

společnosti – anilinový blok - byla uvedena do provozu v roce 1985. Na tento provoz 

navázala nová výrobna cyklohexylaminu a v roce 1992 byla uvedena do provozu nová 

výrobna speciálních aminů, která byla roku 1997 doplněna o další dvě výrobní linky. 

Podstatnou změnou prošla výrobna vodíku, kde byla započata výroba technologií parního 

reformingu zemního plynu. Postupně byla zvyšována kapacita výroby anilinu aţ na 150 kt 

ročně, coţ bylo umoţněno výstavbou další moderní jednotky parního reformnímu a výstavbou 

dvou modernizovaných hydrogenačních linek výroby anilinu.  

Ve společnosti byly dokončeny hlavní technologické a surovinové změny, které si 

vynutily ekonomické a trţní změny v podnikání po roce 1990. Postupně docházelo k 

odstavování a rušení výroben: sorbitu, kyseliny sírové, izopropylaminu, dusíku, kyslíku, 

argonu, hnojiv, dusičnanu a dusitanu sodného, čpavkové vody a kyseliny šťavelové.  
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Po roce 1990 prošla společnost četnými jak organizačními změnami, tak změnami ve 

vlastnické struktuře. Za klíčový lze povaţovat vznik akciové společnosti Moravské chemické 

závody v roce 1990, k němuţ došlo transformací ze státního podniku. Od 1.1.1999 do 

26.4.2000 byly Moravské chemické závody formou odštěpného závodu součástí společnosti 

Aliachem, a.s. 

Současná společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., vznikla 27. 4. 2000 vyčleněním části 

odštěpného závodu Moravské chemické závody z akciové společnosti Aliachem. Majoritním 

vlastníkem se stala společnost BorsodChem Zrt., která se v roce 2006 stala 100% vlastníkem.  

Firma přinesla nejen potřebný kapitál, ale také zrealizovala nezbytnou optimalizaci 

výroby s důrazem na výrobu kyseliny dusičné, anilinu a speciálních aminů. V únoru 2011 

získala celá skupina BorsodChem nového strategického vlastníka, společnost Wanhua 

Industrial Group.  

V současné době je BorsodChem MHCZ, s.r.o., plně integrována v nadnárodním 

uskupení.  

Společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., vlastní technologie a know-how výroby 

zásadních produktů a je schopna je dále rozvíjet. Licence na technologii výroby anilinu byla 

prodána do Japonska, kde jsou jiţ úspěšně provozovány dvě velkokapacitní jednotky. Více 

neţ desetina světové produkce anilinu je v současnosti vyráběna dle licence BorsodChem 

MCHZ, s.r.o.  

V současnosti se společnost orientuje na posílení surovinových vazeb ve skupině 

BorsodChem v souladu se strategickým záměrem investiční skupiny upevnit svou pozici na 

trhu polyuretanů. [12] 

4.2 Představení klíčových aplikací 

4.2.1 ERP SAP 

ERP systém SAP verze R/3 je klient/server aplikace, která vyuţívá třívrstvý model 

tvořený prezentační, aplikační a databázovou vrstvou. Prezentační vrstva obsahuje 

komunikaci a prezentaci systému, aplikační vrstva obsahuje business logiku a databázová 
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vrstva zahrnuje činnosti záznamu a ukládání dat systému včetně konfiguračních a 

transakčních dat. 

 

Obrázek 18: SAP GUI [-] 

Součástí systému je také integrace plnohodnotného vývojového prostředí zaloţené na 

vlastním programovacím jazyce „4. generace“ ABAP-Objects (Advanced Business 

Application Programming). Toto rozhraní umoţňuje jak úpravu činnosti v jednotlivých 

modulech a změnu informačních toků mezi nimi, tak i rozšíření celého systému o další 

potřebné moduly přesně podle poţadavku dané společnosti. V poslední verzi byla přidána 

také podpora stále rozšířenějšího programovacího jazyka Java pro vývoj aplikací 

mySAP.com. Největší výhodu jazyka Java je jeho snadná přenositelnost mezi jednotlivými 

systémy, počínaje čipovými kartami přes mobilní telefony aţ po rozsáhlé distribuované 

systémy pracující na řadě počítačů rozprostřené po celém světě. Pro komunikaci s databází v 

systému je vyuţit standardizovaný jazyk SQL umoţňující veškerou práci s daty nejenom 

vybírat, měnit, mazat data, ale také vytvářet uţivatelská rozhraní, middleware pro propojení 
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komponent a aplikací jiných systémů. Celek představují jednotlivé vzájemně propojené 

moduly, jednotlivé moduly zahrnují veškeré činnosti, s kterými se podnik můţe setkat a tvoří 

je: 

 FI (Financial Accounting) - Finanční účetnictví - podstatou tohoto modulu je 

sledování a správa hlavní knihy, daní, pohledávek, závazků, konsolidace, apod. 

 CO (Controlling – Kontroling) - umoţňuje spravovat náklady a manaţerské účetnictví 

včetně nákladových poloţek, zisku, interních příkazů, ceny produktů, apod. 

 AM (Asset Management) - Evidence majetku - modul slouţí pro ke sledování majetku 

jeho nákupu, prodeje, odpisů (opotřebování). 

 PS - Project systém - Plánování dlouhodobých projektů 

 WF (Workflow) - Řízení oběhu dokumentů - modul pro řízení elektronické 

dokumentace a oběhu dokumentů v rámci systému. Vyuţití této moţnosti bude řešeno 

dále v diplomové práci. 

 IS (Industry Solutions) - Specifická řešení různých odvětví 

 HR (Human Resources) - Řízení lidských zdrojů - zahrnuje historii zaměstnanosti, 

mzdy, školení, management kariéry a další. 

