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Anotace 
Cílem této bakalářské práce je analyzovat implementační možnosti používaného 

informačního systému Microsoft DynamicsTM NAV a rozšíření systému o elektronické 

sledování zásob. V první části je popsána firma Robe Lighting a její informační systém se 

zvláštním zaměřením na skladové hospodářství. Druhá část práce se věnuje možnostem 

elektronického sledování skladových zásob, popisu technických prostředků používaných 

při elektronickém sledování zásob a systémovým opatřením. Poslední část práce se věnuje 

implementačním možnostem provozovaného systému, výběru vhodné technologie pro 

použití ve firmě ROBE Lighting a popisu jednotlivých procesů při elektronickém sledování 

zásob. 

 

Klíčová slova:  čárový kód, elektronické sledování zásob, Navision, PDA terminál, 

RFID, skladovací algoritmy 

 
 
Summary 

Point of my Bachelor work is to analyse implementation possibilities of informative 

system Microsoft DynamicsTM NAV and system expansion about electronic stock 

monitoring. In the first part I wrote about the company Robe Lighting and  its  informative 

system with special sight on the stock holding. The second part of my Bachelor work is 

about possibility of electronic stock monitoring, description of technical agents which are 

used in electronic stock monitoring and system disposal. In the last part I focused on the 

implementing possibility of  operation system, choice of suitable technology for using in 

company ROBE Lighting and desription of individual actions in electronic stock 

monitoring. 

 
Keywords:  barcode,  electronic stock monitoring, Navision, PDA terminal, 

RFID, storage algorithms   
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Seznam zkratek 
ASCII  American Standard Code for Information Interchange (Americký standardní 

kód pro výměnu dat)  

CCD  Charge-Coupled Device (Součástka pro optické snímání okolí) 

CRM  Customer Relationship Management (Řízení vztahů se zákazníky) 

DPI  Dots per inch (Počet obrazových bodů obsahující jeden palec) 

EAN  European Artikle Number (Kód určený k označování druhu materiálu) 

EDGE  Enchanced Data Rates for Global Evolution (Datový přenos mobilních sítí) 

FI-FO  First in – First Out (První dovnitř – První ven) 

GPRS  General Packet Radio Service (Datový přenos mobilních sítí) 

GSM  Globální Systém pro Mobilní komunikaci 

IrDA  Infrared Data Association (Bezdrátová komunikace) 

IS  Informační systém 

IT  Informační technologie 

LCD  Liguid Crystal Display (Displej z tekutých krystalů) 

LI-FO  Last IN – First Out (První dovnitř – První ven) 

NAS  Navision Application Server 

PC  Personal Computer (Osobní počítač) 

PDA  Personal Digital Asistent (Osobní digitální pomocník) 

PDF417 Portable Data File (Přenosný datový soubor) 

QR  Quick Response (Rachlá odpověď) 

RF   Radiofrekvenční 

RFID  Radio Frequency Identificaion (Identifikátor určený k označování materiálu) 

RS232  Recomendet Standard 232 (Sériová linka pro přenos dat) 

R-W  ReWritable (Přepisovatelé) 

SQL  Structured Query Language (Strukturovaný dotazovací jazyk) 

TFT-LCD Thin Film Transistor Liquid Crastal Display (Dotykový displej)   

TPV  Technická podpora výroby 

UPC  Universal Product Code (Universální kód výrobku) 

USB  Universal Serial Bus (Universální sítové připojení) 

WORM Write Once Read Many (Zapsat jednou číst mnohokrát) 
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Úvod 
 
 V dnešní době si moderní podnik bez informačního systému prakticky nelze 

představit. Informační systém umožňuje sběr potřebných dat, které slouží k získání 

přehledu o dění v podniku a následném efektivním řízení. Kvalitní informační systém 

pomáhá zlepšit výkonnost firmy, zavádí nové metody řízení, plánování a organizování 

práce. Dále snižuje nadměrnou administrativu a umožňuje komunikaci jak uvnitř firmy, tak 

s jejími odběrateli a dodavateli. Bez efektivního řízení by podnik v dnešní tvrdé konkurenci 

pravděpodobně neobstál. 

 Informace nestačí pouze získávat, ale je třeba se v nich také orientovat, vhodně je 

třídit a hlavně je ve správný okamžik použít. Proto je nutné aby informační systém byl 

dokonale přizpůsoben potřebám podniku a pracoval v reálném čase s reálnými 

informacemi. Toho lze docílit pouze v případě, že uživatelé mají k dispozici vhodné 

technické prostředky pro práci se systémem a systém jako takový je uživatelsky přívětivý. 

Je nutné si uvědomit, že systém má sloužit lidem a ne lidé systému. 

