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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Práce se zabývá případovou studií implementace informačního systému 

Microsoft® DynamicsTM AX  pro firmu Koito Czech s r.o.  

Stěžejní část práce představuje realizaci implementace nového informačního 

systému, která zahrnuje výchozí stav IS společnosti Koito, koncepci řešení a popis 

jednotlivých etap projektu implementace. 

 

 

 

 

  

 

ABSTRACT 

The thesis countains case study for Implementation of Information System 

Microsoft® DynamicsTM AX  for Koito Czech s r.o. company.   

The main part of the work introduces the realization of the Implementation new 

system, starting situation of IS in Koito company, conception of solving and description 

of  individual stages of project Implementation.  
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1. Úvod a cíl bakalářské práce 

1.1 Úvod do problematiky 

V současné době mají nejen výrobní závody bez ohledu na předmět podnikání 

společné cíle, a to dodávat inovativní produkty, nabídnout co nejlepší služby, vytvářet a 

udržovat dlouhodobé vztahy se svými obchodními partnery. Mezi takové společnosti 

patří i firma Koito Czech v České Republice. 

Koito Czech, s.r.o. je evropskou, dceřinou společností japonské firmy Koito 

Manufacturing, Co. Ltd. Je jedním z předních výrobců světlometů pro automobilový 

průmysl na celosvětovém trhu. Výrobní činnost společnost zahájila v roce 2001 pro 

řadu světových automobilek. 

V rámci výrobních inovací a nových požadavků, které byly kladeny na vývoj a 

ekonomiku podniku, se společnost rozhodla pro změnu informačního systému.  

V české pobočce byly od jejího založení používány počítačové systémy EDI, 

Helios, Palstat, aplikace typu databázového systému MS Access a dále MS Excel. Pro 

správu a řízení logistiky se využívalo produktu od společnosti Aimtec, DCI+ jehož 

pracovní prostředí je součástí přílohy č. 1 [6]. Toto řešení již od počátku výrobního 

závodu sloužilo pro řízení všech skladových operací.  

V průběhu dalších sedmi let své působnosti zvýšila továrna objem produkce, 

navýšil se počet zaměstnanců, přibyly nové technologie a výrobní procesy. Bylo zřejmé, 

že pro efektivnější řízení logistiky, výroby samotné a pro správu ekonomiky podniku, 

bude nutné rozšířit systém o možnost přesnější identifikace všech vstupních dat. 

Prvotní řešení nepokrývalo dostatečně oblast elektronického zpracování informací 

v rámci produkce i v dalších oborech managementu společnosti. Vykazovalo nízký 

stupeň kompatilbility mezi jednotlivými programy, aplikacemi a tedy nebylo vyhovující 

pro zhodnocení aktuálních stavů a monitoring v jednotlivých výrobních sekcích. 

 

1.2 Cíl bakalářské práce 

Cílem této práce je zpracování případové studie implementace ERP systému od 

společnosti Microsoft® a poskytnout tak čtenářům informace o jejím průběhu. Do 

okruhu těchto čtenářů budou nepochybně patřit i zaměstnanci společnosti Koito Czech, 
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kteří díky této práci získají alespoň částečně představu o samotném postupu zavedení 

nového informačního systému v továrně. 

Pro vlastní zpracování studie bylo nezbytné seznámit se s produkty společnosti 

Microsoft®, nastudovat základní literaturu z oboru informační technologie a získat 

přehled o výchozí situaci společnosti z oblasti IS/ICT, výroby, logistiky a ekonomiky. 
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2. Podnikový informační systém typu ERP 

2.1 Enterprise Ressource Planning 

ERP – Enterprise Ressource Planning, tj. plánování podnikových zdrojů. Jedná se 

o softwarový systém, který slouží jako „informační páteř“ pro vedení celého podniku. 

Sjednocuje klíčové a řídící procesy pro přehlednější správu a řízení společnosti. Sleduje 

tok firemních financí, údaje o lidských zdrojích, výrobní data, jako například 

monitoring skladových zásob, prodej, controlling, majetek, práci a mzdy, technickou 

přípravu výroby, plánování výroby a podporuje operativní řízení včetně dílenského 

řízení výroby. 

Hlavním úkolem systému ERP je replikovat podnikové procesy a automatizovat 

jich tolik, kolik je jen možné. Management díky takovému systému je schopen řídit 

podnik v reálném čase a správně reagovat na aktuální stav i budoucí vývoj. 

Pro lepší porozumění významu ERP systému zvolím například klasický účetní 

program. ERP systém pokrývá řízení všech procesů ve firmě, zatímco účetní program 

obsluhuje pouze účetní agendu. Ta je určena pro zpracování operací zadaných manuálně 

nebo importem. ERP systém je komplexní software pro zpracování a řízení více procesů 

ve firmě, většiny nebo všech. Účetnictví je součástí ERP systému a měly by tam 

vstupovat transakce z ostatních částí/modulů systému maximálně automatizovaně. 

Zavedený ERP systém v podniku automatizuje a integruje podnikové procesy. 

Samotné funkce systému neřeší procesy společnosti, ale zastupují funkci podpůrnou. 

Zvyšují vzájemnou informovanost a schopnost komunikace v rámci podniku. Pokud 

implementace ERP systému přinese vylepšení výrobních výsledků, zefektivní nákup 

nebo využití účetních operací, následuje také zlepšení výkonnosti celé společnosti. 

Vznikají nové příležitosti, zvyšuje se efektivita a dochází k maximálnímu využití 

vlastních zdrojů a neméně důležité zlepšení je v komunikaci se zákazníky i dodavateli. 

