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ABSTRAKT BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 

 
Tato bakalářské práce se zabývá implementací a využitím ERP systému Enterprise IQ 

ve středně velké výrobní společnosti forteq Czech s.r.o. Práce v úvodu přibližuje ERP 

systémy všeobecně, včetně jejich historického vývoje a rozboru českého trhu s těmito 

systémy. Dále čtenářům představuje zvlášť systém Enterprise IQ a jeho jednotlivé 

moduly, s detailním popisem práce v modulu pro řízení výroby. V další části se autor 

vrací k procesu zavádění tohoto systému a rozboru pozitivních a negativních dopadů 

implementace. Závěrečná část práce se soustředí na určení procesů k možnému 

zlepšování a definování oblastí a procesů vhodných pro rozšíření systému, což je jeden 

z cílů této práce. 

 

 

ABSRACT OF BACHELOR THESIS 
 

 

This bachelor thesis concern with implementation and utilization of ERP system 

Enterprise IQ in the middle-sized manufacturing company forteq Czech Ltd..Thesis 

begins with description of ERP systems generally, including their historical 

development and analysis of Czech market with these systems. In the next part is 

specially system Enterprise IQ and his modules presented to readers, with accent on 

work in production modul. In the following chapter author is coming back to 

implementation process and analyse positive and negative effects of implementation. 

Final part of thesis is focused to identify processes for possible improvement and define 

areas and processes suitable for next system expansion, which is one of the thesis’s 

targets.     
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1. ÚVOD, CÍL PRÁCE 
Silný růst české ekonomiky společně s přílivem zahraničních investorů na počátku 

21.století sebou přináší období, kdy je mnohem složitější obstát v konkurenci ostatních 

výrobců. Moderní výrobní podniky jen stěží mohou kvalitně plnit náročné požadavky 

zákazníků bez vyspělého ERP systému. Tato práce se jedním z těchto systémů zabývá a 

klade si tyto cíle: 

• přiblížit čtenáři ERP systémy všeobecně a představit u nás málo známý ERP 

systém Enterprise IQ 

• modul pro řízení výroby popsat do takové hloubky, aby práce mohla částečně 

sloužit jako český manuál pro tento modul  

• pokusit se definovat v současných podmínkách co lze změnit k lepšímu tak,  

aby přidaná hodnota jež systém přináší byla ještě vyšší, případně vytipovat 

další vhodné oblasti pro rozšíření systému 

Jelikož se práce zabývá integrací podnikových procesů ve firmě forteq Czech 

s.r.o., je na místě tuto krátce představit. Společnost forteq Czech s.r.o. byla v České 

Republice založena v roce 2004 jako dceřinná společnost holdingu Mikron se sídlem ve 

Švýcarsku. Tento holding zastřešoval mnoho divizí, počínaje vstřikováním plastů, přes 

výrobu strojních zařízení, až po divizi zaměřenou na výrobky pro zdravotnictví. 

Původní název závodu v České Republice byl Mikron Chomutov s.r.o., ale již od 

počátku firma sídlí v Mostě. V roce 2006 došlo k oddělení divize vstřikování plastů od 

holdingu Mikron a vzniká nová společnost forteq. Společnost forteq má pobočky 

v Evropě, Asii a také v Americe. Česká filiálka nese název forteq Czech s.r.o. a sídlí 

v Mostě-Kopistech. V současné době společnost provozuje přibližně třicet vstřikovacích 

lisů a má okolo sta zaměstnanců. Protože se firma specializuje hlavně na vstřikování 

vysoce přesných plastových dílů, jejími zákazníky jsou převážně značky z oblasti 

automobilového průmyslu. Mezi ně patří např.společnosti Gates (výrobce kladek a 

rozvodových napínáků), Arvin Meritor (výrobce zámků a okenních stahovačů), Inalfa 

(výrobce automobilových střech), Keiper (výrobce autosedaček), Delphi (divize 

klimatizací a dveřních mechanizmů) a další. Společnost forteq však nedodává pouze do 

automobilového průmyslu, ale vyrábí také komponenty pro spotřební elektroniku. Patří 

k významným dodavatelům pro značky Black&Decker, DeWalt a Xerox. Jakožto 

součást dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu má společnost forteq Czech 

s.r.o. certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO/TS 16949 a v roce 2008 se 

připravuje na certifikaci systému enviromentálního managementu dle ISO 14001. 
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2.CHARAKTERISTIKA ERP SYSTÉM Ů, STRUČNÝ 
PŘEHLED SYSTÉMŮ DOSTUPNÝCH V SOUČASNÉ 
DOBĚ NA TRHU 
2.1 Co to jsou ERP systémy a jak fungují 

ERP – Enterprise Resource Planning – tato systémy představují účinný nástroj, 

který je schopen pokrýt plánování a řízení všech klíčových vnitropodnikových procesů 

(zdrojů a jejich transformace na výstupy), a to na všech úrovních, od strategické až po 

operativní. Mezi tyto klíčové procesy řadíme zejména proces výroby, logistický proces, 

personalistiku a ekonomiku. ERP systémy se postupem času jež přinášel nutnost 

integrace dalších podnikových procesů rozvinuly do podoby jež nazýváme ERP II nebo 

také „Extended ERP“. V rámci plánování podnikových zdrojů si praxe vyžádala těsnější 

sepětí procesů interních s procesy externími, jež nemají přesně definovaného vlastníka a 

jejich řízení bývá ne zcela pod kontrolou managementu podniku, a také s procesy 

podporujícími zejména vrcholové rozhodování (OLAP reporting, datové sklady). 

Mezi nejdůležitější vlastnosti ERP systému řadíme: 

• Automatizace a integrace klíčových podnikových procesů 

• Sdílení dat, technologických postupů a jejich standardizace napříč celým 

podnikem 

• Tvorba informací a přístup k informacím v reálném čase 

• Schopnost statisticky analyzovat historická data 

• Celostní(holistický) přístup k řešení celé ERP koncepce 

V dnešní době zákazníci od ERP systému očekávají především: 

• Měřitelné snížení všech druhů zbytečných nákladů v podnikových procesech 

vznikající neefektivitou při řízení firmy 

• Neměřitelný přínos související s dostupností informací v reálném čase 

v oblasti řízení podnikových procesů 

Moderní ERP systémy jsou založené na vysoce sofistikovaných hardwarových a 

softwarových produktech, jako například víceprocesorové servery, síťové operační 

systémy, databázové systémy apod. Ovšem samotný software a výkonný hardware by 

nikde nemohl stačit k řízení podnikových procesů a plnění a podpoře náročných 

podnikových cílů. Vždy je nutná aktivní účast všech zainteresovaných zaměstnanců a 

uživatelů systému. Navíc všechny výše uvedené aspekty musejí být v souladu se 

strategií firmy, která je závazná jak pro management tak pro řídící pracovníky na všech 
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úrovních. Proto se vždy hovoří o ERP jako celkové koncepci a nikoliv pouze o 

„softwarovém balíku“. 

2.2 Historický vývoj ERP systémů 

Počátek prvních ERP systémů můžeme hledat již v šedesátých letech minulého 

století. V té době některé větší společnosti vyvíjely a nasazovaly centralizované 

počítačové systémy automatizující některé podnikové procesy, nejprve především 

kontrolu skladů a zásob. Tyto systémy byly programované v tehdy používaných 

jazycích jako byly FORTRAN, COBOL nebo ALGOL. V letech sedmdesátých byly 

vyvinuty první systémy MRP – Material Requirements Planning, jež byly zaměřené na 

plánování materiálu dle potřeb výroby. Počátkem osmdesátých let se v podnicích začaly 

objevovat první systémy typu MRP II – Material Resources Planning, které sloužily pro 

řízení a optimalizaci dodávek materiálů a výroby. První ERP systémy – Enterprise 

Resource Planning se začaly prosazovat koncem let osmdesátých a počátkem let 

devadesátých minulého století. Zpravidla už pokrývaly širší oblast podnikových 

procesů, včetně výše uvedených modulů. Postupem času na do sebe tyto systémy 

integrovaly stále více činností dříve vykonávaných lidmi, až postupně pokryly většinu 

podnikových procesů. Na rozdíl od dříve používaných systémů, bohužel nové a 

složitější systémy sebou nesly vysoké nároky na náklady a lidské zdroje spojené s jejich 

implementací. Mnohdy také byla nezbytná změna některých procesů, tzv.reengineering, 

tak aby odpovídaly jednotlivým modulům a nejvhodnějším postupům pro daný obor.  

Během posledních několika let trh s ERP systémy roste o desítky procent ročně. 

Je to dáno především všeobecnou dostupností a klesající cenou informačních 

technologií. Dalším neopomenutelným faktem je to, že podnikům přináší konkurenční 

výhodu a mnohdy i radikální zlepšení fungování podniku. Dalším neopomenutelným 

faktem byl nástup internetu, jež propojuje řešení dříve aplikovaná pro jeden podnik se 

systémy dalších organizací. Na to jsou nuceni reagovat dodavatelé systémů zřizováním 

nových funkcí a otevíráním architektury systémů. Cílem je možnost komunikovat 

s dalšími aplikacemi i systémy mimo podnik. Dnes se do popředí dostává kvalitnější 

uživatelské rozhraní, jež se mění směrem ke snadné obsluze a většímu pohodlí 

uživatele. Dodavatelé ERP systémů se předhánějí v tom, aby zákazníkovi nabídli co 

nejvíce funkcí a možností jednotlivých modulů a také vytvářejí konkrétní řešení pro 

konkrétní obory-například finančnictví, dopravu, potravinářství a konečně i vstřikování 

plastů, pro které je speciálně vytvořen systém popsaný v této práci. Trh se konsoliduje a 
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výhodu získávají dodavatelé nabízející robustní řešení podporující co nejvíce funkcí, jež 

jsou ovšem snadno upravitelná dle specifických požadavků zákazníků. 

2.3 Klasifikace dnešních ERP systémů  

Klasifikace ERP systémů dle Ing.Sodomky z Centra pro výzkum informačních 

systémů [http://www.cvis.cz] je v tabulce 1. 

            Tab. 1  Klasifikace ERP systémů 

Výklad některých pojmů z tabulky: 

• Vysoká úroveň integrace – zachycuje většinu podnikových procesů 

• Funkcionalita – jaké funkce (jak podrobné) systém má 

• Customizace – individuální úprava systému „na míru“ dle přání zákazníka 

• Nekonzistentnost informací – data v systému nemusí být v souladu s daty 

dalších aplikací 

• Implementace – zavedení systému do užívání 

2.4 Současná nabídka na českém trhu s ERP systémy 

Na tomto místě uvedu pouze několik „All-in-one“ systémů jež mají největší podíl 

na Českém trhu, jelikož nabídka na trhu je tak velká, že zmapování a popis všech 

dostupných systémů by vydalo na samostatnou bakalářskou práci. 