 Cílem této bakalářské práce je analyzovat implementační možnosti již existujícího 

systému Microsoft DynamicsTM NAV ve firmě ROBE Lighting a jeho rozšíření o 

elektronické sledování skladových zásob. Zavedení tohoto elektronického sledování 

skladových  zásob má za úkol zjednodušit evidenci skladových zásob a tím zefektivnit 

produktivitu práce.  

 V první kapitole bakalářské práce je popsán používaný informační systém a 

stávající stav práce se skladovými zásobami ve firmě ROBE Lighting. Druhá kapitola se 

zabývá možnostmi elektronického sledování skladových zásob, přednostmi a nedostatky 

jednotlivých technických řešení a postupů. Dále se druhá kapitola zabývá popisem 

případných rizik a problémů, které se mohou vyskytnout při zavádění nových prvků a 

technologií do již fungujícího IS. Třetí kapitola analyzuje implementační možnosti 

rozšíření systému Microsoft DynamicsTM NAV o elektronické sledování skladových zásob.  

V případě zavedení navrhovaných změn týkajících se elektronického sledování 

skladových zásob dojde k usnadnění práce jednotlivých skladníků a eliminaci chyb 

lidského faktoru. Tyto změny povedou k úspoře času a tím k efektivnějšímu chodu 

podniku. 
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1. Analýza funkcí stávajícího systému 
 

Firma ROBE Lighting používá pro svoji podporu činnosti informační systém. 

Definovat informační systém lze několika způsoby, jedna z definic zní takto: "informační 

systém je obecně podpůrný systém pro systém řízení. Jestliže chceme projektovat systém 

řízení jako takové , musíme znát, jaké jsou cíle a informační systém řešit tak, aby tyto cíle 

podporoval" [1]. Úkolem této části bakalářské práce je analyzovat stávající funkce IS. 

 

1.1. Popis firmy ROBE Lighting 
 

Firma ROBE Lighting je předním světovým výrobcem osvětlovací techniky určené 

pro osvětlování koncertních pódií, televizních studií a divadelních sálů. Ve svém oboru je 

díky své kvalitě a technické vyspělosti velice oblíbena mezi profesionálními osvětlovači a 

na trhu si udržuje stabilní pozici. Firma ROBE Lighting s.r.o  byla založena 28.9.1995. 

Vedena je u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 13864. Sídlo firmy je: 

Rožnov pod radhoštěm, Hážovice 2090, PSČ 75661, IČO: 64088791. 

Firma ROBE Lighting používá IS Microsoft DynamicsTM NAV, který byl 

implementován firmou Provis s.r.o v roce 2005. Datum ostrého spuštění provozu IS je 

17.11.2005. Firma se nadále stará o technickou podporu a případné doplnění IS o nové 

části. Microsoft DynamicsTM NAV je systém řízení podniku vyvinutý specielně pro malé a 

střední firmy, je lehce přizpůsobivý požadavkům zákazníka. Tento IS využívá více než 

50.000 firem po celém světě ve 40 jazykových variantách. Jen v ČR jej používá přes 900 

firem. Historie Microsoft DynamicsTM NAV sahá do osmdesátých let minulého století, kde 

byl v Dánsku představen systém, pro který se nakonec ustálil název Navision. Klíčovým 

okamžikem v historii Navisionu pak bylo odkoupení celého systému společností Microsoft 

(rok 2002). Microsoft DynamicsTM NAV je komplexní plně integrované řešení pro podporu 

aktivit ve všech fázích obchodního procesu. Počínaje CRM přes prodejní činnost, řízení 

dodavatelského řetězce a výrobnu až po následnou prodejní podporu. Všechny tyto činnosti 

jsou integrovány s účetnictvím a doplněny o nástroje pro obchodní analýzu a e-business. 

Microsoft DynamicsTM NAV je integrován s ostatními produkty společnosti Microsoft. 

Tato integrace spočívá například ve snadné výměně dat s kancelářskými aplikacemi, jako je 

Word, MS Outlook nebo Excel. 
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K dnešnímu dni má společnost 250 zaměstnanců, kteří pracují v jednotlivých 

odděleních firmy. Na následujícím schématu lze vidět strukturu firmy rozdělenou na tato 

oddělení. 