Podstatou implementace ERP systému je otevřenost, konfigurovatelnost 

umožňující přizpůsobení specifickým požadavkům. Mezi zásadní vlastnosti, které jsou 

od ERP systému očekávány, patří: 

• Automatizace a integrace hlavních podnikových procesů 

• Rychlost zpracování dat 

• Prezentační úroveň 

• Bezpečnost 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


9 

• Legislativní aktuálnost                             

ERP strategie společnosti Microsoft® vychází z obsáhlých studií současných 

společností. V rámci produktů Microsoft® je možné aplikace typu DynamicsTM využít 

ke spolupráci s dalším softwarem jako je například Microsoft Office, technologie 

Microsoft Windows Server System nebo Microsoft. NET. 

Obecné schéma architektury systému Enterprise Ressource Planning je znázorněn 

v příloze č. 2. [8] 

 

2.2 Microsoft®DynamicsTM AX 

Microsoft® DynamicsTM   je jednou ze 7 divizí společností Microsoft®. Zabývá 

vývojem, podporou a distribucí celopodnikových informačních systémů po celém světě. 

Dále zajišťuje podporu a rozvoj informačních systémů řady: 

• Microsoft® DynamicsTM AX (globální ERP systém určený pro velké 

společnosti, podporující složité podnikové procesy) 

• Microsoft® DynamicsTM   NAV (ERP systém určený pro malé a střední 

firmy, podporován ve většině odvětví) 

• Microsoft® DynamicsTM CRM (určen pro společnosti jakékoli velikosti 

pokrývající marketingové, prodejní a servisní procesy)  

Microsoft® DynamicsTM  AX je integrovaná obchodní aplikace optimalizovaná pro                                                                      

stření a velké podniky, které působí na světovém trhu. Toto řešení od společnosti 

Microsoft®  je určeno pro plánování a řízení firemních zdrojů (ERP) a e-business.  

Systém je především vymezen pro společnosti, které jsou zaměřené na výrobu a 

distribuci. 

Hlavní atributy funkčnosti podnikového řešení Microsoft® DynamicsTM  jsou: 

• Analýzy (rozpočty a jejich řízení, vytváření manažerských výstupů, 

výhledy trendů) 

• CRM řízení vztahů se zákazníky (efektivní řízení skupin zákazníků, 

podpora marketingových kampaní, sledování interakcí zákazníků a 

organizace prodeje a prodejních aktivit) 

• Distribuce (sledování zásob, řízení nákupního cyklu, předpovídání 

prodeje, správa skladů, řízení skladů, plánování požadavků a potvrzení a 

monitorování objednávek, on-line kooperace s dodavateli) 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


10 

• E-commerce (obchod se zákazníky a dodavateli prostřednictvím 

webových stránek a automatického propojení systémů) 

• Servis (řízení servisních smluv, zadávání a sledování servisních případů, 

plánování a optimalizace vytížení servisních zdrojů) 

• Řízení financí (účetnictví, pohledávky a závazky, zásoby, prodej a nákup, 

dlouhodobý majetek, banka a pokladna) 

• Lidské zdroje (personalistika) 

• Výroba (koordinace výrobních procesů, materiálové a kapacitní plánování, 

identifikace vstupního materiálu a výrobku samotného, prognózy 

dílenského řízení) 

• Portálové řešení 

• Řízení projektů a zakázek (řízení projektových zdrojů, kalkulace nákladů a 

rozpočtů, sledování časových plánů a výdajů, kontrakty) 

 

Produkt DynamicsTM AX se vyznačuje svou flexibilitou, výkonností a technologií, 

která umožňuje modifikovat nebo rozšířit požadovaný úsek systému. All-In-On dává 

možnost hledat a spravovat informace na jednom místě a v jednom prostředí. Odpadá 

tak nekonečné přepínání mezi různými aplikacemi či velké finanční náklady na jejich ne 

vždy zcela funkční spojení. Schéma systému je uvedeno v obrázku č. 1. [6] 

 
Obrázek č. 1 – Systém Microsoft® Dynamics Axapta [6] 
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V neposlední řadě je produkt DynamicsTM AX  mezinárodní prostředí, díky němuž 

můžeme v rámci jedné aplikace spravovat své pobočky v několika státech najednou, 

nebo třeba jen vést pro cizojazyčné zákazníky veškeré výstupy ze systému v jejich 

jazyce bez zdlouhavých překladů či jiných komplikací.  

 

2.2.1 Přehled základních modulů systému  

Informační systém Microsoft® DynamicsTM AX je složen z logických skupin 

modulů. Ty jsou implementovány najednou nebo postupně tak, aby specifikovaly 

přesně vymezené požadavky. 

Každá z funkcí může být dostupná přes internet. Přímý přístup k obchodním 

informacím nebo provádění obchodních transakcí v aplikaci MS Axapta přes internet, 

umožňuje služba MS Axapta Enterprise Portal Framework. Tato služba využívá 

jednoduchého uživatelského rozhraní na bázi prohlížeče. Podporuje intranet pro interní 

zaměstnance, extranet pro komunikace mezi podnikem a zákazníky nebo jinými online 

komunitami. Veškerá řízení informačního systému musí být v souladu s požadavky ISO 

a přizpůsobené požadované legislativě, jako je vytváření souhrnných hlášení Intrastat, 

atp. Struktura prostředí Microsoft® DynamicsTM AX  je uvedena v obrázku č. 2. [6] 

 

 
Obrázek č. 2 – Struktura prostředí MS DynamicsTM AX [6] 
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Microsoft® DynamicsTM  správa financí 