Informační systémy Helios – výrobky společnosti LCS jež je nejvýznamnějším 

českým producentem podnikových aplikací(ERP). V současnosti tato společnost 

zaměstnává téměř dvě stovky pracovníků. Jejími produkty jsou ekonomické 

a informační systémy Helios Green, Helios Orange a Helios Red, pokrývající nejširší 

spektrum potřeb podniků. 
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Helios Red – vhodný pro malé firmy. K základním vlastnostem tohoto 

ekonomického systému patří modulárnost, široká škála produktových řad pro různé typy 

společností, jednoduché ovládání, spolehlivost i příznivý poměr ceny a výkonu. 

Informační systém lze postavit přesně podle potřeb každého konkrétního uživatele. 

Malé společnosti, podnikatelé a drobní živnostníci mohou zvolit také některý z 

připravených produktových balíčků nebo produktových řad zaměřených například na 

účetnictví, služby nebo sklady. 

Helios Orange – patří mezi nejpopulárnější informační systém v ČR. Helios 

Orange je informační systém určený středně velkým a menším firmám. Je vystavěn na 

bázi vícevrstvé architektury klient/server. Otevřenost systému umožňuje integrovat 

všechny běžné kancelářské aplikace a dosud využívané nezávislé systémy. Nabízí 

moderní grafické prostředí, bezpečnost, stabilitu a rychlý přístup k požadovaným 

datům. Vzhled a ovládání systému jsou přísně podřízeny požadavkům ergonomie 

a vychází z ovládání v prostředí MS Windows. Systém je uspořádán do oblastí 

a modulů. Základní moduly, pokrývající oblast ekonomiky a logistiky, doplňují další 

specializované moduly. Systém také obsahuje řadu nástrojů pro uživatelské nastavení, 

díky kterým se snadno přizpůsobí procesům specifickým v různých odvětvích, 

a umožňuje tak vytvářet tzv. branžová řešení. V roce 2005 získal systém certifikaci 

nezávislé společnosti Veritest „Microsoft PlatformTest“. 

Helios Green –je typickým zástupcem komplexního ERP systému pro velké 

podniky, který vyniká velkou otevřeností a flexibilitou. Systém disponuje bohatou 

nabídkou branžových řešení, která pokrývají problematiku řady různých odvětví 

podnikání. Od roku 2004 je systém nabízen na moderní platformě Microsoft.NET. 

Helios Green je nositelem několika významných ocenění.V roce 2004 se stal vítězem 

kategorie „Microsoft.NET Technology Award“ v soutěži Microsoft Industry Awards 

2004 a v roce 2005 získal ocenění „Finalist“ v kategorii „Nejlepší řešení pro státní 

správu“ téže soutěže. Těmto oceněním předcházela cena „Nejlepší ERP systém roku“ 

i další ocenění. Také systém Helios Green je certifikován společností Veritest jako 

držitel „Microsoft Platform Test“. 

ORSOFT – systém vyvinutý českou společností Ortex s.r.o.. Je to komplexní 

modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností 

střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. 

výzkumné a projekční ústavy, nemocnice, účetní firmy, příspěvkové organizace. 

Pracuje v 3-úrovňové architektuře klient-server s grafickým uživatelským rozhraním 
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v prostředí Microsoft Windows. Informační systém Orsoft se skládá z modulu 

manažerského, finančního, controlling, správa majetku, lidské zdroje, prodej, logistika, 

výroba a modulu základního. Systém rozšiřuje modul Portál, Groupware, nadstavbové 

aplikace určené pro práci v týmech a správu dokumentů. Orsoft byl otestován testem 

Microsoft Platform Test for ISV Solutions. ORTEX má statut Microsoft Gold Certified 

Partner. 

ALTUS VARIO  – jedná se o systém vyvinutý pražskou společností Altus 

Development s.r.o., který se svou variabilitou snaží pokrýt veškeré potřeby zákazníka, 

ať jde o informační systém, ekonomický software, účetní program, či jen řešení 

jednotlivých obchodních agend (nákup, prodej, sklad, evidence majetku, mzdy). S jeho 

pomocí lze řešit každodenní obchodní aktivity jako je práce s klienty (adresář, deník 

aktivit), nákup a prodej zboží a služeb (sklady, zakázky, objednávky, fakturace, 

pokladna),vedení účetnictví, personalistiky a mezd, evidence majetku a další. Systém 

Altus VARIO je určen pro střední firmy, kde spolehlivě zajišťuje spolupráci všech 

oddělení i výměnu dat mezi vzdálenými pracovišti. Je vhodným řešením zejména pro 

firmy zaměřené na obchod, poskytování služeb a výrobu. Díky možnosti zpracovávat 

neomezený počet firem účtujících v soustavě účetnictví i daňové evidence je vhodný 

také pro účetní firmy a daňové poradce. Altus VARIO je modulární systém, jednotlivé 

agendy jsou vedeny pomocí modulů, které mezi sebou úzce spolupracují, ale které 

mohou pracovat i samostatně. Všechny moduly mají jednotný vzhled a způsob ovládání. 

Altus VARIO využívá všech výhod prostředí MS Office a účelně spolupracuje s jeho 

programy (Word, Excel ). Je to otevřený systém, který lze dále doplňovat a 

přizpůsobovat požadavkům uživatele. Pomocí zákaznických nadstaveb, doplňků a 

modulů je možno individuálně a oborově rozlišovat jeho funkčnost. 

VISION 32 – jedná se opět o produkt českého výrobce a to společnosti Vision 

Praha s.r.o.. Systém vychází z dlouholetých zkušeností získaných s provozem a 

implementací ekonomického systému Oskar - jeho předchůdce. Aplikace je vytvořená 

pomocí moderních 32-bitových programovacích nástrojů a využívá osvědčenou 

technologii klient-server na bázi jazyka SQL. Při vývoji bylo použito nejnovějších 

poznatků a technologií z oblasti vývoje 32-bitových aplikací a relačních databází. 

Systém opět pracuje dle metodiky "on-line" zpracování dat. Uživatelské prostředí je 

navrženo se zřetelem na maximální přehlednost a pohodlnost obsluhy. Programy jsou 

vybaveny kontextovou nápovědou a uživatelskými příručkami. Systém Vision32 je 

navržen s ohledem na maximální otevřenost a škálovatelnost vůči koncovému uživateli. 
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Aplikaci je tak možné na straně uživatele široce konfigurovat dle specifických 

požadavků zákazníka, a i náročnější úpravy je možné řešit pomocí externích zásuvných 

modulů (plug-ins). Funkční prostor systému je rozdělen do množiny samostatných 

oblastí, ze které si zákazník může volit kombinace dle svých požadavků. Kdykoliv v 

budoucnu je možné jednoduše aktivovat další oblasti, pokud se potřeby zákazníka 

změní. Uživatelské prostředí klientské aplikace je organizováno do samostatně 

fungujících prohlížečů umožňujících kromě základních operací se záznamy mnoho 

dalších užitečných funkcí, jako např. filtrace, třídění, vyhledávání či export dat. 

Všechny prohlížeče mají stejné a intuitivní ovládání, což usnadňuje práci s aplikací. 

SAP ERP – společnost SAP je největším světovým dodavatelem softwaru pro 

informační systémy podniků a organizací všech velikostí. Celkově více než 37 700 

zákazníků ve 120 zemích světa používá software společnosti SAP. Informační systém 

SAP je integrovaný modulární on-line systém typu klient-server pro zpracování 

podnikových procesů (účetních, personálních, logistických, výrobních, plánovacích, 

řízení výroby, odbytu, údržby atd.). Informační systém SAP splňuje požadavky kladené 

na podnikový informační systém pro velké až středně velké organizace a subjekty státní 

správy. Výhodou tohoto systému je, že  implementace SAP v konkrétní společnosti je 

prováděna s využitím standardizované metodologie ASAP (Accelerated SAP) 

realizované v pěti základních fázích jimiž jsou definice projektu, cílový koncept, 

realizace, příprava produktivního provozu, a nakonec produktivní provoz a podpora. 

Další významnou předností tohoto systému je silné zázemí nadnárodní společnosti, což 

se o některých , i když ne špatných, výše jmenovaných systémech rozhodně uvést nedá.  

Microsoft Dynamics NAV – systém od světového giganta na poli vývoje 

softwarových řešení. Microsoft Dynamics NAV je integrované softwarové řešení pro 

středně velké a velké společnosti. Tento systém již využívá více než 30 000 firem, 

působících ve více než 50 zemích. Microsoft Dynamics NAV umožňuje stále rychlý 

přístup k přesným informacím a rychlou reakci na poptávky zákazníků a na změny 

tržního prostředí. Lze jej použít pro řízení financí, výrobu, distribuci, vztahy se 

zákazníky i e-Business. Tento systém lze vždy přizpůsobit „na míru“ dle potřeb 

konkrétního zákazníka. Charakteristické rysy tohoto systému: 

Otevřená architektura 

• Microsoft SQL Server nebo Microsoft Dynamics NAV Database Server 

• Logické a intuitivní rozhraní 

• Okamžitý přehled o firmě 
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• Marketingové propagační akce 

• Informace a analýzy na základě neomezeného počtu kritérií 

• Export a import rozpočtů do Microsoft Excel 

• Přistupujte k informacím v jakémkoliv jazyce 

• Efektivní zpracovávání zakázek 

• Řízení a správa vašeho majetku 

• Agilní výroba 

• CRM marketing, prodej, servis 

• Plánování pomocí metod MPS a MRP 

• Řízení zákaznických vztahů CRM 

• eCommerce 

• Počet současně pracujících uživatelů dle licence 

Systém je nabízen ve dvou verzích, odlišených velikostí a potřebami uživatelů. 

Verze Microsoft Dynamics NAV je určená především velkým a středním společnostem, 

cenově zvýhodněná Microsoft Dynamics NAV Standard pak menším společnostem 

s maximálním počtem do deseti současně pracujících uživatelů. Uživatel má navíc 

kdykoliv možnost přejít na škálovatelné řešení Microsoft Dynamics NAV, a to bez 

nutnosti složité migrace dat a se zachováním investice do Microsoft Navision Standard. 