 

VEDENÍ 

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ CENTRUM TECHNICKÁ PODPORA

SERVIS

PATENTY+BEZPEČNOST

IT

VÝROBNÍ ODDĚLENÍ SKLADY

ROBE VÝROBA PŘEDVÝROBA

VÝROBNÍ DÍLNY

TPV

TECHNOLOGOVÉ

NÁKUPNÍ ODDĚLENÍ

KOVOVÝROBA LISOVNA

EXPEDICE

KONSTRUKCE KONSTRUKCE MECHANIKY

KONSTRUKCE ELEKTRO

OBCHOD+MARKETING MARKETING

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

LOGISTIKA

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ ÚČTÁRNA

 
Obrázek 1 Organizační struktura firmy 
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1.2. Hardwarové prostředky 
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Obrázek 2 Struktura firemní sítě 
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Na předchozím schématu lze vidět poměrně složitá firemní síť. Jednotliví 

zaměstnanci používají pro komunikaci s IS svá PC nebo laptopy, podle toho, co 

jednotlivému zaměstnanci vyhovuje. Těmto počítačům se říká klientské stanice, které 

pomocí sítě komunikují s firemními servery.  

Hlavní server řídící komunikaci mezi ostatnímu prvky v síti se nazývá doménový 

server. K tomuto serveru je připojeno diskové pole pro sdílení dat. Dále jsou v síti dva 

poštovní servery, každý pro 100 klientů, které obsahují také disková pole s poštou. Server, 

mající na starosti Microsoft DynamicsTM NAV, je SQL server, ke kterému je připojeno 

diskové pole, na němž jsou uložena data IS. 

Jelikož je areál firmy poměrně rozlehlý, je přenos dat mezi jednotlivými budovami 

prováděn pomocí optického kabelu, který vede do switche v dané budově. Rozvod sítí po 

jednotlivých budovách je prováděn pomocí kroucené dvoulinky nebo bezdrátového Wi-Fi 

připojení. 

Připojení firmy na internet je řešeno pomocí místního poskytovatele, kdy je jako 

první prvek v síti zapojen Router. Elektronická pošta je řešena pomocí služby O2, kde je 

v síti jako první zapojen Firewall a Mail Security Tyto prvky slouží k filtrování nevyžádané 

pošty.  

1.3. Softwarové prostředky  
 

Na klientských stanicích, jež obsahují operační systém Windows XP, nebo 

Windows Vista a je nainstalována aplikace Microsoft DynamicsTM NAV verze 5.0 SP1, 

která pomocí SQL dotazu komunikuje s SQL serverem. Jedná se o komunikaci modelu 

klient-server. SQL server pracuje s operačním systémem Windows server 2008 a databázi 

spravuje SQL server 2008. Všechny ostatní servery pracují s operačním systémem 

Windows server nebo Linux. 

1.4. Struktura systému 
 

Pro větší přehlednost práce s IS je systém Microsoft DynamicsTM NAV  rozdělen do 

několika  skupin. Tyto skupiny jsou pouze formálním rozdělením jednotlivých funkčních 

bloků systému. 
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1.4.1. Rozdělení Microsoft DynamicsTM NAV do skupin 
 

Dělení IS do jednotlivých skupin probíhá z toho důvodu, aby každý pracovník 

užívající IS pracoval právě s částmi IS, které jsou pro něj určeny. Funkční bloky se 

v jednotlivých skupinách prolínají, protože některé části IS používají lidé z různých 

oddělení, příkladem může být materiál na skladě, o jehož zásobách potřebují mít přehled ve 

všech odděleních firmy. Proto je tento funkční blok se všech skupinách IS. Ne každý 

pracovník má přístup do všech částí IS. Přístup je zřízen podle potřeby a postavení 

jednotlivých pracovníků. 

 

Skupiny IS: 

• správa financí: Má za úkol vedení firemního účetnictví a dohled nad 

financemi. 

• prodej a marketing: Tato skupina je zaměřena na firemní odběratele a obecně 

pohyb zboží směrem z firmy ven. Například se zde evidují firemní zákazníci. 

• nákup: Obsahuje bloky a funkce IS, které usnadňují komunikaci s firemními 

dodavateli a pohybu materiálu směrem do firmy. 

• sklad: Má za úkol spravovat firemní zásoby jako je evidence skladových zásob, 

nebo funkce pro usnadnění inventur. 

• výroba: V této skupině IS se nalézají funkční bloky systému umožňující 

například vytváření výrobních zakázek nebo sestavování kusovníků 

jednotlivých typů zařízení. 

• správa systému: Tato část je určena pro správce systému. Slouží k nastavování 

a údržbě systému. 

 

1.4.2. Popis bloku Zásoby 
 

Funkční blok Zásoby se nachází ve všech skupinách IS. V tomto bloku se evidují 

údaje o jednotlivých položkách materiálu, který je na skladech. Každá položka má svoji 

kartu, na které se eviduje: 

• skladové číslo 

• název materiálu 
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• množství 

• prodejce 

• sériové číslo ouze v případě, že se u daného materiálu sleduje 

• lokace skladu, na kterém se daný materiál nachází. 