Zajistí rychlé, komplexní účtování, finanční sestavy a analýzy, tvoří páteř 

podnikového řízení. Obsahuje funkce, které pomáhají sledovat a analyzovat veškeré 

obchodní informace. S použitím těchto funkcí můžeme efektivněji spravovat hlavní 

knihu, jejíž podoba je přílohou č. 3. [6], závazky, pohledávky, skladové zásoby, 

prodejní fakturace, analytické účetnictví, dlouhodobý majetek, cash flow a v neposlední 

řadě spravovat bankovní transakce a inkasa z účtů. Jako další výhody jsou: 

• pružné řízení účetního období  

• rozšířený účetní výpis včetně alternativních řádků 

• více strukturovaných rozpočtů 

• pružné platební podmínky včetně plánů zálohových plateb  

• více možností pro zadávání faktur 

Microsoft® DynamicsTM  řízení dodavatelských vztahů 

Spravuje materiál, informace a transakce během celého procesu od dodavatele 

k výrobci, maloobchodnímu prodejci a zákazníkovi. Optimalizací požadavků na zásoby 

se mohou snížit náklady a zkrátí se doba, za kterou se zboží dostane na trh. Tento 

systém propojuje zaměstnance, dodavatele i zákazníky. Tím pomáhá uživatelům 

spravovat jednotlivé funkce výroby, distribuce, zásob, nákupu tak, abychom mohli 

snížit provozní náklady. Díky těmto informacím jsme schopni zákazníkům poskytnout 

informace v reálném čase.  Ze správy obchodu jsou to například následující funkce:  

• vytváření cenových kalkulací v reálném čase 

• porovnání nákladů s tržbami a správa výrobních zakázek 

• správa dodatečných nákladů na pořízení zboží, správa výrobní spotřeby 

• podpora různých metod inventur, plánování hrubé i detailní 

• možnost automaticky nahradit nedostupné zboží alternativním 

• mezipodnikové operace a obchodní smlouvy 

• logistické transakce (zadávání a úprava prognóz prodeje a nákupu) 

• sledování zboží pomocí dimenzí sériového čísla a dávky 

• vedení více čárových kódů na každé zboží, správa skladů 

• grafické rozhraní pro navrhování kusovníků 

• konfigurace produktu (export a import modelů produktu) 

• výroba (zakázky, spotřeba, sledování nákladů, dílenské řízení) 
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Microsoft® DynamicsTM  účtování projektů 

Zajišťuje pevnou platformu, která zákazníkům pomáhá spravovat finanční 

prostředky v průběhu projektů. Pomocí těchto funkcí je k dispozici přehled o finanční 

situaci projektů ve vztahu k rozpočtu a to v libovolné fázi života projektu. Systém 

umožňuje kalkulačně rozčlenit náklady a výdaje ve srovnání s procentuálním stavem 

dokončení projektu nebo i skupiny projektů, tj. získáme informace o stavu a výkonu 

projektů, které jsou ještě nedokončené. Podpůrnými funkcemi jsou například: 

• evidence a zadávání dat (rozpis spotřebovaných nákladů, hodin a materiálu 

a jejich zadávání do deníku) 

• fakturace (náklady na projekty lze zadávat přímo do závazků nebo 

nákupních objednávek) 

• řízení projektů (rozpis času a materiálu použitého na projekty a přiřazení 

jednotlivých hodin nebo položek k dílčím projektům pro detailnější 

kontrolu nákladů a pomocných materiálů, sledování milníků projektů) 

• účetnictví (MS Axapta Projekty je propojen s modulem MS Axapta hlavní 

kniha, proto lze dimenze použít pro všechny transakce v projektu) 

Microsoft® DynamicsTM  řízení vztahů se zákazníky (CRM) 

CRM (Customers Relationship Management) napomáhá zvyšovat přínos ze všech 

obchodních vztahů. Sběrem všech informací na jednom místě systému se sledují 

všechny prodejní a marketingové vztahy a tyto informace se zachovávají ve 

strukturovaném a pohotově použitelném stavu. CRM jsou kontakty a vztahy mezi lidmi. 

Z hlavních funkcí to jsou: 

• správce kontaktů (evidence aktivit spojených s prodejními procesy) 

• přemísťování souborů, dokumentů a zpráv elektronické pošty 

z Průzkumníka Windows a aplikací Microsoft Outlook  

• správce prodejního procesu (vytváření potenciálních klientů importem 

z externích zdrojů, poté přidělení odpovědnosti za tyto zákazníky 

pracovníkům prodeje a sledování dalšího vývoje) 

• statistika řízení (řízení a sledování aktivit prodejních týmů) 

• grafické zobrazení údajů o prodeji pro analýzy a reporting 

• řízení komunikace a přehled telemarketingu 

• sledování informací o konkurenci a jejich trendech, inovacích 
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Microsoft® DynamicsTM  lidské zdroje 

Spravuje organizaci společnosti a řídí veškerou personální agendu. Pro řízení 

lidských zdrojů jsou to například následující funkce modulu: 

• ukládání výplatních informací, historie údajů, informace o místě a 

pracovním zařazení, evidence výhod 

• vzdělávací agenda, která sleduje a vede plán osobního rozvoje pracovníků 

• organizace (udržování organizační struktury) 

• řízení náborů nových zaměstnanců a statistika náborového procesu 

 

2.2.2 Nabízené řešení pro oblast automotive 

Společnost Koito Czech je jedním z evropských dodavatelů pro automobilový 

průmysl. Implementace nového informačního systému byla právě proto zaměřena na 

oblast automotive a to v rozsahu správy a řízení financí, ekonomiky, zásobování a 

logistiky, prodeje, péče o zákazníka, řízení a plánování výroby včetně řízení kvality.  