Toto bylo pouze stručné představení několika ERP systémů jež jsou dle statistik 

Centra pro výzkum informačních systémů v České Republice nejrozšířenější. Existuje 

samozřejmě celá řada dalších méně známých systémů, nabídka na trhu je velmi bohatá, 

a proto je fázi výběru systému pro firmu nezbytné věnovat potřebný čas a pečlivost.  
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3.SYSTÉM ENTERPRISEIQ A JEHO MOŽNOSTI, POPIS 

MODULÁRNÍ STRUKTURY 

3.1 Obecně o systému EnterpriseIQ 

Společnost IQMS se sídlem v Paso Robles na kalifornském pobřeží je jedním 

z průkopníků v oblasti návrhu a vývoje ERP systémů pro menší až střední firmy 

zabývající se zejména vstřikování platů nebo obdobnou sériovou výrobou s opakujícími 

se procesy. Společnost se těmito systémy zabývá od roku 1989 a od té doby se stále 

rozrůstá. Dnes má již více než pět stovek klientů po celém světě, využívajících systém 

EnterpriseIQ, jež je jakousi „vlajkovou lodí“ mezi výrobky firmy IQMS. Politikou 

společnosti IQMS je vytvářet tak pokročilý a přínosný ERP systém, aby to byl poslední 

ERP systém, který si zákazník zakoupí a neměl potřebu hledat nějaký jiný. Není také 

bez zajímavosti, že veškeré činnosti od návrhu přes vývoj, implementaci, trénink 

personálu až následnou údržbu a servis provádějí výhradně zaměstnanci společnosti 

IQMS a nikde tak nefiguruje žádná „třetí strana“. Jde o takzvaný „single-source“ 

(jednozdrojový) systém.  

EnterpriseIQ  – kompletní integrovaný ERP systém pro výrobce plastů. Jde o  

systém, který jde dále než klasické ERP systémy a to hlavně pomocí funkce „Real-

time“ a podporou prostředí „e-business“, kde lze zajišťovat všechny potřebné zdroje 

nebo naopak pružně reagovat na potřeby zákazníků či dodavatelů. Právě funkcionalita 

tohoto systému je to, co z něho činí jediný opravdový ERP II systém pro výrobce 

plastových dílů. I když byl tento systém navržen právě pro společnosti zabývající se 

vstřikováním plastů, málokterý z těchto výrobců dnes dělá jen tuto činnost. Systém 

EnterpriseIQ je vyvinut tak, aby ani toto nebylo problémem. Další velkou úlohou 

systému je jeho klíčová role v dodavatelském řetězci. Jelikož řetěz je silný jako jeho 

nejslabší článek, je důležité aby na všech úrovních a napříč celým podnikem měli 

všichni zainteresovaní pracovníci rychlý přístup ke korektním informacím. A právě toto 

dokáže systém EnterpriseIQ  zajistit, kdy od vedoucích pracovníků až po pracovníky ve 

skladu mají všichni přístup ke stejným aktuálním datům. 

3.2 Představení jednotlivých modulů systému 

 Systém EnterpriseIQ lze rozčlenit na jádro složené ze tří nejdůležitějších pilířů, 

pod nimiž se nacházejí jednotlivé moduly, a další moduly jež systém rozšiřují. Pro lepší 

orientaci slouží schéma struktury systému Enterprise IQ, které je na obrázku 1. Moduly 

zvýrazněné žlutě jsou popsány dále v této kapitole, moduly označené okrovou barvou 
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jsou popsané v kapitole 5.2, jde o moduly jejichž implementace se připravuje. Ostatní 

moduly v této práci popsané nejsou. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                      Obr.1 Schéma struktury systému Enterprise IQ 

Nyní zpět k jednotlivým pilířům jádra systému: 

První se nazývá „Manufacturing/Shop Floor Planning“  a obsahuje veškeré 

potřebné nástroje k řízení výroby a není rozhodující zda jde o jednu výrobní lokalitu či 

několik. Díky modulu „Real time monitoring“ lze rozhodnutí dělat na základě vždy 

aktuálního obrazu situace na pracovištích. Jelikož je zde integrováno vše od 

objednávky, přes kusovníky jednotlivých dílů, stavy skladů a vždy aktuální data 

z výroby lze plánování výroby provádět optimalizovaně. To znamená, že systém sám 

určí nejlepší datum zahájení  produkce pro každou výrobu tak aby nemohlo docházet 

k ohrožení dodávek zákazníkům. Právě tímto je tento systém naprosto jedinečný.  

Druhý pilíř systému se nazývá „Sales and Distribution“ . V této sekci je vše 

potřebné aby pracovníci hlavně obchodního oddělení a logistiky mohli pružně reagovat 

na potřeby zákazníků. Je zde jednoduchý přístup do objednávek, včetně historie a 

návazností, přes faktury, stavy skladů až po propojení na používané dopravce. Je zde 

také možnost služby „Customer Web Portal“ kdy zákazník může přes prohlížeč vstoupit 

do systému a sledovat realizaci svých objednávek, zda bylo zboží expedováno, a kdy, a 

mnoho dalších užitečných informací.  

Posledním pilířem je sekce pro vše co souvisí s oblastí financí, nakupováním a 

prodejem. Tento modul nazvaný „Accounting“(Financial Management) je 

Jádro systému Enterprise IQ 
Sales & Distribution 
• Order Entry 
• FG Availability 
• BOL – Bill Of Lading 
• Shipping/Packing Slips 
• Manual Pascking Slip 
• Packing Slip Tickets 
• Returns 
• Sales Persons 
• Ship Via 
• Print Labels 
• VMI 

Manufacturing & Shop 
Floor Planning 
• BOM-Bills Of Material 
• Visual BOM Routing 
• Inventory 
• Transactions 
• Scheduling 
• Work Orders 
• LOT Traceability 

 

Acounting &  
Financial 
Management 
• General Ledger 
• Accounts Receivable 
• Accounts Payable 
• Purchasing / Receiving 
• Budgets 
• Cash Analysis 

Rozšiřující moduly 

Quality  Asset 
Management 

Warehouse 
Management 

Real Time 
Production 

Customer / 
Supplier 
Relationship 
Management 

EDI / XML 
Communication 
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komplexním nástrojem, který dle výrobce systému zlepší a zprůhlední finanční stránky 

podnikání. Sledováním jak a kam „odtékají“ peníze, také kdy a jak přicházejí platby, 

monitoringem cash-flow  a finančním controllingem vede ke zvýšení rentability 

podnikání. Těsným propojením finanční části se všemi ostatními moduly systému 

EnterpriseIQ, lze přímo sledovat co kde a jak  ovlivňuje náklady a na základě toho se 

rozhodovat. Moduly z této oblasti v této práci představeny nebudou, jelikož zatím 

nebyly ve společnosti forteq Czech s.r.o. implementované. Dle vyjádření vedení 

společnosti je implementace finanční části systému plánována nejdříve v roce 2009, 

z důvodu podstatně vyšší míry rizik než při implementaci ostatních modulů. 

3.2.1 Moduly z oblasti Manufacturing/Shop floor planning 

BOM – Bills of material 

Tento modul by se v českém jazyce dal nejlépe vyjádřit slovem „kusovníky“.  

Jeho podstatou je, že nejen pro každý výrobek, ale pro každou položku evidovanou 

v systému shrnuje veškeré podstatné informace. To znamená, že pokud vybereme 

jakýkoliv produkovaný díl, pomocí tohoto modulu jsme schopni určit z jakých 

subkomponentů případně materiálů se díl skládá, kolik je jich k výrobě dílu zapotřebí,  

jaké jsou potřebné časové kapacity na výrobu jednoho dílu, o jakou výrobní operaci a na 

jakém stroji se jedná,  jak a do čeho se výrobky balí, dále zde nalezneme potřebné 

informace o zákazníkovi jako jsou veškerá označení výrobku číslem zákazníka a jaká je 

poslední platná revize(engineering change level-úroveň technické změny). Samozřejmě 

je zde možné dohledat kdo, kdy a jakým způsobem tyto záznamy editoval. 

Samozřejmostí je propojení tohoto modulu do dalších modulů, takže není problém 

zjistit zda jsou k dispozici všechny potřebné související materiály k danému výrobku a 

v jakém množství, ale také je například možné zjistit v součinnosti s modulem pro 

plánování kdy bude volný potřebný stroj pro výrobu daného dílu, případně na kdy jsou 

zákazníkem požadované další dodávky. Ve své podstatě jde o jeden z nejdůležitějších 

„stavebních kamenů“ celého systému, jelikož právě z této databáze jsou posléze 

čerpány veškeré podklady pro následné kalkulace spotřeb materiálů, plánování výroby a 

dodávek z hlediska časových i výrobních kapacit. 

Na obr.2 na další straně je tzv.“General BOM info“ což je úvodní stránka po 

otevření modulu BOM pro konkrétní výrobek. Na této úvodní stránce lze v jednotlivých 

políčkách vlevo nalézt interní číslo dané položky, lze zde uvést popis, je zde uveden 

zákazník, kdy byl díl do systému vložen, kdo je správcem daného záznamu a kdy byla 

poslední změna. Dále je zde prostor pro informace související s plánováním produkce.  
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                                     Obr.2 General BOM Info 

V políčkách po pravé straně listu je uvedeno o jaký druh výrobní operace se 

jedná, zda o vstřikovaní na lisu nebo montáž na lince (injection/generic-assembly). Níže 

je uveden čas cyklu v sekundách pro jeden kus a potřebný čas na přípravu. V dalších 

políčkách je zadána požadovaná (předpokládaná) efektivita, která je posléze během 

procesu monitorována v modulu „Real time“. V další kolonce je přípustné procento 

zmetkovitosti. Je zde také možno nalézt číslo LOT (šarže) poslední výrobní dávky a 

shrnutí výrobních kapacit ve vyjádření počtu cyklů/hodina a počet hodin/1000cyklů. 

Zcela ve spodní řádce lze nalézt informace o potřebných nástrojích, kde se nacházejí a 

jejich popis. Dále je zde také možno zjistit informace o případné údržbě a opravách 

těchto nástrojů. V dalších záložkách na této obrazovce lze nalézt ještě „Auxilary 

equipment“, kde jsou uvedena veškerá pomocná a dodatečná zařízení k danému procesu 

nebo výrobní operaci. V záložce „Documents“ lze vložit veškerou pracovní 

dokumentaci jako jsou návodky, pracovní postupy, instrukce, seřizovací listy a další 

druhy dokumentů potřebné k výrobě daného dílu. Záložka „Item details“ je zobrazena 

na obr.3 na další straně.                       