 PM (Plant Maintenance) - Údrţba (práce, materiál, odstávky a výpadky strojů, ...) 

 MM (Materials Management) - Skladové hospodářství a logistika, je jedním z 

nejdůleţitějších modulů, který je přímo propojen a tvoří oporu dodavatelského řetězce. 

Zahrnuje rekvizice, nákupní objednávky, závazky, řízení zásob, zásoby rozpracované 

výroby a zásoby hotových výrobků, ... 

 QM (Quality Management) - Management kvality - podporuje řízení kvality 

(plánování, kontroly a inspekce, certifikáty, apod.) 

 PP (Production Planning) - Plánování výroby - asi nejobsáhlejší modul celého 

systému umoţňující pomocí propojení s ostatními řídit kompletně celou výrobu ve 

společnosti, zahrnuje např. plánování kapacity, rozvrţení výroby, plánování 

materiálových potřeb a další. 

 SD (Sales and Distribution) - Podpora prodeje, zahrnuje prodejní objednávky, ceny, 

balení, dopravu. [5], [7] 

4.2.2 ECM OpenText 

OpenText Corporation, coţ je americká společnost zabývající se vývojem nástrojů pro 

správu podnikového obsahu (ECM), uvedla na trh řešení speciálně upravené pro pouţití se 
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systémem SAP. Toto řešení nazývá OpenText ECM Suit efor SAP Solutions a sestává se ze 

čtyř hlavních komponent: 

 OpenText Data Archiving for SAP Solutions 

 OpenText Archiving for SAP Solutions 

 OpenText Document Access for SAP Solutions 

 OpenText Extended ECM for SAP Solutions 

OpenText Data Archiving for SAP Solutions. Jedná se o řešení archivaci dat ze systému 

SAP, coţ vede ke zmenšení velikosti databáze. Současně ale toto řešení napomáhá i při plnění 

zákonných předpisů týkajících se ukládání dat a lhůty jejich uchování. Základem celého 

řešení je přesun dat ze systému SAP na optická média, kde mohou být bezpečně uchována po 

dlouhá léta, Přitom k takto archivovaným datům lze i nadále přistupovat přímo ze systému 

SAP, nicméně je nutné počítat s tím, ţe načtení dat z optického média bude vyţadovat určitý 

čas (obvykle v řádech sekund). V mnoha případech se řešení tohoto typu pouţívají především 

pro zajištění shody se zákonnými předpisy. V databázi produktivního systému SAP je moţné 

udrţovat data za poslední rok či dva a starší data je moţno přesunout do offline reţimu, 

z něhoţ je však lze stále načíst. Zmenšení velikosti databáze systému SAP povede ke 

stabilizaci výkonu systému a podnik buď sníţí, nebo bude moci úplně vyškrtnout poměrně 

značné náklady, které by jinak musel investovat do diskového subsystému a jiných upgradů 

infrastruktury.  

OpenText Archiving for SAP Solutions. Řešení je společností SAP dodáváno jako 

„archivace systému SAP od společnosti OpenText“ přičemţ jeho cílem je propojení obsahu 

dokumentů s podnikovým obsahem uloţeným v systému SAP. Váš podnik by například mohl 

hledat řešení umoţňující propojení došlých a odeslaných faktur, objednávek, dokumentů 

z oblasti personalistiky a dalších dokumentů s podnikovými procesy, se kterými tyto 

dokumenty souvisejí. Všechny tyto dokumenty jsou přesunuty ze systému SAP (čímţ dochází 

nejen k úspoře prostoru na úloţišti, ale i k zachování výkonu systému) na levnější nicméně 

rychle přístupné médium. 

OpenText Document Access for SAP Solutions. I toto řešení je dodáváno přímo 

společností SAP. Jedná se o speciální modul systému, který je nezávislý na nainstalovaném 

řešení SAP. Přidává procesně orientovaný pohled ke všem podnikovým dokumentům a 

datům. Ať uţ je podnikový dokument uloţen v SAP či jiné aplikaci, toto řešení umoţňuje 

porpojení všech dokumentů na jednom místě, takţe uţivatelé musí při hledání veškerých 
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podnikových dat prohledávat pouze jedno umístění. OpenText Document Access je součástí 

standardních rozhraní pro práci se systémy SAP, jako např SAP GUI či SAP Net Weaver 

Portal, díky čemuţ představuje výkonný a intuitivní doplněk systému SAP. 

OpenText Extended ECM for SAP Solutions. Jedná se o další řešení dodávané 

společností SAP. Toto řešení rozšiřuje moţnosti transakčního řízení procesů, které standardně 

nabízí systém SAP, o moţnosti klasického řízení obsahu, mezi ně patří např. správa 

dokumentů, správa záznamů a spolupráce. Řešení zajišťuje přístup k podnikovým datům 

uloţených v několika podnikových aplikacích, a to prostřednictvím standardních 

uţivatelských rozhraní systému SAP. Uváţíme-li všechny druhy dokumentů, které podnik 

potřebuje uchovávat ve vztahu ke kaţdému ze svých zákazníků (emaily, kontrakty, 

elektronické formuláře, různé výkazy apod.), pak schopnost tohoto řešení zachytit, řídit, 

ukládat, uchovávat a dodávat data týkající se jednotlivých zákazníků přímo v systému SAP jej 

činí velmi přínosným. [2] 

4.2.3 SAP Business Workflow 

SAP Business Workflow je nástroj, který poskytuje moţnost automatizace činností v 

rámci podnikových procesů tím, ţe spravuje pořadí pracovních operací a aktivuje příslušné 

zdroje (lidské nebo informační), které se spojují s různými pracovními kroky. 

Funkcionalita SAP Business Workflow je dostupná ve všech komponentách, vychází z 

objektové výstavby celého systému mySAP.com a působí jako integrační článek toku 

informací, vykonání procesů, kontroly atd. 