Pro odvětví automotive bylo připravené řešení, které umožňuje subdodavatelům v 

automobilovém průmyslu minimalizovat zásoby materiálu a nedokončené výroby, 

plánovat výrobní dodávky v režimu Just-In-Time. Řešení modelu automotive je 

znázorněno na obrázku č. 3.[6] 

 

 
Obrázek č. 3 - Celkové řešení Automotive Supplier pro DynamicsTM AX [6] 
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Právě automobilový průmysl patří mezi 14 strategických oblastí společnosti 

Microsoft®. Za podpory Microsoft® Industry Builder bylo vytvořeno řešení 

AUTOMOTIVE SUPPLIER pro DynamicsTM AX jehož součástí jsou požadavky 

dodavatelů komponent v automobilovém průmyslu a je certifikováno společností 

Microsoft®. 

Německá společnost ATOS Origin, dodavatel IT technologií do automobilového 

průmyslu, je hlavním tvůrcem řešení automotive pro DynamicsTM AX.   

Mezi její zákazníky patří například společnosti BMW, Faurecia, Fiat, Hella, 

Peugeot, Porsche, Siemens, TRW, Valeo.   
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3. Profil společností případové studie 

3.1 Koito Czech, s.r.o. 

KOITO CZECH s.r.o. – společnost, která je součást skupiny Koito Group. 

Zaujímá svou pozici v oblasti Automotive Supplier, jako výrobce světel pro 

automobilový průmysl. Svou produkcí získala postupně celosvětovou poptávku klientů. 

Hlavní zákazníci společnosti jsou automobilky Audi, Porsche, Chrysler, Peugeot, 

Renault, Suzuki, Nissan a Land Rover. Výroba je zaměřena na produkci předních 

světlometů typu verze halogen, AFS verze, LED technologie, Bi-Xenon technologie a 

další fotometrické kombinace. Od roku 2008 se produkce rozšířila na verze RCL zadní 

světlomety.     

V rámci trhu automobilového průmyslu jsou společnosti Koito v osmi zemích s 12 

výrobními továrnami v nejužší kooperaci.  

 

 
Obrázek č. 4 - Koito Czech s.r.o. [6] 
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3.2 Axperience, a.s. 

AXPERIENCE a.s. – společnost zaměřena na dodávky podnikových informačních 

systémů série DynamicsTM AX pro výrobní a obchodní společnosti. Poskytuje 

implementační služby a další podpory v integraci informačních systémů zákazníkům ze 

všech kontinentů světa.  

         Společnost vznikla v listopadu roku 2004. Od roku 2000 byla organizace 

budována v rámci společností S&T Česká republika a CSC Computer Science až po 

nově vzniklou společnosti AXPERIENCE a.s., která je vlastněna firmou WEBCOM a.s.  

Od 1. 1. 2008 proběhal mezi společnostmi Axperience a Webcom obchodní fůze a 

obě společnosti se sdružily v jednu: Webcom - Axperience. 

Pro automobilový průmysl disponují řešením, umožňující subdodavatelům v 

automobilovém průmyslu minimalizovat zásoby a vyrábět v systému Just-In-Time, 

integrovat procesy svých zákazníků do podnikového informačního systému Microsoft® 

DynamicsTM AX. Toto řešení je vhodné pro všechny roviny dodavatelů v 

automobilovém průmyslu, tak i pro finální výrobce. Vývoj řešení DynamicsTM AX je 

naznačen v obrázku č. 5. [3] 

 

 
Obrázek č. 5 -  Roadmap Dynamics [2] 
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4. Případová studie implementace informačního systému 

Microsoft®DynamicsTM Axapta ve společnosti Koito Czech 

4.1 Výchozí situace společnosti 

Původní informační systém společnosti Koito Czech byl řešen několika 

systémovými produkty specializujícími se na jednotlivé oblasti zpracovávání dat. Každé 

oddělení disponovalo jinými podpůrnými systémy a data se tak zpracovávala a 

aktualizovala zcela odděleně. Většina obchodních činností byla řízena v programech 

MS Excel a MS Access, který byl na víc omezen počtem licencí, a jeho obsluha 

v případě složitějších transakcí vyžadovala přítomnost IT pracovníka.  

Nesourodost IS vedla k náročnosti časové, lidské a samozřejmě i finanční. Systém 

byl neintegrovaný, docházelo ke ztrátám nebo zkreslení přenášených dat. Plánovací 

systém společnosti byl nepružný a způsoboval vysokou zásobu komponentů. 

Nevyhovující prostředky pro řízení celé výroby a právě zvýšená míra automatizace 

procesů se stala velkou výzvou pro implementaci nového informačního systému. Z 

několika nabízených možností si společnost zvolila oborové řešení automotive na 

platformě Microsoft®. Stručný přehled toku dat před implementací a cíl nového IS je 

součástí přílohy č. 4.  

 

4.1.1 Cíle společnosti 

Dosažení vyšší technologické úrovně, využití optimalizovaných procesů, efektivní 

podpora mezinárodního obchodu, jednotný modulární a snadno ovladatelný systém, 

operativní přehled, to byly hlavní cíle společnosti Koito. 