Po kliknutí na záložku „Item details“ se dostaneme do prostředí kde lze po levé 

straně nalézt veškeré potřebné subkomponenty jež vstupují do finálního výrobku. To 

v tomto případě znamená díl samotný jako takový (položka 4215620010/Endstop Track 

Power 60mm) a související balení (KLT box 4314, víko a paleta). V políčkách v pravé 

části obrazovky „Item Info“ jsou uvedené identifikační znaky položky jako je interní 

číslo, název, zákaznické číslo, zařazení či jde o polotovar či hotový díl, revizi s číslem 
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výkresu a v případě lisovaných dílů je zde uvedena také násobnost forem. Dále jsou zde 

další čtyři záložky „Attached Materials“, „Details“, „Documents“ a „User Fields“, které 

umožňují další detailnější rozpad celé sestavy a zadání podrobnějších popisů, včetně 

vkládání souvisejících dokumentací. Určitě je také důležité uvést, že vkládání položek 

do systému (vytváření BOM) se ve společnosti forteq Czech s.r.o. řídí jednoduchým 

pravidlem, aby všichni uživatelé měli zjednodušenou práci a systém byl přehledný. Toto 

pravidlo spočívá v jakémsi klíči, že materiály pro výrobu (granuláty) začínají vždy 

dvojčíslím 10, materiály polotovary (např.ložiska,pružiny) začínají vždy dvojčíslím 11, 

materiály obalové začínají vždy 22, výrobky které čekají na další operaci nebo kontrolu 

dvojčíslím 42 a výrobky jež je možné finálně expedovat k zákazníkům dvojčíslím 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Obr.3  Item Details 

 

VISUAL BOM ROUTING  

Jde o grafické zobrazení obsahu BOM modulu, respektive vizualizaci celého výrobního 

procesu. Na obr.4 na další straně je vidět příklad jednoho procesu. Každá barva 

v diagramu má svůj význam,  zde např. fialová jsou vstupní materiál, žlutá jsou obaly a 

modře značené jsou vlastní operace. V každé buňce je buď název položky nebo 

upřesňující informace k operaci. Funkce slouží k snadnějšímu pochopení procesu a jeho 

vazeb.                   
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                   Obr.4  Příklad zobrazení „Visual BOM Routing“ 

INVENTORY   

Obsah modulu „Inventory“, který také patří mezi moduly sekce „Manufacturing“ 

lze v českém jazyce vyjádřit jako „stav skladu“. Tento modul, ve kterém jsou 

zastoupené veškeré evidované položky související s výrobním procesem nám umožňuje 

velmi rychle zjistit, kde a v jakém množství se konkrétní položka nachází. Aktuálnost 

informací je zajišťována prostřednictvím bezdrátového přenosu dat z čteček čárových 

kódů, přímo do systému. To znamená, že pokud pracovník skladu přijme nové zboží, 

vygeneruje na toto zboží štítek s čárovým kódem a načte jej do systému. V tu chvíli 

všichni uživatelé systému, mohou před několika minutami obdržené zboží  vidět jako 

množství k dispozici skladem a systém s ním kalkuluje pro potenciální výrobu. 

Obdobný je princip všech příjmů či výdejů materiálů, ale i princip pohybů hotových 

výrobků. Vše se odehrává pouze přes čárové kódy a bezdrátovou komunikaci. 

     Na následujícím listu je na obr.5 vytištěná obrazovka, která se objeví po 

otevření modulu „Inventory“. Ve sloupcích od levé strany se nachází interní číslo 

položky, název položky, dále pokud je potřeba bližší popis, množství k dispozici ve 

skladu, název zákazníka a v posledním sloupci zda jde o hmotný či nehmotný materiál. 

Samozřejmostí je možnost vyhledávání, filtrování, řazení dle různých kritérií, tvorby 
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sestav a podobně. Další výhodou je možnost z označené položky přejít rovnou do jiných 

modulů, jako jsou např.dříve popsaný „BOM“ nebo modul „Transactions“. 

Obr.5  Obrazovka modulu Inventory-z prostorových důvodů rozděleno 

TRANSACTIONS 

  Další důležitý modul ze sekce „Manufacturing“ je modul „Transactions“. Již 

samotný název modulu volně přeložený jako „pohyby“ napovídá co je jeho obsahem. 

Modul se zabývá veškerými pohyby materiálů a výrobků, a to jak z hlediska lokací a 

kvantity, ale také s ohledem na čas a kdo jaký konkrétní pohyb prováděl. Jak už bylo 

uvedeno u modulu „Inventory, jsou veškeré přesuny a pohyby materiálu a zboží 

realizovány pomocí skenerů (čteček čárových kódů), kdy každý uživatel má přidělené 

vlastní přihlašovací jméno a každá lokace má přidělený jednoznačný kód. Potom již 

není vůbec složité dohledat, který konkrétní pracovník a kdy, přemístil určité množství 

zboží nebo materiálu na pozici označenou příslušným kódem. Samozřejmě, že chyby 

není možné stoprocentně eliminovat, jelikož systém je tak silný jak jsou dokonalí lidé 

jež jej obsluhují. To znamená, že aby někdo fyzicky přemístil materiál a neprovedl 

současně přeskenování čárového kódu na jinou pozici v systému nelze vyloučit, ale 

v takovém případě jde o selhání jedince (člověka) nikoliv systému. 
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                                 Obr.6 Základní obrazovka modulu Transactions 

Na obr.6 je vyobrazeno základní zobrazení po otevření konkrétní položky 

v modulu „Transactions“. V levé polovině políčka obsahují základní informace jako 

jsou název a číslo položky, zda jde o finální díl či polotovar, je zde možnost zobrazení 

jednotek a revize. Všechny tyto položky mohou být editovány v modulu „BOM“. 

V pravé polovině jsou zobrazené důležité počty. Zcela nahoře kolonka „On hand“ 

ukazuje kolik ks je k dispozici, kolonka „Non-allocate“ obsahuje kusy, které nemají 

stanovenou pozici, kolonka „Non-conforming“ obsahuje počet dílů neshodných (i tyto 

je potřeba evidovat) a kolonka „Non-committed“ obsahuje počet dílů na který jsou již 

v systému zadané objednávky, ale které zatím nejsou vyrobené. Ve spodní tabulce se 

potom zobrazuje kolik dílů a z jaké šarže se nachází v které lokaci a kdy do této lokace 

byly přemístěné. Zkratky jednotlivých lokací jsou vysvětlené v tabulce vpravo, takže i 

méně zběhlý uživatel vidí zda je zboží v zóně pro hotové výrobky nebo např. v zóně pro 

neúplná balení. Samozřejmě i zde je možno provádět různá vyhledávání, filtrování a 

tisk reportů.  

Velmi často používaný přehled z tohoto modulu je „Transaction log“, jehož 

obrazovka je na obr.7 na následujícím listu. Tato funkce nám umožňuje zpětně 

vysledovat pohyb každého jednotlivého boxu od jeho vyrobení až po expedici. Tato 

zpětná sledovatelnost, je jedním ze základních předpokladů, aby dodavatel mohl 

úspěšně obstát v konkurenci mezi dodavateli v automobilovém průmyslu. 
      Po kliknutí na ikonu „Transaction log“ se nám otevře výše vyobrazený přehled , kde 

v prvním sloupci je datum a čas, v dalším je zda jde o pohyb položky dovnitř/ven, dále 

nalezneme o jaký druh transakce se jedná, o jak velké jde množství , z nebo do jaké 
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pozice, číslo LOT (šarže), jaké jsou k transakci důvody a kdo operaci provedl. V dalších 

sloupkách (ty zde již nejsou vyobrazené) lze dohledat vždy konkrétní S.N. (výrobní 

číslo) ke každému boxu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obr.7 Obrazovka přehledu Transaction Log v modulu Transactions 

SCHEDULING   

Jde o jeden ze základních prvků nejen sekce „Manufacturing“, ale vlastně celého 

tohoto ERP systému. Náplní tohoto modulu je totiž plánování výroby a zdrojů na 

základě objednávek a aktuálních dat o stavu skladů a kapacit. Systém plánuje výrobní 

procesy prostřednictvím tzv. „Work Orders“, což lze přeložit jako výrobní příkazy. Aby 

však tyto výrobní příkazy byly generované přesně, což je předpoklad dobrého 

fungování systému, musí být nejprve splněné čtyři podmínky.  

V první řadě musí být nastavené „Scheduling parameters“, kde se určuje na kolik 

dní dopředu se má výroba naplánovat, na jaký časový výhled plánovat spotřebu 

materiálu, způsob přidělování LOT čísel apod. Za druhé je nezbytný dobře fungující 

modul Inventory, z nějž je porovnáván stav skladu výrobků a materiálu. Za třetí musí 

být zadán tzv.“ShopSetup“ což není nic jiného než jakýsi směnový kalendář, kolik 

hodin denně a dní v týdnu má výroba běžet. Poslední podmínkou jsou aktivní 

„WorkCentres“, jež nám reprezentují jednotlivá pracoviště.  

Po splnění těchto podmínek výrobní příkazy mohou být generovány dvěma 

způsoby, a to buď manuálně nebo automaticky programem. Manuálně generované 

výrobní příkazy se používají hlavně ve fázi implementace systému, kdy je nezbytné 

zabezpečit běh výroby, ale databáze systému nejsou ještě zcela korektně naplněné 

potřebnými daty, aby systém mohl generovat příkazy a plánovat výrobu automaticky. 

Také se tento způsob využívá například pokud výrobce neobdržel zatím objednávku, ale 

chce na vlastní riziko vyrábět předzásobu na sklad, případně v dalších výjimečných 

situacích. Oproti tomu automaticky generované příkazy kalkulují s požadavky 
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zákazníků, zjednodušeně pokud je do systému zadána objednávka na výrobky a systém 

zjistí, že na pokrytí této objednávky nejsou výrobky ve skladu, je automaticky 

vygenerován výrobní příkaz. Funkce jež zajišťuje automatické generování výrobních 

příkazů, a která také automaticky aktualizuje požadavky na potřebný materiál se nazývá 

„Update schedule“ a nachází se po otevření úvodní obrazovky „Scheduling“ v záložce 

„File-options“.  

Vygenerované výrobní příkazy, ať už manuálně či automaticky, musí být zadány 

ke zpracování ve výrobě a přiřazené k příslušným strojům. Toto lze opět provádět 

manuálně, či automaticky pomocí funkce „AutoLoad“, kdy jsou generované výrobní 

příkazy automaticky přiřazované ke strojům. Toto přiřazování probíhá na bázi propočtu 

časů, aby zákazník vždy dostal objednané zboží včas. Proto je u každého výrobního 

příkazu automaticky propočten datum (výpočet probíhá pomocí parametrů zadaných 

v modulu BOM), kdy nejpozději musí začít výroba a na základě tohoto data systém 

určuje priority výrobních příkazů na jednotlivých pracovištích. Samozřejmě, že úpravy 

uživatelem systému jsou možné a není problém, naplánování vytvořené systémem 

přepracovat ručně, dle operativních potřeb.  

V modulu „Scheduling“ lze pracovat dvěma způsoby. Buď v módu „Text Mode 

scheduling“ nebo v módu „Global Visual scheduling“. Nejprve se budeme zabývat 

prvním z nich. Základní obrazovka módu „Text Mode scheduling“ je na obr.8 na 

následující straně. Na této obrazovce jsou barevně zobrazené jednotlivé naplánované 

„Work Orders“ (výrobní příkazy) pro jedno konkrétní pracoviště.  