SAP Business Workflow obsahuje workflow manaţer pro návrh a správu úloh, rozsáhlý 

systém sledování běhu úloh a mechanismus vazeb do organizační struktury organizace. 

Pouţitím vhodných vazeb lze implementovat procesy, jejichţ zpracování bude elektronicky 

předkládáno pracovníkům podle jejich pozice v organizační struktuře organizace - například 

vedoucímu oddělení, pracovníku zodpovědnému za dané pracovní místo, disponentu za 

materiál a podobně. 

SAP Business Workflow je dostatečně obecné a úplné řešení, umoţňující automatizaci 

podnikových procesů, implementovaných na základě reengineeringu. Workflow je v tomto 

kontextu jedním z nástrojů pro technologickou implementaci reengineeringu, přitom jsou s 

úspěchem vyuţívány moţnosti rychlé a pruţné adaptace v případě organizačních změn, 
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zajištění konzistentní podpory a zvyšování rychlosti realizace podnikových procesů. SAP 

Business Workflow slouţí k: 

 Zlepšení toku informací.  Informace jsou přepravovány elektronickou cestou k 

předem definovanému adresátovi. 

 Zvýšení efektivity procesů a snížení celkových nákladů. Workflow úlohy jsou 

zahajovány explicitně nebo automaticky na základě registrovaných změn v systému 

(změna kmenových dat, změna stavu obchodního objektu) a následně předkládány 

zodpovědným osobám jako workflow pracovní poloţky v poštovní schránce. 

Rozpracovaná workflow úloha v sobě obsahuje aktuální kontext (data, zpracovatele, 

čas atd.), na základě kterého je moţné pouhým otevřením zprávy spustit příslušnou 

transakci. Po tomto zpracování úloha pokračuje dále - zpracuje výsledek transakce, 

vytvoří pracovní poloţku jinému pracovníku a podobně. 

 Automatizaci zpracování výjimečných situací. Přímo v definicích úloh lze 

postihnout reakci na výjimky ve smyslu objektové definice workflow. [13] 

4.2.4 IBM Lotus Notes 

Lotus Notes představuje nástroj týmové spolupráce, který je zaměřen na usnadnění 

práce s poštovními zprávami, umoţňuje předávání dokumentů prostřednictvím modelu 

workflow, má integrovaný systém přehledu pracovníků jejich dostupnosti, či modul pro 

doručování rychlých zpráv. Celý softwarový produkt společnosti IBM Lotus Notes usnadňuje 

integraci provozních řešení dat s novými typy aplikací označovanými jako kompozitní 

aplikace. Kompozitní aplikace jsou nejvíce obsaţeny v části té architektury, která je 

orientovaná na zobrazování obsahu pro koncové uţivatele. Kompozitní aplikace jsou tvořeny 

různými kombinacemi komponent pocházejících z různých zdrojů (např. z aplikace CRM, 

…). 

Důleţitou sloţkou aplikace je moţnost jejího širokého nasazení skrze různé operační systémy, 

Lotus Notes lze pouţívat u systémů provozovaných vedle operačních systémů společnosti 

Microsoft také na platformách SuSE Linux Enterprise Desktop, Red Hat Enterprise Linux 

případně na Moc OS X. "K dalším výrazným prvkům této aplikace patří také modul nazvaný 

Lotus Sametime, který zajišťuje podporu rychlých zpráv instant messaging v podnikové 

komunikaci. Tento způsob komunikace samozřejmě nemůţe nahradit existující podnikovou 

komunikační prostředky, ale slouţí jako vhodný doplněk pro zrychlení podnikové 
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komunikace. Komunikace probíhá prostřednictvím jednoduchého programu, který umoţňuje 

okamţitě po připojení vidět jiţ připojené uţivatele. Tento způsob rychlých zpráv lze pouţít 

nejenom pro komunikaci mezi pracovníky ve společnosti, ale také můţe tvořit doplňkovou 

komunikaci s okolím firmy s dodavateli, odběrateli, zákazníky, obchodníky apod. Tento 

způsob komunikace lze vyuţít i prostřednictvím klienta pro mobilní zařízení umoţnit tak být 

pořád v kontaktu s kolegy a zákazníky." [12] 

 

Obrázek 19: LN GUI [-] 

4.3 Konkrétní situace 

Při implementaci řešení pro automatizované zpracování faktur probíhá v první fázi 

analýza za účelem zmapování moţností rozšíření archivace dokumentů přímo z e-mail klienta 

Lotus Notes pro stávající prostředí BorsodChem MCHZ, s.r.o., tj. Livelink ECM - Archive 

Server 9.7.1 / MS Windows Server 2008 / MS SQL  a SAP. Na základě konkrétních 

poţadavků bylo navrţeno i konkrétní řešení, nejvhodnější s ohledem na danou situaci. 
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V současné době se v podniku skenují a archivují pouze dokumenty v modulu FI. 

Tímto procesem se zpracovávají dodavatelské faktury skenováním všech papírových 

dokumentů, které jsou doručovány poštou a následně zpracovány v SAP jednostupňovým 

workflow. Zpracování začíná spuštěním transakce OAWD a výběrem odpovídajícího typu 

dodavatelské faktury. Archivovaný dokument propojí s pořízeným dokladem SAP a následně 

pošle na vybraného distributora. Distributor pošle fakturu na schválení a doplnění dat pomocí 

funkce přeposlání v došlé schránce workflow. Poslední uţivatel potvrdí ukončení schvalování 

a následně je SAP doklad zaslán k zaúčtování té účetní, která jej pořídila.  

Toto řešení vede k časovým ztrátám, proto vznikl poţadavek na zlepšení tohoto 

procesu. Cílem je zamezit doručování faktur v papírové podobě a zajistit u dodavatelů jejich 

odesílání v podobě elektronické, jelikoţ je moţné archivovat dokumenty došlé elektronickou 

poštou. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření funkce aplikace OpenText. 