Mezi obchodní záměry společnosti při implementaci informačního systému 

patřily: 

• zefektivnění a zautomatizování výrobních, řídích a systémových činností 

• pokrytí potřeb uživatelů jednotným řešením  

• získání a využití takových nástrojů, které plně respektují dlouhodobou vizi 

rozvoje společnosti Koito 

• zajištění práce s takovým prostředím, které bude práci ubírat, nikoliv 

zvyšovat 
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• zajištění výkonného a uživatelsky informační prostředí, které bude 

pomáhat majiteli, managementu i běžným zaměstnancům v naplňování 

strategických cílů a vizí společnosti KOITO 

Specifické cíle společnosti: 

• snížení objemu zásob a nákladů na dopravu komponentů 

• identifikace vstupního materiálu a výrobku podle čárového kódu 

• vymezení informací a zlepšení jejich dostupnosti 

• minimalizace administrativní činnosti a manuálních vstupů 

• snížení nákladů na provoz IS 

• zvýšení uživatelského komfortu 

Programové úpravy se předpokládaly především v oblastech: 

• plánování skladové zásoby v nákupu na konkrétní položku/dodavatele 

• vytvoření režijních nákupních objednávek  

• obaly a obalové konto 

• řízení zakázky od vzniku obchodního případu až po výslednou expedici 

• hodnocení dodavatelů 

• tiskové výstupy pro štítky a sestavy, které jsou vázané na odběratele 

• odvolávkový systém, importy do systému DynamicsTM AX 

• úpravy v oblasti skladového hospodářství založeném na evidenci pomocí 

čárových kódů 

• zajištění bezpečnosti při vykonávání transakcí a přenosů dat 

 

4.1.2 Požadavky na informační systém 

Již z počátku projektu nebylo možné přesně odhadnout a definovat rozsah 

požadovaných modifikací produktu ze standardní nabídky DynamicsTM AX.  Bylo nutné 

do detailu zpracovat požadavky jednotlivých oddělení a tím definovat reálné potřeby 

společnosti. 

Byly provedeny analýzy požadavků všech oddělení společnosti formou 

strukturálních otázek. Ukázka základního výstupu z analýzy jsem uvedla v tabulce, 

která je přílohou č. 5. [6] Požadavky jsou formulovány přesně podle potřeb jednotlivých 

oddělení společnosti Koito. 
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4.1.3 Předpoklady pro realizace dodávky IS  

Hlavním předpokladem pro realizaci IS byl přístup Top Managementu společnosti 

k samotné implementaci systému. Zásadním faktorem bylo, aby interně zabezpečil 

podmínky pro úspěšnou realizaci. Jednou z podmínek byla nominace klíčových členů 

realizačního týmu a nastavit tak jejich maximální nasazení do celého projektu. Dále 

bylo nutné identifikovat stávající HW a SW vybavení, popsat stávající tok dat a jejich 

typ zpracování. V rámci implementace byli vyškoleni klíčoví uživatelé společnosti.  

 

 

4.2 Koncepce řešení pro Koito a architektura informačního systému 

Celková architektura systému byla vyprojektována jako třívrstvá s tím, že všechny 

data budou soustředěna v sídle společnosti. Pro vzdálené přístupy koncových uživatelů 

mohou být využity technologie tenkých klientů DynamicsTM AX, přístup přes Terminál 

server nebo přístup přes portál pomocí webového prohlížeče.  

Moduly lze nadále rozšiřovat tak, aby sloužily požadavkům, které byly na 

informační systém kladeny v samotném počátku plánování projektu. 

 

 
Obrázek č. 6 - Koncepce systému Koito [6] 
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Součástí standardních procesů, byla v koncepci zahrnuta i další podpora systému:  

• správa výdajů/účetnictví 

• plošná objednávka (kontrakt) – pobočky zákazníka, místa vykládky atp. 

• souhrnné údaje 

• údržba víceúrovňových balení a definice pravidel pro balení zboží 

• údržba dodacích dokumentů pro konkrétní zákazníky (vícejazyčné): 

- dodací listy 

- paletové štítky 

- výdejky přepravní štítky (VDA 4902 atp.) 

• správa OEM procesů (technologie vrstev založená na komponentovém 

modelu) 

• 3PL/externí poskytovatel služeb 

• EDI komunikace 

 

 
Obrázek č. 7 - Ukázka předdefinovaného štítku [6] 

 

Ukázky z uživatelského prostředí systému DynamicsTM AX společnosti Koito 

Czech jsou součástí přílohy č. 7. a přílohy č. 8. [6] 

V rámci architektury IS se redukovaly nároky na uživatelská pracoviště včetně 

objemu komunikace, kdy se přes systém přenáší jen dotaz a zpracování proběhne na 

serveru, který zpět pošle výsledek. Na straně klienta může být připojena celá řada 

koncových stanic od silného PC, terminálového připojení, WEB prohlížeče, WAP 

zařízení až ke kapesním počítačům typu PALM. Připojení lze pak realizovat buď jako 
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"tlustý klient" (provozně vytížené a funkčně náročné úlohy), nebo jako "tenký klient" 

(vzdálená připojení k centrále, stanice s jednoduššími nároky na provoz). Klientskými 

počítači potom mohou být PC na min. úrovni PC 486. Klient je schopný pracovat na 

nízkokapacitní lince (např. ISDN). Architektura systému DynamicsTM AX je 

znázorněna na obrázku č. 8. [6] 

 

 
Obrázek č. 8 - Celková architektura systému DynamicsTM AX [6] 

 

4.2.1 Základní technické požadavky a konfigurace 

Navržené konfigurace byly vyprojektovány v závislosti na požadavcích a zatížení 

v rozsahu navržených modulů DynamicsTM AX pro zhruba 50 uživatelů. 

Aplikační server 

- Fujitsu-Siemens PRIMERGY TX150S4fs/PD 950/1G. 