Význam jednotlivých barev je vždy vysvětlen po najetí kurzorem na barevná 

políčka v pravém  horním rohu obrazovky. Zde v tomto případě červený řádek značí 

výrobu která nebude dodána v zákazníkem požadovaném termínu, zelené řádky budou 

bez problémů, barva hnědá značí, že bude potřeba mimořádná doprava aby termínový 

požadavek zákazníka byl uspokojen, barva žlutá znamená plánovanou odstávku stroje a 

modrá barva znamená pravděpodobnost nebo možnost, že výroba nebude dokončena 

včas.  

Dále v této části lze najít číslo „Work Orderu“, počet požadovaných cyklů stroje, 

potřebný čas pro výrobu, plánovaný čas nastavování, kdy výroba začne a skončí, kolik 

dní je již zpoždění proti plánu, důvody zpoždění, informace o nástroji a další doplňující 

informace. V pravé části obrazovky jsou informační políčka, kde je uveden datum kdy 

nejpozději má výroba začít,na kolik dní tato výroba pokryje objednávky daného dílu, 

použitý materiál a jeho spotřeba. V dolní části jsou doplňkové informace k označenému 
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„Work Orderu“, kde je uvedeno číslo objednávky, název zákazníka, číslo objednávky 

zákazníka, číslo výrobku, název, kdy a jaké množství se má dodat a další podpůrná data. 

Pomocí ikon v levé horní části obrazovky, se jednotlivé „Work Ordery“  dají editovat, 

přemísťovat dle potřeby na jiná pracoviště nebo rovnou mazat. Samozřejmě, že jde o 

velmi choulostivé operace, a právo provádět změny na této úrovni má pouze několik 

určených pracovníků ve firmě.  

        Obr.8 Základní obrazovka modulu „Scheduling“ v textovém módu 

Klepnutím na ikonku se dvěma modrými šipkami v levé horní části obrazovky lze 

přejít do módu „View Graphic Mode“, jež je na obr.9 na následující straně. 

Hlavní výhodou grafického módu oproti módu textovému je zobrazení „Work 

Center“ (pracovišť). Název pracoviště je zobrazen v levém sloupci a v řádku jsou 

zobrazené jednotlivé naplánované výrobní příkazy. Význam použitých barev je shodný 

jako v módu textovém. I v tomto zobrazení je možno výrobní příkazy přidávat, 

upravovat, přemisťovat či mazat. V tomto zobrazení je však přemisťování mnohem 

jednodušší než v textovém módu. Pouhým přetažením výrobního příkazu pomocí myši  

lze měnit naplánování výrobních příkazů mezi pracovišti, případně jejich pořadí. Ve 

spodní části jsou obdobné informace o konkrétním výrobním příkazu, jaké jsou i u 

módu textového. V horní části obrazovky lze vybírat druh zobrazení, po hodinách, 

dnech, týdnech či měsících. 

      



Strana 25 

 

          Obr.9 Základní obrazovka modulu „Scheduling“ módu grafickém 

Dále jsou v modulu „Manufacturing/Shop Floor Planning“ umístěny podpůrné 

moduly pro vytváření „WorkOrders“ (výrobních příkazů), tvorbu reportů z produkce dle 

mnoha různých kritérií (výkonnost, efektivita, zmetkovitost atd.), práci se štítky a 

výrobními čísly dávek  LOT, jež umožňují zpětně vyhledat použité materiály ke 

konkrétní výrobní dávce. 

3.2.2 Moduly z oblasti Real Time 

REAL TIME MONITORING  

Real Time Monitoring je jedním z nejdůležitějších modulů systému Enterprise IQ 

a je to také modul, který tento systém odlišuje od jiných ERP. Tento modul plní tu 

funkci, že data o výrobě, kapacitách a skladech jsou sdílena opravdu v reálném čase. 

Prvním krokem pro zprovoznění Real Time modulu byla instalace MIU-Machine 

Interface Unit na všechny vstřikovací lisy. Tyto snímací jednotky jsou připojené do 

systému vstřikovacích lisů a slouží jako rozhraní. Diskrétní signál on/off z MIU je 

pomocí vodičů přenášen do MMU-Machine Monitoring Unit nebo RealTime Box, což 

je vlastně jakási skříň se sběrnicí, do které jsou přenášené veškeré signály ze všech 

MIU. MMU je schopna sbírat data až ze 64 strojů. Z MMU jsou potom data přenášena 

na RealTime server, který data zpracovává a umožňuje uživatelům systému s těmito 

daty pracovat. RealTime server má také na starosti automatické přepnutí a nulování 

některých čítačů při výměně směn. Všechna tato kritéria musí být nakonfigurována 
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v nastavení programu pro RT Server. Na obr.10 je pro lepší představivost jak vypadají 

jednotlivé komponenty přenosové cesty signálu. 

 

 

 

 

 

 

                    Obr.10 Hardware pro přenos signálu v RealTime 

Pokud je tedy zprovozněn přenos dat ze všech pracovišť a zprovozněný RT Server 

mohou všichni uživatelé systému on-line sledovat co přesně, kde a jak se vyrábí. 

Základní obrazovka modulu RealTime monitoring je na obr.11. Lišta v horní části 

uprostřed umožňuje několik různých způsobů zobrazení, v tomto případě je zobrazení 

dle  Part Numbers (čísel výrobků). Při každém jednotlivém způsobu zobrazení se 

v hlavní části obrazovky zobrazují různé relevantní položky, takže uživatel nemusí  

pracně vyhledávat v záplavě jiných dat, které zrovna nepotřebuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11 Základní obrazovka modulu „Real Time Monitoring“ dle Part Numbers 

V hlavní části obrazovky na obrázku 11 lze ve sloupcích zleva zjistit WorkCenter-

pracoviště, Item Numer-číslo položky, Description-název, Parts to Go-kolik dílů zbývá 

vyrobit, Hrs to Go-jak dlouho to bude trvat, STD Cycle-v BOM zadaný čas jednoho 

cyklu, Last Cycle-aktuální délka posledního cyklu, AVG Cycle-průměrný čas 
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z posledních 50ti cyklů, Act Cav a Std Cav-aktuální a běžný počet kavit. Kavitou se u 

nástrojů pro vstřikování plastů rozumí násobnost formy, to znamená kolik dílů padá 

z formy při jednom cyklu.V dalších sloupcích jsou zobrazeny časy běžící výroby a 

prostojů, číslo výrobního příkazu a požadovaný počet dílů, číslo nástroje, číslo dávky 

LOT, důvody prostojů a počty neshodných dílů. Také zde je využita barevná symbolika 

a je na první pohled zřejmé zda proces běží v pořádku či nikoliv. Zelená barva jsou 

procesy běžící v předepsaných cyklech, červená barva jsou procesy běžící pomaleji, 

černá značí procesy běžící rychleji a žlutá označuje prostoj.  

Další různé druhy zobrazení vycházejí vždy ze základního zobrazení dle Part 

Numbers“, mění se vždy jen několik nejdůležitějších sloupců. Z tohoto důvodu je 

zbytečné, ukazovat zde náhledy všech různých zobrazení. Při zobrazení dle „Quality 

Control“ jsou hlavní zobrazovaná kriteria počty dobrých a špatných dílů, procenta 

zmetků z celkového objemu a efektivita cyklu. Ostatní položky jsou shodné jako při 

zobrazení v módu „Part Numbers“, shodný je také význam barevné symboliky.   Při 

zobrazení dle „Setup Control“ se navíc ukazují data o následující produkci na daném 

pracovišti v podobě názvu a čísla další vyráběné položky, čísla výrobního příkazu a 

požadovaném množství. Při zobrazení dle „Material Control“ je zobrazení obdobné jako 

při předchozím popisovaném způsobu, ale názvy a čísla výrobků jsou nahrazena názvy 

a čísly spotřebovávaných materiálů a počty požadovaných výrobků jsou nahrazené 

množstvím potřebných materiálů. Na obr.12 níže jsou popsaná jednotlivá tlačítka, 

společná pro všechny způsoby zobrazení hlavní obrazovky tohoto modulu. 

     Obr.12  Základní tlačítka obrazovky modulu „Real Time Monitoring“ 

Tlačítko „Start Next Setup“ je používáno hlavně seřizovači nebo vedoucími směn. 

Slouží k tomu, aby při ukončení jednoho výrobního příkazu, mohl okamžitě být zadán 

do výroby další výrobní příkaz, který je na daném pracovišti právě v pořadí. Tlačítka 

Open&Edit Downtime slouží k zadávání počátků a konců prostojů. Po aktivaci těchto 

tlačítek se rozbalí další menu, kde lze z katalogu vybrat již předdefinované důvody 

prostojů, případně lze vytvořit nový. Tlačítko Rejects/Scrap slouží pro zadávání 

neshodných dílů, těch které jsou vyřazené operátorem nikoliv automaticky strojem. 
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Zmetky vyřazené strojem se započítávají automaticky. Princip zadávání je shodný jako 

u prostojů, po aktivaci tlačítka se rozbalí menu kde se zadá množství a z katalogu se 

vybere příslušný druh vady. Pomocí tlačítka Print Reports lze tisknout reporty 

z produkce jednotlivých pracovišť, kritérií pro výběr obsahu reportu je veliká škála, tak 

aby si každý uživatel našel to nejvhodnější. Tlačítko „Labor Tracking“ umožňuje 

filtrování výroby podle jednotlivých směn, takže není problém zobrazit například 

konkrétní vybranou směnu a zjistit jaká výroba na té či oné směně běžela či nikoliv. 

Obrazovka po aktivaci tlačítka „Executiv View“ je na obr.13. Jde o rychlý přehled, jež 

nám procentuálně vyjadřuje využití strojů, podíl nenaplánovaných prostojů, efektivitu 

využívání cyklu strojů, a celkovou aktuální zmetkovitost v procentech. Vše se zobrazuje 

barevně dle přednastavitelných parametrů, jež jsou v pravé části obrazovky. Kde je 

zelená barva jsou parametry splněné, červená značí překračování či neplnění 

stanovených limitů. 

                 Obr.13  Obrazovka v pohledu „Executive View“ 

Tlačítkem „Cycles Graph“ zobrazíme vždy posledních padesát cyklů(jejich délek) 

v podobě sloupcového grafu seřazeného na časové ose. Potom lze přepínat toto 

zobrazení pro jednotlivá pracoviště. Graf je shodný jako graf v zobrazení „Individual 

Center Information“ jež je na obr.14 na další straně. Při tomto zobrazení jsou na 

obrazovce všechny důležité informace k jednotlivému pracovišti a výrobnímu příkazu, 

počínaje informacemi o délkách cyklu, jak dlouho výroba běží a kolik času zbývá do 
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ukončení, kolik bylo prostojů za směnu a konče informacemi o stroji, formě a použitém 

materiálu. I zde opět figuruje již mnohokráte uváděná barevná symbolika. 