Tento typ archivace umoţňuje archivovat přílohy z elektronické pošty (e-mail). 

Přílohy jsou archivovány na Archivní Server a v SAP je uloţen pouze odkaz na tento 

dokument. Přímo ze SAP tedy můţeme zobrazit nejen všechny naskenované faktury a 

smlouvy vztahující se k obchodnímu případu ale také přílohy elektronické pošty. 

Jednotlivá nastavení proběhla dle kroků, které jsou popsány v následujících 

kapitolách: 

1) Instalace komponent aplikace Open Text Document Access for SAP Solutions (verze 

10.0.SP1) na testovací a produktivní systém SAP  

2) Instalace aplikace Open Text NotesLink (verze 9.7.1) na určené pracovní stanice  

3) Customizace řešení Archivace dokumentů PDF z Lotus Notes na testovacím systému 

SAP  

 Transakce OAWD, OAWS, OACA, OAC0, OAC2, OAC3 atd.  

 Zaloţeni nových typů dokumentů podle poţadavků účetních  

 Zaloţeni transportních poţadavků  

4) Customizace řešeni Archivace dokumentů PDF z Lotus Notes na Archivním Serveru  

 Zaloţeni nových logických archívů, poolu a partition  

5) Technické testování funkčnosti na testovacím systému SAP  

6) Předáni k uţivatelskému testovaní  

7) Úpravy podle poţadavků účetních 

8) Transport řešeni na produktivní SAP  
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9) Technická podpora při začátku produktivního provozu  

10) Dokumentace 

4.4 Nastavení na klientských stanicích  

Na klientských stanicích proběhla instalace komponenty NotesLink, která umoţňuje 

zachycení a archivací dokumentu z emailové pošty Lotus Notes. Dokumenty mohou být 

v různých nebo konvertovány do poţadovaného formátu. Přes tuto komponentu uţivatelé 

jednoduše připojí archivovaný objekt z emailové pošty odpovídající transakcí k podnikové 

aplikaci typu ERP, kterou můţe být po archivaci přímo vyhledán a zobrazen. 

4.5 Nastavení na straně SAP 

4.5.1 Transakce SAINT 

SAP Transakce (TCODE):  SAINT (Obrázek 20), (Obrázek 21) 

Popis Transakce:   Add-On Installation Tool  

ID SAP Modulu:   BC 

Popis SAP Modulu:   Basis Component 

 

Obrázek 20: Transakce SAINT [-] 
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Obrázek 21: Transakce SAINT [-] 

4.5.2 Transakce OAC2 

SAP Transakce (TCODE):  OAC2 (Obrázek 22) 

Popis Transakce:   SAP ArchiveLink: Druhy dokumentů - globálně  

ID SAP Modulu:   BC 

Popis SAP Modulu:   Basis Component (Tabulka 4) 

 

Obrázek 22: Transakce OAC2 [-] 
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Tabulka 4: Druhy dokumentů [-] 

Druh dokumentu Dlouhe oznaceni 
Typ 

dokumentu 
Status Transport 

ZFIDA_P Nakl. fa DA-PDF PDF  

C11K915363 

ZFIDB_P Nakl. fa DB-PDF PDF  

ZFIDIOBJ_P Inv. fa DI k obj.-PDF PDF  

ZFIDP_P Nakl. fa DP-PDF PDF  

ZFIMT_P Mat. fa MT-PDF PDF  

 

4.5.3 Transakce OAC3 

SAP Transakce (TCODE): OAC3 (Obrázek 23) 

Popis Transakce:  AP ArchiveLink: Spojení pro Content Repositories 

ID SAP Modulu:  BC 

Popis SAP Modulu:  Basis Component (Tabulka 5) 

 

Obrázek 23: Transakce OAC3 

Tabulka 5: Typy objektů [-] 

Typ objektu Druh dokumentu S Cont.Rep.ID Prodleva Transport 

BUS2081 ZFIDA_P X A1 0 C11K915363 
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BUS2081 ZFIDB_P X A1 0 

BUS2081 ZFIDIOBJ_P X A1 0 

BUS2081 ZFIDP_P X A1 0 

BUS2081 ZFIMT_P X A1 0 

4.5.4 Transakce SOA0 

SAP Transakce (TCODE): SOA0 (Obrázek 24) 

Popis Transakce:  ArchiveLink: Druhy dokumentů workflow 

ID SAP Modulu:  BC 

Popis SAP Modulu:  Basis Component (Tabulka 6) 

 

Obrázek 24: Transakce SOA0 

Tabulka 6: Druhy dokumentů workflow [-] 

Druh dokumentu Dlouhé označení 
Typ 

objektu 
Metoda Úloha Transport 

ZFIDA_P Nakl. fa DA-PDF BUS2081  WS90400005 

C11K915330 

ZFIDB_P Nakl. fa DB-PDF BUS2081  WS90400005 

ZFIDIOBJ_P 
Inv. fa DI k obj.-

PDF 
BUS2081  WS90400005 

ZFIDP_P Nakl. fa DP-PDF BUS2081  WS90400005 

ZFIMT_P Mat. fa MT-PDF BUS2081  WS90400005 
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4.5.5 Transakce OAWS 

SAP Transakce (TCODE): OAWS (Obrázek 25) 

Popis Transakce:  Přednastavení záznamů 

ID SAP Modulu:  BC 

Popis SAP Modulu:  Basis Component (Tabulka 7-14) 

 

Obrázek 25: Transakce OAWS [-] 

Tabulka 7: Nastavení záznamů [-] 