Databázový server 

- Fujitsu-Siemens PRIMERGY TX200S3fs/X 5120 (2x 64bit Dual-Core Intel 

Xeon procesor 1,86 GHz) 
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Softwarové zabezpečení 

Požadavky na SW zabezpečení na straně serverů jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 1. [6] 

 

Popis Požadovaný SW  

Požadovaný operační systém  MS 2003 server (NT)  

Požadované databáze  MS SQL server nebo Oracle  

Podporované síťové prostředí  TCP/IP  

Vývojové prostředí  X ++ (sdružuje Java, C++  a SQL syntaxe)  

Klientský software  MS 98, 2000, 2003, XP  

Tabulka č. 1- Softwarové zabezpečení [6] 

 

Koncové stanice 

Požadované min. konfigurace koncových stanic: 

Min. HW Požadovaný SW  Požadovaný SW  

Tlustý klient  1000 MHz/256MB RAM  1 G  

Tenký klient  300 MHz/18MB RAM - 

Min. SW Operační systém Microsoft Office 

Tlustý klient Windows 2000 (XP), klient 

AX  

2000/XP/2003  

Tenký klient MS SQL server nebo 

Oracle  

2000/XP/2003 

Tabulka č. 2 – Konfigurace koncových stanic [6] 

 
 

Požadavky na odezvy a přenosové rychlosti sítí 

Pro plnohodnotné připojení všech „tlustých“ uživatelů je vyžadována propustnost 

sítě 10 -100MB/s. Připojení tenkých klientů vyžaduje propustnost sítě 10 kbps na 1 

uživatele.  
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Přenosové pásmo Aplikační server Databázový server  

Tlustý klient  10 – 100 Mbps  10 – 100 Mbps   

Tenký klient  > 8 kbps/uživatele - 

Odezva Aplikační server  Databázový server 

Tlustý klient  > 5 kbps/uživatele  > 5 msec 

Tenký klient  > 50 kbps/uživatele - 

Tabulka č. 3  – Požadavky na odezvy a přenosové rychlosti sítí [6] 

 

4.2.2 Organizační struktura  

Základem úspěšného řízení implementace informačního systému bylo stanovení 

tzv. „implementačního týmu“ jehož součástí byli zaměstnanci obou stran (objednatele a 

dodavatele) ve společných pracovních týmech, které se pravidelně scházely v rámci 

celého průběhu projektu. Z důvodu širokého rozsahu oblastí, které DynamicsTM AX 

pokrývá, byly týmy zorganizovány hierarchicky do tří úrovní. Každý člen týmu jakož i 

samotná skupina měl určenou zodpovědnost za dílčí aktivity v projektu. Organizační 

schéma řízení projektu implementace je součástí přílohy č. 9. 

 

Řídící výbor 

- vymezuje koncepci řešení projektu implementace IS 

- vyjadřuje se ke všem výsledkům hlavních milníků projektu 

- řeší neshody při realizaci projektu 

- projednává a schvaluje předložené zprávy o stavu projektu 

 

 

Výkonný výbor 

- řeší neshody při realizace projektu 

- předkládá reporty o průběhu a aktuálním stavu projektu 

- přiděluje zdroje činností a kontroluje jejich realizaci 

- koordinuje činnost pracovních týmů 
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Pracovní tým 

- testuje jednotlivé moduly IS při implementaci 

- připomínkuje neshody a spolupracuje s výkonným a řídím výborem 

 

4.2.3 Harmonogram implementace informačního systému 

Ve fázi nabídky byly stanoveny základní časové milníky na základě požadavků 

společnosti Koito ve spolupráci s dodavatelem IS. V průběhu samotné implementace 

však docházelo k časovým změnám, které ovlivnily celý průběh realizace a tak 

v jednotlivých etapách docházelo ke zpoždění. Stěžejní část implementace byla samotná 

parametrizace systému a jeho testování. Dále transport dat z původních databázových 

aplikací a systémů do jednotlivých modulů Axapty a získání reálných dat v novém 

systému po převodu všech potřebných informací.  

 

Etapa Původní plán Reálný stav  

Zahájení projektu  01. 01. 2007 01. 02. 2007 

Zpracování DSI  28. 02. 2007 15. 05. 2007 

Ukončení customizace  30. 04. 2007 30. 07. 2007 

Ukončení parametrizace  30. 06. 2007 30. 08. 2007 

Spuštění rutinního provozu  1. 07. 2007 01. 10. 2007 

Ukončení dohledového provozu  31. 07. 2007 31. 10. 2007 

Tabulka č. 4 - Hrubý časový plán projektu 

 

 

4.3 Realizace projektu 

 

Obchodní jednání  

Již od prvního kroku byla nutná komunikace se specializovanými konzultanty. 

V této fázi byla vypracována organizační strukturu projektu, tedy jeho zajištění a 

schéma. Právě v tomto kroku byla nutná účast vedení společnosti Koito.  

Informační systém bylo nutno implementovat na základně standardů a 

konkrétních potřeb.  
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Základní harmonogram projektu byl navržen v následující podobě: 

• Detailní specifikace implementace (DSI): 

(úkolem bylo zpracovat detailní specifikaci pro implementaci IS, popsat 

potřeby a požadavky ve všech oblastech nabízeného informačního systému 

a návrh pro řešení v systému DynamicsTM AX) 

• Customizace: 

(bylo nutné nastavit systém na základě požadavků z fáze DSI (zpracování 

tiskových sestav, modifikace požadované funkcionality, základní 

nastavení systému) 

• Parametrizace: 

(obsahovala cílové nastavení systému, školení klíčových uživatelů, 

převody dat do nového, ověření nastavení všech funkcí a modulů 

informačního systému, zahájení rutinního provozu) 

• Dohledový provoz 

 

Nedílnou a velice důležitou součástí těchto všech etap byly opakující se testování, 

které probíhaly na základě schválených testovacích scénářů.  