 

Rozdělení skladů na jednotlivé lokace je z toho důvodů, že ve firmě neexistuje 

žádný centrální sklad a ani by nebyl efektivní. Skladů je několik a jsou vhodně rozmístěny 

po firmě. 

Rozdělení skladů na lokace a jejich popis 

• Basic: Jedná se o hlavní firemní sklad, do kterého se naskladňuje veškerý 

materiál přicházející do firmy. Z tohoto skladu se vychystává materiál určený 

do výroby. 

• Expedition:  Na tomto skladu jsou naskladněny už hotové výrobky určené pro 

expedici ke koncovým zákazníkům. 

• Coop: Na tento sklad se převádí materiál, který jde do kooperace k nějaké 

úpravě v externí firmě. 

• Service: Je sklad, který používá servisní oddělení firmy a převádí se na něj 

materiál ze skladu Basic určený pro expedici k zákazníkům jako náhradní díl. 

• Metal: Na tento sklad se naskladňuje materiál vyroben ve firemní lisovně. 

Jako příklad toku materiálu mezi jednotlivými sklady je možno uvést výrobu 

jakéhokoli kovové dílu ve firemní lisovně. Po vyrobení se materiál naskladní na sklad 

Metal, zde se nachází dokud není převezen do lakovny, mezitím je materiál převeden na 

sklad Coop a po návratu z lakovny se tento materiál naskladní na základní sklad Basic, kde 

je připraven pro použití ve výrobě. 

 

1.5. Popis evidence zásob 
 

V současné době se evidence skladových zásob provádí ručně na papírových 

kartách, které jsou přiloženy u jednotlivých skladových položek. Zároveň je duplicitní 

evidence skladových zásob v IS. Jakékoli operace se skladovými zásobami v IS se provádí 

na klientských stanicích uživatelů. Dále neexistuje rozdělení jednotlivých skladů na 
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konkrétní regály a police, což vede ke zbytečným prostojům jednotlivých skladníků při 

„bloudění“ po skladu a hledání konkrétní skladové položky. Zvlášť když firma ROBE 

Lighting má ve svých skladech přes 10.000 skladových položek. Procesy, které skladníci 

provádějí, jsou popsány následovně. 

 

1. Příjem materiálu: Skladník, který má na starosti příjem materiálu, musí do IS 

ručně zadat typ materiálu (skladové číslo) a jeho počet. V případě, že se u materiálu sledují 

sériová čísla, musí všechna tato čísla ručně navést do  IS. Sledování sériových čísel se 

provádí s ohledem na případné reklamace, aby bylo zřejmé, od kterého dodavatele byl 

konkrétní materiál koupen. Toto sledování se provádí především u IT komponent 

používaných ve výrobě. 

2. Výdej materiálu do výroby: Vedoucí skladu vytiskne každému skladníkovi  

rozpisku materiálu na konkrétní zakázku. Zakázky jsou plánovány pro každou dílnu vždy 

na jeden pracovní den. Jakmile má skladník materiál vychystaný, vrátí rozpisku vedoucímu 

skladu a ten zaúčtuje operaci vychystání materiálu. Tím se vychystaný materiál převede ze 

skladu do výroby. 

3. Kooperace: Jedná se o operaci, kdy naskladněný materiál je převážen do 

externích firem na další zpracování. Tyto převozy má na starosti dispečer kooperací. 

4. Expedice: Skladník expedice vychystává podle zákazníkova přání objednané 

zboží. Musí se opsat výrobní čísla konkrétních zařízení a emailem poslat do obchodního 

oddělení, kde vystaví fakturu s konkrétními sériovými čísly. Poté může být zboží odesláno 

ze skladu. 

5. Výdej materiálu do prodeje: Jedná se, podobně jako při expedici výrobku, o 

prodej materiálu zákazníkům. Nejedná se však o hotové produkty, ale o konkrétní materiál 

ze skladu Service určený především jako náhradní díly pro zákazníky. Postup je stejný jako 

při expedici výrobku. Servisní oddělení vytvoří seznam materiálu. Pokud se jedná o 

materiál, u kterého se sledují sériová čísla musí být tato čísla napsána ručně na fakturu. 

6. Přesuny: Přesuny se provádějí operativně podle potřeby. A to buď ze servisních 

důvodů nebo například z důvodu režie materiálu. 

7. Inventury: Při provádění inventur musí vedoucí skladu vytisknout kompletní 

seznam materiálu a ten pak skladníci porovnávají se skutečným stavem skladu. 