ID Dlouhý text Transport 

Y003 Materialove faktury – PDF 

C11K915330 

Y007 Nakladove faktury DP – PDF 

Y008 Nakladove faktury prepravne – PDF 

Y010 Nakladove faktury tuzemsko pres OBJ – PDF 

Y011 Investicni faktury k OBJ – PDF 
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Y012 Nakladove faktury vybrane pres OBJ – PDF 

Z335 Archivace PDF z Lotus Notes do SAP 

Tabulka 8: Nastavení záznamů Materiálové faktury[-] 

Y003 - Materialove faktury – PDF 

Druh dok. TO ID Zpracovat 1 2 3 Transport 

ZFIMT_P US CVIKOVA    

C11K915338 

ZFIMT_P US KUPKOVA    

ZFIMT_P US KUTACOVA    

ZFIMT_P US ORGONIKOVA    

ZFIMT_P US PEKARA    

ZFIMT_P US ROSMANNOVA    

ZFIMT_P US SPELDOVA    

ZFIMT_P US STUKAVCOVA    

ZFIMT_P US SUBOVA    

ZFIMT_P US VAVROVA    

ZFIMT_P US VLK    

Tabulka 9: Nastavení záznamů Nákladové faktury [-] 

Y007 - Nakladove faktury DP – PDF 

Druh dok. TO ID Zpracovat 1 2 3 Transport 

ZFIMT_P US CVIKOVA    

C11K915330 

ZFIMT_P US KUPKOVA    

ZFIMT_P US KUTACOVA    

ZFIMT_P US ORGONIKOVA    

ZFIMT_P US PEKARA    

ZFIMT_P US ROSMANNOVA    

ZFIMT_P US SPELDOVA    

ZFIMT_P US STUKAVCOVA    

ZFIMT_P US SUBOVA    

ZFIMT_P US VAVROVA    

ZFIMT_P US VLK    

Tabulka 10 :Nastavení záznamů Nákladové faktury přepravné [-] 

Y008 - Nakladove faktury prepravne – PDF 

Druh dok. TO ID Zpracovat 1 2 3 Transport 

ZFIMT_P US CVIKOVA    

C11K915330 

ZFIMT_P US KUPKOVA    

ZFIMT_P US KUTACOVA    

ZFIMT_P US ORGONIKOVA    

ZFIMT_P US PEKARA    

ZFIMT_P US ROSMANNOVA    

ZFIMT_P US SPELDOVA    

ZFIMT_P US STUKAVCOVA    

ZFIMT_P US SUBOVA    

ZFIMT_P US VAVROVA    

ZFIMT_P US VLK    
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Tabulka 11: Nastavení záznamů Nákladové faktury tuzemsko přes OBJ [-] 

Y010 - Nakladove faktury tuzemsko pres OBJ – PDF 

Druh dok. TO ID Zpracovat 1 2 3 Transport 

ZFIMT_P US CVIKOVA    

C11K915330 

ZFIMT_P US KUPKOVA    

ZFIMT_P US KUTACOVA    

ZFIMT_P US ORGONIKOVA    

ZFIMT_P US PEKARA    

ZFIMT_P US ROSMANNOVA    

ZFIMT_P US SPELDOVA    

ZFIMT_P US STUKAVCOVA    

ZFIMT_P US SUBOVA    

ZFIMT_P US VAVROVA    

ZFIMT_P US VLK    

Tabulka 12 :Nastavení záznamů Investiční faktury k OBJ [-] 

Y011 - Investicni faktury k OBJ – PDF 

Druh dok. TO ID Zpracovat 1 2 3 Transport 

ZFIMT_P US CVIKOVA    

C11K915330 

ZFIMT_P US KUPKOVA    

ZFIMT_P US KUTACOVA    

ZFIMT_P US ORGONIKOVA    

ZFIMT_P US PEKARA    

ZFIMT_P US ROSMANNOVA    

ZFIMT_P US SPELDOVA    

ZFIMT_P US STUKAVCOVA    

ZFIMT_P US SUBOVA    

ZFIMT_P US VAVROVA    

ZFIMT_P US VLK    

Tabulka 13: Nastavení záznamů Nákladové faktury přes OBJ [-] 

Y012 - Nakladove faktury vybrane pres OBJ – PDF 

Druh dok. TO ID Zpracovat 1 2 3 Transport 

ZFIMT_P US CVIKOVA    

C11K915330 

ZFIMT_P US KUPKOVA    

ZFIMT_P US KUTACOVA    

ZFIMT_P US ORGONIKOVA    

ZFIMT_P US PEKARA    

ZFIMT_P US ROSMANNOVA    

ZFIMT_P US SPELDOVA    

ZFIMT_P US STUKAVCOVA    

ZFIMT_P US SUBOVA    

ZFIMT_P US VAVROVA    

ZFIMT_P US VLK    

Tabulka 14: Nastavení záznamů Archivace z LN do SAP [-] 

Z335 - Archivace PDF z Lotus Notes do SAP 
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Druh dok. TO ID Zpracovat 1 2 3 Transport 

ZFIBUMSG1 US KRKOSKA    

C11K915330 

ZFIBUMSG1 US NG-PIS    

ZFIBUMSG1 US PEKARA    

ZFIDOC2 US KRKOSKA    

ZFIDOC2 US NG-HYJANEK    

ZFIDOC2 US NG-PIS    

ZFIDOC2 US PEKARA    

4.5.6 Transakce SWDD 

SAP Transakce (TCODE): SWWD (Obrázek 26) 

Popis Transakce:  Maintain Work: Tvorba workflow  

ID SAP Modulu:  BC 

Popis SAP Modulu:  Basis Component 

 

Obrázek 26: Transakce SWDD [-] 
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4.5.7 Transakce SWUS 

SAP Transaction Code (TCODE): SWUS (Obrázek 27), (Obrázek 28) 