 

4.3.1 Etapa detailní specifikace implementace (DSI) 

Tak, aby bylo možné kvalifikovaně provést DSI pro cílový IS, vybrali se klíčoví 

uživatelé, kteří prošli před zahájením projektu úvodním školením. DSI se stal 

podkladem jak společnosti Koito, tak dodavatelské firmě. Součástí této etapy vznikl 

přesný harmonogram implementace, ve kterém se stanovil přesný postup, rozsah 

realizace a hlavní milníky projektu.  

 

 
Obrázek č. 9 – Etapa DSI 
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4.3.2 Etapa Customizace  

Na základě schválení a akceptace bodů z první etapy DSI, byl zahájen vývoj 

modifikací systému, který zohledňoval specifické požadavky společnosti Koito Czech.  

Tato etapa byla charakteristická úpravami včetně jejich otestování, předání a instalací. 

Z pohledu projektového managementu vznikla připravená aplikace IS. Tato aplikace 

byla dále parametrizována pro užití všech začleněných oddělení společnosti.  

 

 

 
Obrázek č. 10 - Etapa Customizace 

 

4.3.3 Etapa Parametrizace 

V této etapě byla provedena potřebná nastavení a parametrizace systému a rovněž 

byly připraveny veškeré prostředky pro převedení dat a tok informací s provedením 

zkušební migrace.  

Po revizi správnosti migrace dat bylo uskutečněno školení klíčových uživatelů 

systému a následně koncových uživatelů, po kterém následovalo další ověření a celkové 

testování systému ve zkušebním provozu.  

Zkušební provoz IS se prověřoval na konkrétních, nicméně zkušebních datech. 

Realizovaly se opravy chyb a byly provedeny veškeré činnosti nutné pro přechod do 

produktivního provozu, včetně kompletní migrace ostrých dat.  

 

 

 
Obrázek č. 11 - Etapa Parametrizace 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


28 

4.3.4 Etapa Dohledový provoz 

Poslední etapa implementace, která zahrnovala konečné odladění IS a finální 

optimalizaci systému. Zakládala se převáženě na testovacích scénářích. V této etapě šlo 

především o podporu v  užívání, optimalizaci a měření přínosů celého projektu. 

Následovalo sjednání servisních smluv pro distribuci nových verzí systému, hotline 

podpory a nastavení pravidel pro řešení provozních problémů. 

 

 

      
Obrázek č. 12 - Etapa Dohledový provoz 
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5. Závěr 

5.1 Vyhodnocení situace 

Jak jsem již nastínila v kapitole 5.1.1 Harmonogram implementace IS, průběh 

samotné realizace projektu byl ovlivněn řadou stěžejních částí a tím docházelo 

k časovým změnám. 

Hlavní důvody zpoždění implementace byly problémy se subdodavateli firmy 

Webcom - Axperience, tj. s firmou Atos – automotive a ICS, která prováděla veškeré 

úpravy pro možnost pracovat se čtečkami. Jako další důvod zpoždění byl v etapě DSI, 

kde byl kladen veliký důraz na její detailní zpracování. A v neposlední řadě samotná 

parametrizace IS a jeho testování, nastavení ATOS modulu, problémy se skenováním 

čárových kódů ve skladech a nemožnost účtovat některé speciální případy z oblasti 

financí.  

Další nepříznivé podmínky pro realizace nového IS vycházely ze skutečnosti, že 

v minulosti každý zaměstnanec pracoval ve své části systému a jeho pracovní operace 

dále nepřecházely k dalšímu zpracování - práce byla neřízená. Díky novému 

informačnímu systému jsou nyní veškeré operace propojené a musí se provádět 

s uvědoměním si možných následků pro další etapy zpracovávání dat. 

V poslední řadě se zmíním o problému z oblasti zaškolení pracovníků. 

Zaměstnanci byli zvyklí pracovat svým dlouhodobě zavedeným způsobem, a proto bylo 

pro některé z nich přizpůsobení se novému systému o to složitější, protože se věnovali 

celému projektu nad rámec své práce. 

Z hlediska kladného hodnocení projektu se jednoznačně projevila úspora času lidí. 

Toto hledisko bude dále zhodnoceno po delším používání IS. 

Dále se podařilo snížit skladové zásoby. Plánování nákupu a výroby probíhá 

každý týden se zachováním intervalu jednou měsíčně.  

Minimalizoval se výskyt chyb v přenosu dat díky propojení všech vstupních 

informací. 

Získali jsme lepší nástroje pro management společnosti a to nejen pro reporting, 

ale i pro samotné analýzy. 

V dalších krocích implementace nového IS, která není zcela ještě u konce, je dále 

zapotřebí zavést moduly systému pro vedení kvality, WEB portál a nástroje pro práci 

s režijním materiálem a do budoucna zavedení EDI s dodavateli. 
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V rámci celého projektu je po roce používání IS DynamicsTM AX plánované 

zhodnocení a následně vyhodnocení výsledků.  