8. Informace: Slouží k operativnímu zjišťování stavu skladových zásob. 
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1.6. Popis procesů při výrobě produktu 
 

Nejprve se musí  v IS vytvořit výrobní zakázka. Tuto operaci má na starost vedoucí 

výroby a vytváření výrobních zakázek provádí podle požadavků z obchodního oddělení. Při 

vytváření výrobní zakázky se také vytvoří seznam materiálu, který je potřeba vychystat ze 

skladu. Tento seznam se nazývá výrobní kusovník a jeho přípravu má na starosti oddělení 

TPV (technická příprava výroby). Po vytvoření výrobní zakázky je materiál ze skladu 

vychystán a je potvrzena operace vychystání materiálu. Následuje výroba konečného 

produktu na dílnách, postupně jsou v IS potvrzovány jednotlivé operace výroby až po 

poslední operaci, což je balení výrobku. Po potvrzení operace balení výrobku začne tento 

výrobek figurovat na skladu Expedition, kam je také převezen a čeká na expedici ke 

konečnému zákazníku. 
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2. Možnosti elektronického sledování zásob 
 

Rozšiřovat IS o nové funkce a nové prostředky práce nelze bez uvážení. Firma by 

měla mít vypracovanou informační strategii, kde „cílem tvorby informační strategie je 

vypracovat záměr dalšího vývoje IS a informačních a komunikačních technologií ve firmě“ 

[1]. Do takovéto strategie firmy ROBE Lighting zapadá rozšíření IS o elektronické 

sledování skladových zásob. Jestliže by firma takovouto strategii neměla, bylo by 

rozšiřování a úpravy IS velice nebezpečným krokem, protože by to mohlo vést 

k roztříštěnosti funkcí IS. V této části bakalářské práce jsou popsány možnosti 

elektronického sledování zásob. 

2.1. Elektronické sledování zásob 
 

Elektronické sledování zásob je součástí moderního skladového hospodářství. Data 

přístupná v IS jsou díky elektronickému sledování opravdu on-line. Další výhodou 

elektronického sledování je usnadnění práce ve skladech a odbourání chyb lidského 

faktoru. Možností jak elektronicky sledovat zásoby je několik záleží pouze na zvolené 

technologii, popřípadě kombinací těchto technologií. 

 

2.1.1. Sledování pomocí technologie čárového kódu 
 

Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen vytištěnými pruhy 

u novějších verzí potom mozaikou, definované šířky umožňující přečtení pomocí 

snímacích zařízení. Patent na čárový kód byl poprvé udělen v roce 1949. 

Symbol čárového kódu se skládá z určitého počtu čar a mezer. Před a za symbolem 

musí být klidová zóna bez jakéhokoli potisku. Symbol začíná znakem start, pak následují 

vlastní data a na konci je znak stop. Tyto znaky jsou při čtení převáděny podle své sytosti 

na posloupnost elektrických impulzů různé šířky a porovnány s tabulkou přípustných 

kombinací. Pokud je posloupnost v tabulce nalezena, je prohlášena za odpovídající 

znakový řetězec. 

Šířka čar a mezer, jakož i jejich počet, je dán specifikací symboliky příslušného 

kódu. Termín symbolika se používá pro popis pravidel specifikujících způsob, jakými se 
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kódují data do čar a mezer čárových kódů. Existují dva základní typy symbolik čárových 

kódů. Diskrétní čárové kódy začínají čárou, končí čárou a mezi jednotlivými znaky se 

nachází mezi znaková mezera. Souvislé čárové kódy začínají čárou, končí mezerou a 

nemají mezi znakové mezery. 

Nejnovější typy čárových kódů nepoužívají pouze čáry, ale dvojdimenzionální kód, 

který má velkou informační kapacitu, a proto může data přímo nést a nemusí být jako u 

čárového kódu data pouze porovnávána s již existující tabulkou.  

K přednostem použití čárového kódu oproti ručnímu vkládání patří rychlost a 

přesnost čtení což jde ruku v ruce s vyšší produktivitou práce. 

 

Snímání čárového kódu. Pro snímání čárového kódu existuje mnoho snímačů. 

Principielně se dělí na snímače s laserovou technologií a CCD snímače. Provedením se 

snímače mohou podstatně lišit od jednoduchých ručních snímačů připojených přes kabel do 

PC, přes ruční bezdrátové snímače komunikující s PC pomocí Wi-Fi, nebo Blue Tooth 

technologie. Nejvíce možností potom nabízejí PDA terminály s dotykovým displejem, 

které kromě snímání čárového kódu umožňují také přímou instalaci IS a provádění 

rozličných operací v IS. Dalším typem snímačů jsou pevně zabudované snímače do pultu, 

například snímače u pokladen v supermarketech. 

 

Tisk čárového kódu. Pro tisk čárového kódu se používají speciální tiskárny. 