            Obr.14 Obrazovka v pohledu „Individual Center Information“ 

Poslední tlačítko „Cycle through views“ slouží k rychlému přepínání mezi 

jednotlivými náhledy jež zde byly popsány  a funguje tak, že s každým stisknutím 

přepne na další režim zobrazení.  

REAL TIME METER  

Tato funkce modulu Real Time je jakousi obdobou funkce Executive View jež 

byla popsána na předchozím listu. Obsah je shodný, ale grafické zpracování je 

provedeno jako u analogových přístrojů, jak je patrné z obr.15 níže. Tento způsob 

zobrazení je například vhodný pokud má firma více poboček, pak lze na dálku 

v rychlosti najednou přehledně sledovat efektivnost procesů v těchto pobočkách                     

 

 

 

 

 

 

                           Obr.15  Obrazovka modulu „RT Meter“ 
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Na předcházející straně vyobrazený „RT Meter“ lze považovat za tečku 

v detailnějším představení modulů částí Manufacturing / Scheduling /Real Time. Cílem 

této části práce bylo představit tyto moduly v takové hloubce, aby nezasvěcený uživatel 

dokázal pochopit jak systém v těchto modulech funguje, jaké jsou zde souvislosti a 

vazby, případně si dokázal vyhledat požadovanou informaci. Moduly ostatních oblastí 

systému zde budou představené jen ve zkratce, respektive jejich umístění, název a 

funkce. 

3.2.3 Moduly z oblasti Sales and Distribution 

Jak již bylo uvedeno na začátku kapitoly, následující popis již nebude tak 

podrobný a nebude ukazovat jak se v těchto modulech pracuje. To bylo cílem pouze u 

modulu pro výrobu, u těchto logistických modulů bude pouze představeno jaká je jejich 

náplň. 

ORDER ENTRY – jde o modul zjišťující vkládání zákaznických objednávek do 

systému.  Objednávky mohou do systému vstupovat manuálním zadáváním nebo 

pomocí rozšiřujícího modulu „Web Order Import“. Tento modul prostřednictvím 

„business to business“ aplikace „IQ Web Direct“  povoluje zákazníkům i dodavatelům 

přístup do některých oblastí Enterprise IQ. Samozřejmostí je nutnost nastavení 

přístupových práv a zabezpečení. Vlastní fungování této aplikace potom probíhá tak, že 

objednávky zadané zákazníky se zadávají do zvláštní databáze odkud potom musí být 

překonvertované do databáze aktuálních objednávek. 

FG AVAILABILITY  – modul jež zjednodušuje vyhledávání dostupnosti 

výrobků ve skladu. Není nutné pracnější vyhledávání přes databáze Inventory a 

Transactions. 

BOL – Bill of Lading  – Je to modul jež ze zadaných položek v expedici 

vypočítává hmotnost a objem dodávky. Slouží k určení potřebné velikosti dopravního 

prostředku a vyhodnocení jeho vytížení (využití). 

SHIPPING/PACKING SLIPS  – modul sloužící k tvorbě balících (dodacích) 

listů při expedici výrobků ze skladu. Vystavení tohoto listu uzavírá proces výroby a 

expedovaná kvantita zboží je odečtena ze skladové databáze Inventory, začíná se zde 

však proces fakturační, jelikož tyto listy jsou podkladem pro vyhotovení faktur. 

MANUAL PACKING SLIP  – modul jež slouží k vyhotovení balících (dodacích) 

listů k různorodým položkám, které např.nejsou výrobky a tudíž nejsou z databáze 

Inventory. Může se jednat o různé vzorky, dokumentaci, náhradní díly apod. Položka 

není určena interním číslem, ale popisem, který může mít až dvě stovky znaků. 
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PACKING SLIP TICKETS  – jde o modul, kde se vytváří „Pick Tickets“, což 

lze přeložit jako „lístek k vyzvednutí“. Smyslem těchto „Pick Tickets“ je připravit 

bezchybný „Packing Slip“. Dalo by se říci, že je to jakýsi „Packing Slip“ nanečisto, 

protože při jeho tvorbě nedochází k odečítání položek z Inventory. Až když je expedice 

v pořádku připravena a zkontrolována, je z „Pick Ticketu“ vytvořen „Packing Slip“ a 

zboží je odečteno automaticky ze skladové databáze. 

RETURNS – modul umožňující přijmout zpět díly vrácené např.z kvalitativních 

důvodů zpět od zákazníka. Zpracování vrácených položek potom probíhá přes tento 

modul, jsou zde možnosti vrácení do skladové databáze, opravení dílů či jejich 

likvidace. 

SALES PERSONS – v tomto modulu lze zadat jmenovitě jednotlivé pracovníky 

oddělení prodeje a sledovat jejich výkony. Tato funkce je vhodná vždy, když je systém 

odměňování pracovníků prodeje vázán na provize z objemu prodeje.  

SHIP VIA  – do tohoto modulu lze zadávat k jednotlivým nakupovanými 

prodávaným položkám způsob dopravy a dodavatele této služby. Informace z tohoto 

modulu se posléze zobrazují i v dalších sestavách a databázích. 

PRINT LABELS  – modul pro tisk štítků. Umožňuje jednoduchým výběrem 

tisknout všechny druhy štítků používaných systémem. Stačí jednoduše zvolit cílovou 

tiskárnu, typ a počet požadovaných štítků a pokud je potřeba upravit množství v balení. 

Jinak je množství kusů doplňováno automaticky z databáze BOM. Modul pro tisk štítků 

je přístupný i z jiných částí systému, např.z modulu Real Time. 

VMI – Vendor Management Inventory – je to modul umožňující řízení skladu 

mimo firmu(např.výrobky zatím neprodané, ale uskladněné v prostorách u zákazníka). 

Jde o jakousi zvláštní pozici v Inventory, „VMI Location“. Jakmile zákazník z tohoto 

skladu výrobek spotřebuje, dochází současně k vytvoření dodacího listu i faktury. 

  Toto byl poslední z popisovaných modulů, jak bylo uvedeno v začátku kapitoly, 

moduly finanční části systému zde představené nebudou, jelikož tato část systému zatím 

nebyla implementována. 
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4. ANALÝZA NASAZENÍ SYSTÉMU ENTERPRISEIQ VE 

SPOLEČNOSTI FORTEQ CZECH S.R.O. 

4.1 Proč byl zvolen právě tento systém 

Důležitým mezníkem byl transfer jednoho kompletního výrobního závodu 

společnosti forteq z Holandska v roce 2007. Tento transfer přinesl do forteq Czech s.r.o. 

přibližně tři stovky druhů nových výrobků a procesů. Zvládnutí takového objemu 

výroby bez funkčního ERP systému by pravděpodobně nebylo možné a stávající systém 

Helios byl vhodný spíše pro aplikace z oblasti financí, nikoliv pro řízení výroby. Výběr 

nového systému v podstatě neprobíhal, víceméně šlo o rozhodnutí vedoucí skupiny. 

Jelikož systém Enterprise IQ od společnosti IQMS se již osvědčil v sesterských firmách 

ve Švýcarsku, Velké Británii, Holandsku a Číně a skupina již měla s tímto systémem 

určitý stupeň zkušeností nebyl důvod ve forteq Czech implementovat cosi jiného. Další 

důvod byl také, že veškeré postupy, reporty a databáze jsou unifikované, což umožňuje 

v budoucnu využívat společnou databázi v rámci celé skupiny forteq. Dalším důvodem 

volby tohoto systému bylo, že se jedná o aplikaci speciálně upravenou pro obor 

vstřikování plastů a také aplikaci podporující většinu standardů požadovaných v oblasti 

působení společnosti forteq. Těmito standardy mám na mysli např.komunikaci přes EDI 

(Electronic Data Interchange), logistické postupy FIFO (First In/First Out), zpětná 

sledovatelnost a dohledatelnost všech relevantních záznamů a podobné požadavky 

zákazníků v automobilovém průmyslu. Samozřejmě také aspekty ekonomické hrály při 

volbě systému svoji nezanedbatelnou roli, jelikož proti SAPu nebo podobné konkurenci 

je stále IQMS výrazně levnější. 

4.2 Jak proběhl přechod ze systému Helios na systém EnterpriseIQ 

Jak je patrné z plánu projektu jež je příloha č.1, start projektu implementace byl 

na přelomu měsíců dubna a května 2007 a na „ostré“ využívání systému se přešlo od 

1.srpna 2008. Varianta, že by po nějaký čas oba systémy běžely současně nebyla 

možná, protože současně s rozjezdem systému Enterprise IQ stále probíhal transfer 

holandského výrobního závodu a bylo by nutné zadávat data pro nové projekty do dvou 

systémů a tento způsob by pravděpodobně vedl pouze k zvětšování chaosu. Celá situace 

byla poměrně komplikovaná nejen krátkou dobou od počátku projektu do fáze „life“, 

ale také velmi podceněným tréninkem pracovníků a neustálými změnami v 

infrastruktuře souvisejícími z transferem z Holandska. Také některé organizační změny, 

jako bylo rozdělení některých oddělení a výměna pracovníků na několika manažerských 
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pozicích ve forteq Czech nastaly v okamžiku nejméně vhodném. Projektový tým pro 

implementaci se skládal z ředitele společnosti, ten byl určen vedoucím tohoto projektu, 

a dále z manažerů oddělení logistiky, výroby a financí.  

Jako externí podpora při implementaci v tomto týmu fungovalo několik 

zkušených IT pracovníků z holandského sesterského závodu, kteří ovšem opustili firmu 

v nejméně vhodný okamžik a to při přechodu do „ostrého“ provozu systému, kdy bylo 

zapotřebí operativně řešit největší nápor každodenně se vyskytujících nových problémů. 

Jako smluvní dodavatel projektu implementace byla zvolena společnost BrainSurf, jež 

se specializuje výhradně na implementace produktů IQMS a působí v USA a 

v Nizozemí. Volný překlad jednotlivých fází implementace vyjmutý z prezentace 

společnosti BrainSurf je na obr.16. Vzhledem k cenám za poskytování služeb od 

společnosti BrainSurf, bylo snahou vedení co možná nejvíce minimalizovat přítomnost 

pracovníků společnosti BrainSurf ve forteq Czech, a většinu implementačních fází řešit 

svépomocí nebo podporou holandských kolegů. Role pracovníků BrainSurfu spočívala 

víceméně v poradenství a koordinaci plnění úkolů jednotlivých fází implementace.  