Transaction Description:  Test Workflow  

ID SAP Modulu:   BC 

Popis SAP Modulu:   Basis Component 

 

 

Obrázek 27: Transakce SWUS [-] 
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Obrázek 28: Transakce SWUS 

 

4.5.8 Transakce SE16 

Úprava databázové tabulky J_8A3T0011 pro volbu scénáře 

 

Obrázek 29: Transakce SE16 [-] 
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Obrázek 30: DB Tabulka J_8A3T0011  [-] 

4.5.9 Programové úpravy 

Tento kód znázorňuje postup archivace dokumentu do DMS (př. IXOS). Vytahuje 

fakturu z Lotus Notes a odesílá ji na externí DMS server. Generuje odkaz k archivu, který 

dále slouţí k identifikaci a umoţňuje vytáhnout dokument z DMS serveru zpátky do SAP. Je 

to uţitečné k ušetření místa na SAP aplikačním serveru a zlepšil se výkon databáze. 

CALL FUNCTION 'SSF_GET_DEVICE_TYPE' 

EXPORTING 

i_language = v_language 

i_application = 'SAPDEFAULT' 

IMPORTING 

e_devtype = v_e_devtype 

EXCEPTIONS 

no_language = 1 

language_not_installed = 2 

no_devtype_found = 3 

system_error = 4 

OTHERS = 5. 

IF sy-subrc <> 0. 

MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno 

WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. 

ENDIF. 

 

* Pass output options and control parameters to smartform. 

wa_output_options-tdprinter = v_e_devtype. 

wa_control_parameters-no_dialog = k_x. 

wa_control_parameters-getotf = k_x. 
*.................GET SMARTFORM FUNCTION MODULE NAME.................*  
CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME' 

EXPORTING 

formname = k_formname 

IMPORTING 

fm_name = v_fm_name 

EXCEPTIONS 

no_form = 1 

no_function_module = 2 
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OTHERS = 3. 

IF sy-subrc <> 0. 

MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno 

WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. 

ENDIF. 

*...........................CALL SMARTFORM............................* 
CALL FUNCTION v_fm_name 

EXPORTING 

control_parameters = wa_control_parameters 

output_options = wa_output_options 

IMPORTING 

document_output_info = wa_document_output_info 

job_output_info = wa_job_output_info 

job_output_options = wa_job_output_options 

TABLES 

i_vbrk = i_vbrk[] 

i_vbrp = i_vbrp[] 

EXCEPTIONS 

formatting_error = 1 

internal_error = 2 

send_error = 3 

user_canceled = 4 

OTHERS = 5. 

IF sy-subrc <> 0. 

MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno 

WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. 

ENDIF. 

 

Konverze výstupního formátu do PDF 
 

CALL FUNCTION 'CONVERT_OTF_2_PDF' 

IMPORTING 

bin_filesize = v_bin_filesize 

TABLES 

otf = wa_job_output_info-otfdata 

doctab_archive = it_docs 

lines = it_lines 

EXCEPTIONS 

err_conv_not_possible = 1 

err_otf_mc_noendmarker = 2 

OTHERS = 3. 

IF sy-subrc <> 0. 

MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno 

WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. 

ENDIF. 

 

Dočasné staţení PDF na aplikační server 
 

OPEN DATASET vg_file FOR OUTPUT IN BINARY MODE. 

IF sy-subrc = 0. 

LOOP AT it_lines INTO wa_lines. 

TRANSFER wa_lines TO vg_file. 

CLEAR wa_lines. 
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ENDLOOP. 

ENDIF. 

CLOSE DATASET vg_file. 

ENDFORM. " generate_PDF 

Nyní je dokument ve formátu PDF na aplikačním serveru. Další postup je nahrát PDF 

výstup dokumentu na IXOS server a vygenerovat jedinečný archivační klíč. Dokument lze 

načíst v SAP v jakémkoliv okamţiku k různým účelům. Generace archivačního linku začíná 

od tohoto bodu. 

CLEAR : v_archiv_id. 

* Get the logical archive id,that is customized for this 

project  
CALL FUNCTION 'ARCHIV_CONNECTDEFINITION_GET' "Get logical 

archive 

EXPORTING 

objecttype = k_ledger_sap_obj 

documenttype = k_ledger_ar_obj 

client = sy-mandt 

IMPORTING 

archivid = v_archiv_id 

EXCEPTIONS 

nothing_found = 1 

OTHERS = 2. 

 

IF sy-subrc NE 0. 

MESSAGE e401(oa). "Archive Link customizing is wrong 

EXIT. 

ENDIF.  

Dokument je nyní archivován na IXOS serveru. 

* Get or check the document class 

PERFORM 

get_document_class_from_type(saplalink_display_document) 

USING k_ledger_ar_obj 

v_document_class. 

IF v_document_class IS INITIAL. 

MESSAGE e286(oa). 

ENDIF. 

* Get the communication type to find the way to make the 

communication 

PERFORM 

get_created_communication_type(saplalink_display_document) 

USING v_archiv_id v_document_class v_communication_type. 

 

* Pass to IXOS 

PERFORM archive_file TABLES it_outdoctab 

USING wa_infiletab 
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v_archiv_id 

v_document_class 

v_arc_link 

vg_file 

v_communication_type 

v_docty. 

Je důleţité definovat následující konstanty 

CONSTANTS: k_ledger_sap_obj LIKE toav0-sap_object VALUE 

'ZIXPURLDGR', 

k_ledger_ar_obj LIKE toav0-ar_object VALUE 'ZIXIILLDGR', 

k_ledger_num_obj LIKE inri-object VALUE 'ZIXPURNR', 

k_x TYPE c VALUE 'X'. 
Subroutines: 
*&------------------------------------------------------------

---------* 

*& Form archive_file 

*-------------------------------------------------------------

---------* 

* Archive file to IXOS 

*&------------------------------------------------------------

---------* 

FORM archive_file TABLES i_outdoctab STRUCTURE toadt 

USING ip_infiletab TYPE filetable 

l_archiv_id TYPE saearchivi 

l_document_class TYPE saedoktyp 

l_archiv_doc_id TYPE saeardoid 

l_filenamewithpath TYPE char255 

l_communication_type TYPE p 

l_return_document_class TYPE saedoktyp. 