Těchto tiskáren je opět celá řada, od malých mobilních tiskáren určených pro instalaci 

například do automobilů přes kancelářské tiskárny až po průmyslové tiskárny, které jsou 

zpravidla v kovovém šasi kvůli větší mechanické odolnosti. 

 

Vybrané symboliky čárových kódů. 

Code 39. Byl vyvinut jako první plně alfanumerická symbolika 

v roce 1974 [3]. Umožňuje zakódovat číslice, písmena  a některé 

interpunkční znaky. Code 39 je diskrétní s proměnnou délkou. 

Každý znak obsahuje 5 čar a 4 mezery, znak hvězdička je vyhrazen pro start a stop. Tento 

kód je přizpůsoben jako norma  v automobilovém průmyslu, ve zdravotní službě, v obraně 

a mnoha dalších odvětvích. Odhaduje se, že při užití tohoto kódu může dojít k chybě až po 

přečtení cca 30 miliónů znaků. 
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U.P.C. Universal Product Code - univerzální kód výrobku. Je 

navržen z hlediska jednoznačné identifikace výrobku a jeho 

výrobce. Symbolika je pevné délky, numerická a souvislá. UPC 

má několik verzí. Verze A se používá k zakódování 12-ti místného čísla. První číslice je 

znak systému číslování, dalších 5 je identifikační číslo výrobce, dalších 5 je číslo výrobku a 

poslední znak je kontrolní. Z této symboliky vychází další typy čárových kódů. 

 

EAN13 a EAN8. European Artikle Numbering. Je nadstavbou 

U.P.C. Snímače EAN dovedou U.P.C dekódovat, opačně to však 

platit nemusí. Jedná se o nejznámější čárový kód užívaný pro 

zboží prodávané v obchodní síti. Tento kód může užívat každý stát 

zapojený do mezinárodního sdružení EAN International. Čárový kód 

EAN dokáže kódovat číslice 0 až 9, přičemž každá číslice je dekódována dvěma čárami a 

dvěma mezerami. Může obsahovat buď 8, nebo 13 číslic. První dvě, nebo tři číslice určují 

zemi původu (např. ČR má číslo 859), dalších několik číslic potom udává výrobce a 

zbývající číslice kromě poslední určují konkrétní zboží. Poslední číslice je kontrolní. Čísla 

jednotlivým státům přiděluje sdružení GS1 se sídlem v Bruselu. Čísla výrobcům v ČR 

přiděluje GS1 Czech Republic. [3] 

 

UCC/EAN 128. V případě, že tento kód obsahuje funkční znak 

FNC1, patří rovněž do systému EAN•UCC. Využívá se 

převážně pro označování obchodních a logistických jednotek. 

Umožňuje zakódovat pomocí standardizovaných aplikačních identifikátorů mnoho 

užitečných informací o daném výrobku, jako jsou např. číslo dodávky, datum výroby, 

datum balení, minimální trvanlivost, hmotnost, délka, šířka, plocha, objem, komu má být 

zboží zasláno, atd. Každá z informací má svůj vlastní aplikační identifikátor, který 

jednoznačně určuje, o jaký typ údaje se jedná. Tento kód je schopen kódovat celkem 96 

ASCII znaků a 11 speciálních funkčních znaků. Každý znak je tvořen 11 moduly čáry nebo 

mezery. UCC/EAN 128 je speciální standardizovaná verze Code 128. Velikou výhodou 

tohoto kódu je to, že se na něj nevztahuje žádná licence a je možno ho volně používat . 
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Code 128. Je alfanumerická symbolika 

proměnné délky. Znaky sestávají ze 3 čar a 3 

mezer tak, že celková šířka znaku je 11 

modulů. Umožňuje zakódovat  ASCII znaky 0 až 127. 

 

Interleaved 2/5. Je samo opravný numerický kód. Protože tento 

kód dovoluje vysokou hustotu zápisu (až 8 znaků na 1cm), je velmi 

často využíván v nejrůznějších odvětvích průmyslu pro interní 

aplikace. Tato symbolika páruje vždy dva znaky, první kóduje do 5 čar a druhý do 5 mezer 

mezi čarami prvního znaku. Jinak řečeno všechny znaky na lichých pozicích jsou kódovány 

do čar a všechny znaky na sudých pozicích jsou kódovány do mezer. 

 

Codabar. Jedná se o jeden z nejstarších kódů. Tento kód 

je mezinárodně využíván pro označování krevních bank v 

transfuzních stanicích. Je schopen kódovat číslice 0 až 9 a 

šest speciálních znaků. Každý znak je reprezentován čtyřmi čarami a třemi mezerami, 

nabízí výběr čtyř znaků začátku a konce, které se mohou využít pro oddělení typů dat. 