Závěrem lze podotknout, že navržený IS a celá jeho realizace ponechává otevřené 

další aspekty, které můžou sloužit jako pokračování této práce. 
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Příloha č. 1 – DCI  
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Příloha č. 2 – Obecné schéma architektury ERP systému 
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Příloha č. 4 – Přehled původního stavu IS a cíl nového IS 
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Příloha č. 5 – Stručný přehled hlavních požadavků na nový IS 

 

 

 

 

 

 

OBLAST POPIS ČINNSTÍ, KTERÉ BY MĚL NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PODPOROVAT 
Neprovozujeme EDI komunikaci přímo se zákazníky, ale s dceřinou pobočkou v 
Belgii.  
Všechny EDI zprávy jsou již přeloženy do jednotného formátu – textový soubor. 

Pro každého zákazníka, destinaci i jednotlivý díl je nutno přijímané EDI zprávy 
různě interpretovat. Přijímáme typy zpráv Firm, Forecast, Pickup sheets, které je 
třeba individuálně kombinovat.  
Plánujeme přijímání textových souborů s informacemi o selfbilling. 
Přijímáme standardní EDI zprávy, diskrétní odvolávky ( emergency, balace), nutno 
umožnit ruční vstup. 

EDI 

Požadujeme možnost zpětného zobrazení dříve přijatých zpráv pro jejich následnou 
analýzu.D17 
Veškeré skladové pohyby budeme provádět pomocí čteček čárových kódů. 
Používáme RF terminály Intermec CK30 longrange tj. systém s těmito zařízeními 
musí být schopen pracovat. 

Příjem na sklad provádíme manuálně, při příjmu tiskneme etiketu – jednoznačná 
identifikace balení. Pokud bude dodavatel dodávat zboží s naším typem etiket, bude 
příjem provádět RF terminály. 
Používáme jednoúrovňová balení (v budoucnu možno i víceúrovňová).  
Používáme dva typy práce s FIFO  
-zákaz provést skladový pohyb při porušení výrobku 
-obsluha je informována o porušení FIFO, ale transakci bude moci provést 

Sklad je rozdělen do skladových zón a určité transakce lze provádět pouze v rámci 
určených skladových zón. Skladová zóna v sobě může zahrnovat oblasti i z více než 
jednoho skladu. 

Možnost kvalitativního zadržení palety, s takto označenou paletou nelze provádět 
vyjmenované operace. 
Požadujeme zajištění sledovatelnosti původu komponent.  

SKLAD 
MATERIÁLU 

 A KOMPONENT 

Požadujeme možnost provádění inventarizace celého nebo jen částí skladu. 
Veškeré skladové pohyby budeme provádět pomocí čteček čárových kódů. D32 
Systém musí být schopen pracovat s RF terminály Intermec CK30 longrange. 
OEM díly přijímáme na sklad hotových výrobků po celých paletách. 
Na skladě hotových výrobků jsou i náhradní díly, které jsou přijímány po kusech a 
při expedici k zákazníkovi přebaleny a označeny etiketami. 

Požadujeme automatickou evidenci vratných obalů. 

SKLAD  
HOTOVÝCH  
VÝROBKŮ 

Systém musí umožňovat práci s konsignačními sklady. 
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Příloha č. 6 – Stručný přehled hlavních požadavků na nový IS 

 

 

OBLAST POPIS ČINNSTÍ, KTERÉ BY MĚL NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PODPOROVAT 
Na konci týdne naplánovat výrobu na následující týden. Při výkyvu v odvolávkách 
od zákazníka nutno přeplánovat i během týdne. 

Požadujeme rovnoměrný výrobní plán na jednotlivé dny v rámci stanoveného období 
s ohledem na stanovené výše skladů hotové výroby z důvodu maximálního využití 
kapacit.  

Požadujeme systém varovných hlášení při nemožnosti splnění výrobního plánu. 

PLÁNOVÁNÍ 
VÝROBY 

Systém musí podporovat vícestupňový kusovník. Práce s kusovníkem musí být 
přehledná a musí umožňovat logickou kontrolu zadaných dat.  
Na základě plánu výroby automaticky generovat požadavky na nákup s možností 
manuálního vstupu. 

Při změně výrobního plánu, vygenerovat varovné hlášení a návrh objednávky. 
Umožnit diskrétní objednávky, odvolávkový systém. Nutno generovat předpovědi 
dodavatelům. 

Podpora EDI, web EDI s dodavateli. 

Možnost evidence dílů pro sériovou výrobu, výrobu prototypů a režijní materiál. 

V jakémkoliv okamžiku kontrola stavu objednávek. Např. dodáno, částečně 
dodáno,…  

PLÁNOVÁNÍ 
NÁKUPU 

Work Flow – schvalovací procesy při nákupu a fakturaci 

Možnost provádět vstupní kontroly na základě kontrolního plánu definovaného na 
konkrétní položku. 

Umožnit kvalitativní hodnocení dodavatelů na základě provedených kontrol. 
Možnost provádět vstupní kontroly na základě kontrolního plánu definovaného na 
konkrétní položku 

KVALITA 

Výstupní kontrola a evidence reklamací od zákazníků 
MODUL  

INTRASTAT 
Automatické generování všech zákonných hlášení,… 

Účetnictví – účetní deník (hlavní kniha) + saldokonta 
Fakturace – (kniha došlých a vystavených faktur), pokladna 
Banka (podpora elektronického bankovnictví) 
Majetek (podpora evidence čárovými kódy) 
Výkazy – Daňové přiznání, reporty (Statistické výkazy) atd. 
Budget – Controlling po projektech a centrech, Work flow 
Výroba (propojení výroby s účetnictvím) 
Rozpočetnictví 

FINANCE 

Tvorba cenových kalkulací 
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Příloha č. 7 – Ukázka z prostředí MS DynamicsTM AX 
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Příloha č. 8 – Ukázka z prostředí MS DynamicsTM AX 
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Příloha č. 9 – Organizační struktura implementace 
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