         Obr.16 Fáze implementace Enterprise IQ (překlad z prezentace fy BrainSurf) 

Také je nutno zopakovat, že již v počátku projektu implementace, bylo vedením 

společnosti rozhodnuto zatím neimplementovat finanční modul systému. K tomuto 

rozhodnutí bylo přikročeno z důvodu celkové zastaralosti tohoto modulu proti 
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současným trendům a potřebám společnosti a v oblasti financí je stále zatím používán 

systém Helios. Bohužel tato skutečnost způsobuje nemalé problémy (viz.kapitola 4.3). 

Přes problémy, kterých v počátečních měsících ostrého provozu nebylo málo, lze 

konstatovat, že zavedení systému proběhlo úspěšně a v souladu s projektovým plánem. 

Při nárůstu objemu nejen výroby, ale i strojového vybavení a navýšení personálu jakým 

společnost forteq Czech prošla v roce 2007, by fungování firmy bez tohoto či 

obdobného systému dále bylo téměř vyloučené. 

V příloze č.2 je pro lepší představu o náročnosti celé implementace 

checklist(kontrolní seznam) jednotlivých úkolů v implementačních fázích. Jak je patrné 

jedná se o nemalé množství činností v poměrně krátkém časovém horizontu, a to vše 

ještě za udržení chodu běžící firmy, jelikož všichni pracovníci společnosti forteq Czech 

v implementačním týmu museli ještě zvládat své běžné manažerské povinnosti a úkoly 

nikdo nebyl vyčleněn full-time pro implementaci. 

4.3 Pozitivní a negativní dopady implementace systému Enterprise IQ 

Samozřejmě zavedení jakéhokoliv nového systému v podniku přináší řadu změn, 

a to nejen pozitivních, ale i negativních. Nejprve shrnu  pozitiva jež přinesla 

implementace systému Enterprise IQ a jeho silné stránky: 

• Plně hodnotný MRP modul bez něhož by firma po nárůstu objemu výroby 

v souvislosti z transferem z Holandska nemohla dále existovat. Používání 

starého systému Hélios, by vedlo buď ke zbytečnému držení nadbytečných 

skladových zásob materiálů nebo v horším případě k častým odstávkám výroby 

pro nedostatek materiálu. 

• Real Time monitoring – okamžité sledování vytížení výrobních kapacit, aktuální 

informace o stavu výroby dostupné na všech pracovních stanicích ve firmě. 

• Unifikace modulu BOM a „Sales order entry“ s transferovanou pobočkou 

v Holandsku, což značně zjednodušilo celý transfer, udrželo transparentnost 

výrobních procesů a eliminovalo možnost vzniku chyb, jelikož databáze byly 

jednoduše překopírovány. 

• Integrovaný systém EDI, bohužel zatím není využíván, ale je plně připraven 

k okamžitému používání,….stačí jen odmáčknout. 

• Velmi vyspělý modul pro interní logistiku, jež pracuje na bázi čárových kódů, 

laserových scannerů, a jednoduchým značením paletových pozic. 
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• Automatická „traceabilita“ jež zajišťuje sledování návaznosti a umožňuje zpětně 

dohledat pro finální výrobek všechny vstupní materiály a jejich dokumentaci. 

• Naprosto stabilní a spolehlivý systém na platformě Oracle. 

• Otevřenost systému pro další zlepšení – automatický reporting  

• Alerty – denní hlášení o nekonzistentních datech (např.negativní materiálové 

zůstatky), jež jsou automaticky zasílána na předem definované e-mailové adresy. 

• Přidělování rolí a odpovídajících úrovní zabezpečení přístupu do systému je 

velmi flexibilní, v podstatě každé menu, tlačítko či akci lze povolit nebo zakázat. 

• Předem definované role a úroveň autorizace pro jednotlivé moduly  

• Součástí workflow pro schvalování procesů 

• Systém bude po plné implementaci splňovat veškeré firemní požadavky na IT 

pokrytí ve všech procesech (logistika-výroba-údržba-kvalita-finance). 

• Velmi silný systém pro poskytování dat potřebných pro „manažerská 

rozhodnutí“. 

Nyní přikročím ke shrnutí negativ, která se vyskytla se zavedením nového 

systému, ačkoliv některá již byla vyřešena a na řešení dalších se pracuje a také souhrn 

rozpoznaných slabých stránek systému Enterprise IQ : 

• Systém je velmi vyspělý a pokročilý, a po jeho implementaci by byla vhodná 

„on-site“ podpora, alespoň po dobu prvního roku. Vzhledem k cenám 

dodavatelské společnosti toto nebylo možné, což přineslo řadu problémů. 

• Dle IT pracovníků velmi složitá a komplikovaná parametrizace systému. 

• Vysoké hardwarové nároky systému – systém používá čtyři servery a některé 

pracovní stanice staršího data výroby vykazují častou nestabilitu. 

• Nejbližší implementační podpora v Holandsku, skutečná systémová podpora 

pouze v USA. 

• Absence možnosti definovat rozdílná přístupová práva uživatelům scannerů 

(bezpečnostní riziko) a nemožnost definice „rolí“ pro jednotlivé scannery. 

• Nedostatky ve školení a nepochopení systému obsluhujícím personálem. Toto 

byl asi největší problém celé implementace, jež posléze vyústil ve zmatky ve 

skladech (nespolehlivé údaje o skladových zásobách), zmatky v plánování 

výroby a ve stále se opakující chyby v používání scannerů, které vedou opět ke 

zmatkům ve skladech. 
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• Z důvodu neimplementování finančního modulu obrovské problémy při 

konsolidaci nakupovaných materiálů na skladové zásoby. 

• Naprostá většina transakcí je ireversibilní – jakmile je jednou potvrzena nelze 

vzít zpět, pouze zneplatnit (ne vždy je možné) a zadat znovu. V některých 

případech má toto vliv i na jiné transakce, což není optimální. 

• Zcela zastaralý finanční modul (cca 5-8 let za trendem), v tomto modulu 

naprosto uživatelsky nepřívětivé prostředí. Dále v tomto modulu naprosto chybí 

možnost parametrizace finančních transakcí v souladu s legislativou Evropské 

unie (např.problematika DPH, Intrastat) 

• Pro všechny reporty nutno používat Crystal reports , to znamená, že pouze 

uživatel s vyšší úrovní IT znalostí je schopen připravit jiný než standardní 

výstup z databáze. 

• Neexistující popis databází , polí a relací (cca 1000 databází, každá v průměru 

s 30-ti sloupci). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 37 

 

5. MOŽNOSTI OPTIMALIZACE V SOU ČASNÝCH 

PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH 

5.1 Co lze vylepšit v současném využití systému 

Prvním prostorem k okamžitému zlepšení je úroveň takzvaných „super users“. 

Jde o několik vybraných zaměstnanců, jež jako jediní mají oprávnění ke všem editacím 

v databázích a jsou to titíž zaměstnanci do jejichž mailových schránek chodí 

automatické alerty. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, jde o jakousi výstrahu, kdy 

systém automaticky upozorní prostřednictvím e-mailu na nekonzistenci v datech. Pouze 

tito „superuživatelé“ mohou okamžitě reagovat a zjednat nápravu, což je zatím jediný 

způsob jak udržovat konzistentní databáze. Bohužel se ukazuje, že stávající úroveň 

znalostí práce v systému těchto „super users“ stále není na požadované výši a další 

skolení je v podstatě nezbytné. 

Další kapitolou pro zlepšení je práce uživatelů se skenery čárových kódů. Od 

začátku používání systému Enterprise IQ se stále objevovaly chyby v práci zaměstnanců 

používajících čtečky, ačkoliv v posledních měsících po další etapě školení personálu se 

výskyt těchto chyb snížil. Momentálně probíhá překlad kompletního menu těchto 

skenerů do CZ jazyka, což by mělo vést k zjednodušení práce s tímto druhem zařízení a 

také k maximální eliminaci možných chyb při práci se skenery. 

Poslední oblastí kde lze vylepšovat jsou reporty. Jde o to, že momentálně 

generované reporty ze systému jsou všechny v jazyce anglickém, což pro běžného 

operátora ve výrobě není nejvhodnější. V první řadě tedy co nejdříve dojde k překladu 

určitých druhů reportů do českého jazyka. Další započaté vylepšování v oblasti reportů 

se stává z doplnění reportů o některá užitečná databázová nebo výpočtová políčka. 

Posledním krokem v oblasti reportů a jejich vylepšení, je převedení standardně 

používaných formulářů, jež jsou dnes většinou kopírované a ručně vypsané, do systému 

a jejich tisk nad databází. 

5.2 Další oblasti a procesy kam systém rozšířit 

V první polovině roku 2008 je naplánované spuštění rozšiřujících nadstavbových 

modulů pro preventivní údržbu a pro řízení systému jakosti ve firmě. Zde je na místě 

představit tyto moduly a jejich možnosti využití ve společnosti forteq Czech. 

Modul „Preventive Maintanance“ je komplexní modul pro řízení preventivní 

údržby. Je navržen tak, že pomocí automaticky generovaných „Work Orders“ 

(výrobních příkazů) na základě vytíženosti zajišťuje ochranu a správnou životnost 
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nástrojů a zařízení. Ke každému konkrétnímu zařízení a druhu údržby je přiřazen 

časový rámec potřebný na daný zásah, stupeň znalostí pracovníka a seznam potřebných 

náhradních dílů. Všechny tyto vzájemné vazby je potřeba nadefinovat pro správné 

fungování systému. Denně používaná zařízení jsou sledována pomocí reportů z výroby 

a tato data jsou dostupná i prostřednictvím modulu údržby. Využití jednotlivých 

nástrojů a strojů se automaticky ukládá do historie prostřednictvím dat z výroby. Pro 

představu o fungování modulu a jak definovat kroky pro zadání do systému může 

sloužit názorná ukázka, kdy potřebuji zadat výměnu hydraulického oleje lisu po 

každých 2000 odpracovaných hodinách: 

• Vytvořím úkol „Výměna hydraulického oleje“ 

• Definuji potřebné náhradní díly, v tomto případě hydraulický olej (jeho 

množství a typ), jež zadám do databáze Inventory a vytvořím propojení 

s úkolem „Výměna hydraulického oleje“ 

• Zadám požadovaný stupeň odbornosti pracovníka 

• Přiřadím úkol ke konkrétnímu zařízení 

• Zadám čas potřebný k provedení úkonu 

• Nastavím požadovaný interval mezi jednotlivými úkony 

Takto vytvořenou strukturu lze potom asociovat s neomezeným množstvím strojů 

a zařízení, vždy potom stačí upravit pouze konkrétní data jako názvy náhradních dílů a 

jejich kvantitu, potřebný čas a podobně. Obecná kostra zadání je universální. Jakmile 

jsou jednou nastavené relace mezi úkony údržby a souvisejícími databázemi systém 

automaticky generuje „Work orders“. Samozřejmě, že v případě potřeby je možné tento 

zadat dříve manuálně ještě před vypršením definovaného intervalu. Výhodou je také 

možnost zobrazení všech těchto „Work Orders“ , jak je vyobrazeno na obr.17 na další 

straně, čímž pracovníci mají přehled jaké úkony je v rámci plánované preventivní 

údržby zapotřebí vykonat v určitém časovém horizontu, a s ohledem k tomu organizovat 

své další priority. Ve spodní části obrazovky jsou barevně „Work Orders“, barva 

označuje jejich status jenž je uveden i v prvním sloupci zleva. V dalších sloupcích je 

vždy název udržovaného zařízení, označení úkonu a jeho popis. V horní části obrazovky 

jsou vždy podrobnosti ke konkrétnímu označenému „Work Orderu“, jako je číslo , 

datum vytvoření, kategorie zařízení (TL-tools), druh údržby a datum zahájení/ukončení.  