 

PDF 417. Nová generace čárového kódu. Jedná se o 

dvojdimenzionální kód s velmi vysokou informační kapacitou a 

schopností detekce a opravy chyb. PDF 417 je patentem firmy 

Symbol. Na rozdíl od čárových kódů, které obvykle slouží jako klíč k vyhledávání údajů 

v nějaké databázi externího systému, si PDF 417 nese všechny údaje s sebou a stává se tak 

nezávislý na vnějším systému. Do PDF 417 lze zakódovat nejen běžný text, ale i grafiku 

nebo speciální programovací instrukce. Velikost datového souboru může přitom být až 

1,1KB. Hlavní výhody kódu PDF 417 je možnost přenosu dat bez nutnosti vkládat je 

z klávesnice a především korekce chyb, kde může být až 50 % kódu fyzicky poškozeno. 

 

UCC/EAN-128+PDF 417. PDF 417 je využíván v 

kombinaci s EAN 13,UPC A, UCC/EAN 128 jako 

takzvané složené (kompozitní) kódy. 
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QR Code. Je příklad dvojdimenzionálního kódu, zapisovaného 

do čtverce. Ten musí mít ve třech vrcholech poziční znaky ve 

formě soustředných čtyřúhelníků, ve čtvrtém vrcholu značku ve 

tvaru menšího čtyřúhelníku a ve spojnicích mezi těmito 

hraničními čtyřúhelníky úsečky tvořené střídavě bodem a 

mezerou. QR Code velmi výhodně kóduje asijská znaková 

písma, a proto je v těchto zemích oblíbený. Má vyspělý mechanismus kontroly chyb, který 

dokáže obnovit  až 30% dat.  

 

2.1.2. Sledování pomocí RFID technologie 
 

RFID (Radio Frequency IDentification) – identifikace za pomocí vysílání a příjmu 

radiového signálu[4]. Tato technologie může pracovat buď samostatně nebo sloužit jako 

doplnění evidence pomocí čárových kódů. Možnost zjištění místa materiálu je založena na 

použití elektronické etikety. Ta obsahuje kmitavý obvod, který reaguje na 

vysokofrekvenční vysílání vysílače-přijímače, kterému předává zpět informace. 

RFID elektronické etikety přijmou signál a vrátí zpět jednoznačnou informaci o 

každém jednotlivém kusu materiálu nebo výrobní dávce. Změna oproti jiným technologiím 

může být už v tom, že snímače přečtou mnoho etiket současně, například naloženou 

manipulační jednotku,  a není nutné provádět počítačovou operaci nakládání nebo 

vychystávání. Čipy je možno na materiál umístit různými způsoby a stejně tak na 

plánované výrobní nebo logistické trase umístit vhodný počet terminálů podle dosahu a 

funkcionality. Další možností jsou takzvané aktivní čipy s pomocnou baterií, které obsahují 

paměť, na kterou je možné přes terminál zapisovat a číst informace o materiálu. Například 

postupu výroby, datech spotřeby a podobně. V celosvětovém měřítku se v současné době 

připravuje jednotná celosvětová identifikace produktů pomocí Electronic Product Code. Ke 

každému kódu jsou na internetu informace o výrobci a skupině výrobků. 

Evidence pomocí RFID technologie umožní přesné, jednoznačné a „neviditelné“ 

označení s dlouhou životností s možností opakovaného ukládání informací, automatizací 

sběru dat i všech přidružených úkonů. Přináší mnohem vyšší odolnost oproti papírovým 

visačkám, automatické násobné sejmutí při průchodu bránou, přijatelnou cenu (2-3 Kč za 

kus). 
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Ve výrobě přináší RFID zásadní inovaci v ukládání informací. U každého výrobku 

může být upevněna etiketa obsahující ve své paměti všechny operace nebo parametry, které 

jsou prováděny. Automatizuje se příjem a výdej materiálu a díky hromadnému snímání 

manipulační jednotky i výrazně zrychluje. Výrobky přitom mohou být označeny již ve 

výrobě a jednotné identifikace se využije i následně při skladování. Tam, kde by 

identifikace mohla být zneužita, je možno zařadit operaci zničení nebo vymazání 

identifikace. 