* 

DATA: 

* countfiletab TYPE i, 

l_filename TYPE file_table, 

l_onlypathname TYPE file_table, 

l_onlyfilename TYPE file_table, 

l_new_document_class TYPE saedoktyp. 

 

IF l_filenamewithpath <> space. 

APPEND l_filenamewithpath TO ip_infiletab. 

ENDIF. 

 

* Archive the files 

CLEAR i_outdoctab. REFRESH i_outdoctab. 

LOOP AT ip_infiletab INTO l_filename. 

PERFORM 

give_me_the_real_documentclass(saplalink_display_document) 

USING l_filename-filename 

l_document_class 

l_new_document_class. 

PERFORM split_filename(saplalink_display_document) 



51 

 

USING l_filename-filename l_onlypathname l_onlyfilename. 

PERFORM send_file 

USING l_new_document_class 

l_onlypathname 

l_onlyfilename 

l_archiv_id 

l_archiv_doc_id. 

 

* Build outtab. 

i_outdoctab-contrep_id = l_archiv_id. 

i_outdoctab-arc_doc_id = l_archiv_doc_id. 

i_outdoctab-doc_class = l_new_document_class. 

APPEND i_outdoctab. 

l_return_document_class = l_new_document_class. 

 

ENDLOOP. 

 

ENDFORM. " archive_file 

*&------------------------------------------------------------

---------* 

*& Form send_file 

*&------------------------------------------------------------

---------* 

* Send File to IXOS 

*-------------------------------------------------------------

---------* 

FORM send_file USING la_document_class TYPE saedoktyp 

la_onlypathname TYPE any 

la_onlyfilename TYPE any 

la_archiv_id TYPE saearchivi 

la_archiv_doc_id TYPE saeardoid. 

 

 

DATA: la_components TYPE STANDARD TABLE OF scms_comps, 

wa_components TYPE scms_comps, 

la_components_nr TYPE i, 

la_opn(255) TYPE c, 

il_comps TYPE STANDARD TABLE OF scms_comp, 

wa_comps TYPE scms_comp, 

la_mimetype TYPE bdn_con-mimetype. 

 

la_components_nr = 1. 

** 

* conversion variable 

la_opn = la_onlypathname. 

* archive the local file 

PERFORM get_mimetype(saplalink_display_document) TABLES 

la_components 

USING la_document_class 

la_mimetype 

la_components_nr. 

 

wa_comps-name = la_onlyfilename. 
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wa_comps-mimetype = la_mimetype. 

CLEAR wa_comps-fsize. 

wa_comps-compid = 'data'. 

APPEND wa_comps TO il_comps. 

 

CALL FUNCTION 'SCMS_HTTP_CREATE_FILES' 

EXPORTING 

crep_id = la_archiv_id 

path = la_opn 

frontend = '' 

get_size = k_x 

doc_prot = 'rcud' 

IMPORTING 

doc_id_out = la_archiv_doc_id 

TABLES 

comps = il_comps 

EXCEPTIONS 

OTHERS = 10. 

IF sy-subrc <> 0. 

MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno 

WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4 

RAISING error_contentrepository. 

ENDIF. 

ENDFORM. " send_file 

Nyní je k dispozici ID archivovaného dokumentu. Reference je zde číslo SAP 

dokumentu skenovaného obrázku v PDF. Následující funkční modul poskytuje další číslo. 

* Get new record number for IIL 

CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT' "Get new record number 

EXPORTING 

nr_range_nr = '01' 

object = k_ledger_num_obj 

IMPORTING 

number = v_refnr 

EXCEPTIONS 

interval_not_found = 1 

number_range_not_intern = 2 

object_not_found = 3 

quantity_is_0 = 4 

quantity_is_not_1 = 5 

interval_overflow = 6 

OTHERS = 7. 

IF sy-subrc NE 0. 

MESSAGE e870(nr). "Number range object not available 

ELSE. 

v_object_id = v_refnr. 

ENDIF. 

 

READ TABLE it_outdoctab INTO wa_outdoctab INDEX 1. 

IF sy-subrc EQ 0. 
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v_arc_doc_id = wa_outdoctab-arc_doc_id. 

ENDIF. 

v_arc_doc_id = v_arc_link.  

Následující funkční modul aktualizuje záznamy v klíčových archivačních tabulkách. 

To je vloţení odkazu mezi číslem dokument u a archivačním klíčem. Je to velmi důleţité pro 

načtení obrázku zpět do SAP. 

CALL FUNCTION 'ARCHIV_CONNECTION_INSERT' 

EXPORTING 

archiv_id = v_archiv_id 

arc_doc_id = v_arc_doc_id 

ar_object = k_ledger_ar_obj 

object_id = v_object_id 

sap_object = k_ledger_sap_obj 

doc_type = 'PDF' 

EXCEPTIONS 

error_connectiontable = 1 

OTHERS = 2. 

 

IF sy-subrc NE 0. 

MESSAGE e402(oa) WITH k_ledger_sap_obj k_ledger_ar_obj. 

LEAVE TO SCREEN 0. 

ELSE. 

COMMIT WORK. 

ENDIF.  

Po úspešné aktualizaci klíčů v tabulkách je moţno smazat dokument uloţený na 

aplikačním serveru 

CALL FUNCTION 'SCMS_FILE_DELETE' 

EXPORTING 

filename = vg_file 

frontend = '' 

EXCEPTIONS 

not_found = 1 

name_too_long = 2 

OTHERS = 3. 