Pokud implementace tohoto nadstavbového modulu bude úspěšná a 

zainteresovaní pracovníci se vněm naučí využívat všech jeho možností, bude to 
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znamenat velký pokrok a zavedení jasného systému v procesu preventivní údržby ve 

společnosti forteq Czech s.r.o., což by mělo mít za následek celkový pokles nákladů na 

mimořádné opravy a radikální snížení počtu neplánovaných prostojů, jež jsou částečně 

důsledkem podceněné preventivní údržby.  

            Obr.17 Obrazovka všech Work Orders v modulu Preventive Maintanance 

Nadstavbový modul „Quality “ je velmi obsáhlým modulem pro řízení všech 

procesů souvisejících se systémem jakosti a to jak po stránce systémové 

(dokumentační), tak z hlediska operativy (vlastní měření, řízení metrologie).  

Krátce představení částí modulu jejichž spuštění je v plánu v roce 2008: 

 Část „Document Control“ slouží k řízení a správě veškeré dokumentace ve 

firmě, včetně norem a výkresů, a to jak interní tak externí. Systém je navržen tak aby 

splňoval přísné požadavky na řízení dokumentace dle standardů ISO a QS 9000. 

Dokumentaci lze řadit do různých knihoven (např.dle oddělení nebo zákazníků), pokud 

uživatel nehledá cíleně starou verzi dokumentu v archivu, je vždy zobrazena schválená 

platná verze dokumentu. V případě , že dochází ke změně v dokumentaci, systém má 

v sobě zabudované „Workflow “ (proceduru) pro schvalování nové dokumentace. 

Uživatel jednoduše může vytvořit novou verzi dokumentu, a prostřednictvím systému 

jej předat k připomínkování členům týmu. Teprve až po finálním schválení všemi členy 

týmu může být dokumentu přiřazen status schváleného platného dokumentu. I v tomto 

prostředí opět funguje barevné kódování kdy zelená barva značí platný dokument, 

červená dokument nenalezený (soubor neexistující nebo špatně definovaná cesta), 
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modrá dokument v připomínkovacím řízení a žlutá dokumenty nové nebo ke kontrole. 

Modul „Document Control“ se stará o řízení dokumentu po celou dobu života 

dokumentu od jeho vytvoření, schválení, implementaci až po jeho zrušení či nahrazení. 

Části „CAR“ (Corrective Action Request) a „CAPA“ (Corrective 

Action/Preventive Action)  slouží hlavně k evidenci a řízení reklamací a to jak 

zákaznických tak dodavatelských. Součástí těchto modulů je již předdefinovaný 7-

krokový akční plán nebo 8-D report, které jsou v automobilovém průmyslu vždy 

k řešení reklamací nezbytné.Tyto moduly však nemusí sloužit pouze k reklamačnímu 

řízení, lze je také použít jako nástroj ke zvyšování kvality produktu či spokojenosti 

zákazníka. 

Modul „Gage/Device“ slouží nejen pro správu a evidenci měřidel a měřících 

přípravků, ale také zahrnuje část MSA-Measurement System Analysis. Modul pro 

analýzu systému měření MSA je založen na principu standardizovaných procedur pro 

zjišťování reprodukovatelnosti a opakovatelnosti měření tzv.GRR-Gage Repeatability 

and Reproducibility. Princip metody spočívá v opakovaném měření vzorků pracovníky 

(nejčastěji 3 pracovníci měří 3-krát deset vzorků) a z jejich výsledků se pomocí 

matematického výpočtu vyhodnocuje %GRR. Pro toto %GRR jsou jasně předepsaná 

kritéria, kdy je měřící systém akceptovatelný, kdy je akceptovatelný za dodržení 

určitých podmínek a kdy je již nutno měřící systém odmítnout. V současné době jsou 

tyto analýzy ve společnosti forteq Czech s.r.o. prováděny v prostředí MS Excel, což je 

sice funkční , ale někteří zákazníci či auditoři tento způsob rádi zpochybňují a poukazují 

na možnost chyb v nastavených vzorcích. Zavedením tohoto modulu v systému 

Enterprise IQ budou nejen vyvráceny veškeré pochybnosti, ale navíc budou všechna 

výsledná data zobrazována na jedné obrazovce včetně grafického vyjádření, jak je 

zobrazeno na obr.18 na straně následující..  

Další velkou výhodou modulu „Gage/Device“ je sumarizace všech dat ke 

každému měřidlu na jednom místě. To znamená, že po vybrání konkrétní položky ze 

seznamu měřidel se zobrazí karta měřidla, jež se skládá z úvodní strany, kde jsou 

základní informace o měřidlu, a čtyř záložek s doplňkovými informacemi. První záložka 

této karty obsahuje všechna data jako je název, popis, výrobní číslo, umístění, jednotky, 

rozlišení, důležité datum příští kalibrace a v případě, že je zařízení vybaveno výstupem 

dat tak i konfiguraci komunikačních portů. Na druhé záložce této karty jsou veškerá 

data z analýzy R&R (MSA). Třetí záložka karty je vyhrazena informacím o kalibraci 

(kdo, kde, kdy, a za jakých podmínek ji provedl) a umožňuje také vložit zde kalibrační 



Strana 41 

 

protokol z externí laboratoře. Poslední záložka je vyhrazena pro veškerou dokumentaci 

s měřidlem nebo zařízením související. Může se jednat například o manuály, pracovní 

postupy apod. Jde o velmi chytře navržený modul, jež řeší celou oblast metrologie firmy 

komplexně a na jednom místě a v případě úspěšné implementace značně ulehčí práci 

metrologovi a ostatním usnadní přístup k informacím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                             Obr.18  Karta výsledků analýzy systému měření 

     Poslední modul z nadstavby Quality jež bude spuštěn v roce 2008 je modul 

„SPC“-Statistical Process Control sloužící ke statistickému řízení procesu na základě 

měřených hodnot. Modul funguje na principu sběru dat z periodických měření a z těchto 

hodnot počítá statistické parametry a tvoří grafy. Předpokladem pro úspěšný sběr dat do 

systému je definování měřených parametrů pro každý konkrétní výrobek a zadání 

propojení s měřidlem v modulu Gage/Device.  

Prostřednictvím výchozího okna pro inspekce, jež je na obr.19 na další straně 

nahoře, lze data zadávat do systému buď manuálně nebo automaticky v případě, že 

měřidlo je vybaveno datovým výstupem. Takto zadaná data lze následně v systému 

analyzovat, viz obr. 20 na další straně dole, a dále s nimi pracovat. Systém dokáže 

počítat hodnoty způsobilosti procesu Cp,Cpk,Pp,Ppk, regulační meze procesu a 

v grafickém vyjádření lze sledovat trendy procesu nebo vytvářet histogramy. Co vše 

modul skutečně umí ukáže až jeho „ostré“ spuštění, ale s jistotou zvládá vše co se od 

něho v současnosti požaduje. Tento modul v roce 2008 zcela nahradí stávající vedení 

záznamů o kontrolách v souborech aplikace MS Excel, kde je práce se záznamy a jejich 

udržování vzhledem k jejich množství velmi komplikované a zdaleka nenabízí takové 

možnosti práce s daty jako Enterprise IQ. 
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                          Obr.19 Karta pro zadávání měřených hodnot 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                   Obr.20 Analýza dat z výrobního procesu 

Z této kapitoly je zřejmé, že práce na optimalizaci, zlepšování a na pronikání 

systému do dalších procesů bude ještě mnoho a implementace tohoto ERP systému 

bude pokračovat i během roku 2008 spuštěním modulů zde uvedených.. 
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6. ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ  

Tvorba této bakalářské práce mi umožnila podrobně proniknout do oblasti ERP 

systémů všeobecně a pochopit jejich klíčovou úlohu v moderním podniku. Práce přináší 

stručnou analýzu situace na českém trhu s ERP systémy a krátké představení ERP 

systémů v naší zemi nejpoužívanějších. Během přípravy bakalářské práce současně 

probíhala implementace a první měsíce ostrého provozu ERP systému Enterprise IQ ve 

společnosti forteq Czech. Psaní bakalářské práce bylo skvělou příležitostí nový systém 

hlouběji poznat a naučit se jej lépe využívat. Samozřejmě, že první měsíce provozu 

systému přinesly i problémy. Právě tyto problémové oblasti jsou v práci definované 

jako oblasti pro zlepšování. Dále se podařilo identifikovat další procesy, do kterých 

bude systém rozšířen do konce tohoto roku, a kde přinese zvýšení efektivity a vyšší 

kvalitu.  

Zhodnocení jednotlivých cílů bod po bodu: 

• Představení systému širší veřejnosti (čtenářům) – pokud jste se pročetli až 

k těmto řádkům, stanovený cíl byl splněn, a já doufám, že každý čtenář získal 

alespoň rámcovou představu o ERP systémech u nás používaných a o systému 

Enterprise IQ, jeho struktuře a možnostech. 

• Zda bakalářská práce v budoucnu poslouží jako pomůcka v českém jazyce pro 

práci ve výrobním modulu „Manufacturing“ ukáže čas, minimálně může pomoci 

při seznamování nových zaměstnanců se systémem  

• Definování oblastí ke zlepšení práce v systému a oblastí kam systém rozšířit – 

oblasti možných zlepšení práce se systémem byly definované v kapitole 5.1. Je 

pozitivní, že již během psaní této práce se některé z definovaných bodů začaly 

řešit, hlavně v oblasti nezbytného doškolování personálu. Oblasti pro další 

rozšíření systému byly definovány v kapitole 5.2. Osobní přínos zde spatřuji 

v tom, že to byl nakonec můj hlas, na základě kterého management rozhodl 

o nemalé investici do rozšiřujícího modulu pro oblast kvality. 
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