IF sy-subrc <> 0. 

MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno 

WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. 

ENDIF.  

Nyní je dokument uloţen na IXOS serveru a jeho archivační klíč je vygenerován a k 

dispozici v tabulkách 
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CALL FUNCTION 'ARCHIVOBJECT_GET_URI' 

EXPORTING 

objecttype = 'ZIXPURLDGR' 

object_id = v_refnr 

location = 'F' 

http_url_only = ' ' 

TABLES 

uri_table = it_url 

EXCEPTIONS 

error_archiv = 1 

error_communicationtable = 2 

error_kernel = 3 

error_http = 4 

error_dp = 5 

OTHERS = 6. 

IF sy-subrc <> 0. 

MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno 

WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. 

ENDIF. [scnsap] 
 

4.6 Nastavení na serveru 

Klíče na port 8083: 

HKLM\SOFTWARE\IXOS\IXOS-ARCHIVE\BASE DSC_DS_PORT = 8083 

…\DEFAULT\CWIN\ArchiveLink\Archive-0  HTTP Port = 8083 

Server: vm-aplikace /console (IP = 10.24.1.133) 

Uţivatel:  XXXXX 

Heslo:  XXXXX 

Open Text Administration (Obrázek 31) 

Uţivatel: XXXXX 

Heslo:  XXXXX 
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Obrázek 31: OpenText Logon [-] 

 

Disk Volumes (Obrázek 32) 

 

Obrázek 32: Disk Volumes [-] 

 

Archívy (Obrázek 33) 

 

Obrázek 33: Archívy [-] 

A1 - Testovací archiv (Obrázek 34) 

 

Obrázek 34: Testovací archiv [-] 

F1 – Archív MCHZ (Obrázek 35) 
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Obrázek 35: F1 – Archiv MCHZ [-] 

G1 – Archív MCHZ (Obrázek 36) 

 

Obrázek 36: G1 – Archiv MCHZ 

H1 – Archív MCHZ (Obrázek 37) 
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Obrázek 37: H1 – Archiv MCHZ [-] 

SQL 

Uţivatel: XXXXX 

Heslo:  XXXXX 

Apache (Obrázek 38) 

Internet Explorer 

http://vm-aplikace:8083 

Uţivatel: XXXXX 

Heslo:  XXXXX 

 

Obrázek 38: Apache Tomcat [-] 

 

 

 

http://vm-aplikace:8083/
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4.7 Výsledek 

Po customizaci vypadá přímá archivace z emailového klienta Lotus Notes následovně: 

1) Označení emailu s přílohou, kterou chceme archivovat. (Obrázek 39) 

 

Obrázek 39: Poštovní schránka LN 

2) Akce -> Archivovat tento objekt uţitím OpenText. (Obrázek 40) 

 

Obrázek 40: Archivace přílohy [-] 
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3) Volba konkrétní přílohy.  (Obrázek 41) 

 

Obrázek 41: Volba konkrétní přílohy [-] 

4) Volba scénáře (Obrázek 42) 

 

Obrázek 42: Volba scénáře [-] 

 

 

 

 

5) Volba typu dokumentu (Obrázek 43) 
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Obrázek 43: Volba typu dokumentu 

6) Přiřazení ke konkrétnímu dokladu v systému SAP (Obrázek 44) 

 

Obrázek 44: Přiřazení k dokladu [-] 

4.7.1 Transakce OAAD 

SAP Transakce (TCODE): OAAD (Obrázek 45) 

Popis Transakce:  ArchiveLink: Administrace dokumentů 

ID SAP Modulu:  BC 

Popis SAP Modulu:  Basis Component 

 

Obrázek 45: Seznam archivovaných dokumentů [-] 
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Závěr 

Tématem diplomové práce bylo Automatizace faktur v podniku, jejím cílem pak návrh 

a zlepšení stávajícího procesu zpracování faktur ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Úvod teoretické části byl věnován podnikové informatice, kde jsou vysvětleny 

základní pojmy k této problematice. Dále je popsán systém informační systém kategorie ERP. 

Značná část práce se věnuje správě podnikového obsahu, jeho komponentám a jsou popsány 

jejich úlohy. 

Praktická část seznámila s jednak se společností a také s jednotlivými komponentami, 

jako ERP SAP, ECM OpenText, SAP Bussiness Workflow a IBM Lotus Notes. Rovněţ byly 

popsány jednotlivé kroky pro splnění poţadovaného cíle, přímá archivace digitalizovaných 

faktur z emailového klienta Lotus Notes do systému SAP 

Návrh na zlepšení procesu vzešel z účtárny. Jedná se tedy o vnitropodnikový 

poţadavek účetních. V původním procesu schvalování faktur je bylo nutné skenovat, jelikoţ 

do podniku přicházely v papírové podobě. Toto vedlo k časovým ztrátám a přetěţování 

účtárny. 

Veškerá nastavení proběhla na testovacím systému s následným transportem do 

systému produktivního neboli ostrého. V celém průběhu byly jednotlivé kroky konzultovány 

s účtárnou a realizovány dle potřeb a poţadavků. 

Jak jiţ bylo zmíněno, původní proces vedl k časovým ztrátám a skenování faktur 

nebylo nikterak pohodlné. (Obrázek 46) Stávající proces (Obrázek 47) vedl k jednoznačnému 

zlepšení v: 

 přesnost dat 

 rychlost zpracování 

 eliminace chybovosti 

 eliminace ztráty faktur 
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Stávající proces přinesl více pohodlí, časové úspory a rovněţ zamezil případným 

ztrátám faktur 
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Obrázek 46: Původní proces 

Obrázek 47: Stávající proces 
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