V současné době probíhá mezinárodní a meziodvětvová standardizace. Mezi 

dodavatelem a objednatelem navíc probíhá elektronická výměna identifikačních informací 

pomocí údajů uložených na Object Name Serveru na internetu. Objednavatel má informace 

o dodávce mnohem dříve a může se na ni připravit. RFID transpordéry lze rozdělit podle 

několika kritérií. [5] 

 

Rozdělení RFID transpondérů  
Podle funkčnosti: 

• read only  napevno programovatelná paměť 

• WORM (write once read many) lze jednou zapsat a dále jen pro čtení 

• R-W (read-write) přepisovatelná 

Podle zdroje energie 

• aktivní čipy vybavené baterií, dražší, výhodou je lepší přenos dat pomocí 

signálu 

• Pasivní nosiče jsou napájené z RF signálu vysílače, jsou menší, lehčí, levnější, 

prakticky je jejich životnost neomezená, mají menší přenosovou vzdálenost 

limitovanou RF dosahem vysílače 

Podle operační frekvence 

• nízkofrekvenční 125 KHz, 10 cm čtecí vzdálenost 

• vysokofrekvenční 13,56 MHz 0,3-1 m čtecí vzdálenost 

• ultravysokofrekvenční 433-915 MHz a 2,45 GHz 1-3 m čtecí vzdálenost 
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2.2. Skladovací algoritmy 
 

Jedná se o soubor postupů a pravidel v procesech skladování  materiálu. Pro každý 

druh materiálu je třeba zvolit vhodný skladovací algoritmus. IS může v tomto směru velice 

pomoci, a to, pokud jsou u jednotlivých skladových položek vhodně zvoleny skladovací 

postupy. Skladníci potom nemusejí přemýšlet, kde se materiál nachází a dozví se to v IS. 

 

2.2.1. Materiál pohromadě 
 

Jedná se o postup, při naskladňování materiálu, u kterého se stejný materiál 

naskladňuje spolu. Optimálně fungující IS sám navrhne vhodnou přihrádku k uložení 

daného materiálu, a to podle místa ve skladu, kde se tohoto materiálu nachází nejvíce. 

Pokud je daná přihrádka již plná nabídne nejbližší volnou. Tato funkce lze zabezpečit 

pouze v případě, že je předem znám rozměr materiálu nebo se jedná o rozměrově stálý 

materiál ve skladu. V případě, že nelze rozměrovou stálost zajistit nebo sledovat rozměr 

jednotlivého materiálu, musí skladník sám určit nejbližší volnou přihrádku. Poté musí 

ručně zadat do IS, kam byl materiál ve skladu umístěn. 

 

2.2.2. Pravidlo defragmentace 
 

Jedná se o způsob vyskladňování materiálu, který zajistí minimální defragmentaci 

skladových zásob. V případě, že se daný materiál nachází ve více přihrádkách optimálně 

fungující IS, bude navrhovat k vyskladnění tu přihrádku, kde je daného materiálu nejmenší 

počet, a to z důvodu úplného uvolnění skladové přihrádky. Tento způsob vyskladňování je 

vhodný především u materiálu, u kterého se nemusí sledovat doba jeho skladování a může 

na skladu ležet libovolně dlouho.  

 

2.2.3. FIFO algoritmus 
 

FIFO algoritmus (First In- First Out) Neboli první přišel - první odchází. Při použití 

tohoto algoritmu nám optimálně fungující IS bude jako první nabízet k vyskladnění 
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materiál, který leží na skladě nejdéle. Výhodou tohoto postupu je to, že nebude ležet příliš 

starý materiál ve skladu.  Vhodné je to zejména u zboží s nižší trvanlivostí. Nevýhodou 

tohoto postupu je to, že může docházet k defragmentaci  skladových zásob a je nutno 

evidovat každý kus materiálu zvlášť, a to například pomocí evidence výrobního čísla nebo 

data spotřeby. 

 

2.2.4. LIFO algoritmus 
 

LIFO algoritmus (Last In- First Out) Neboli poslední přišel - první odchází. Při 

použití tohoto algoritmu se jako první ze skladu vychystává materiál, který jako poslední 

do skladu přišel. Tento algoritmus je vhodný u materiálu, u kterého nezáleží na době 

skladování,  může ležet na skladu libovolně dlouho a bylo by zbytečně složité nebo 

nemožné vybírat ze skladu materiál, který se tam nachází delší dobu. 

 

2.2.5. Just-in-time 
 

Systém Just-in-time je spíše filosofie toku materiálu než konkrétní popis postupu při 

skladování. Just-in-time je rozšířením systému Kaban, který byl vyvinut společností Toyota 

Motor Copany v průběhu 50. a 60. let. Systém Just-in-time je založen na myšlence dodávat 

produkty, díly nebo materiál právě v tom okamžiku, kdy jsou v podniku zapotřebí. Tento 

systém má za cíl redukci ztrát a nadbytečných zásob. Vyžaduje úzkou koordinaci  

poptávkových potřeb mezi logistikou, dopravci, dodavateli a výrobou. 

 

2.2.6. Just-in-time II 
 

V systému Just-in-time II umisťuje dodavatel svého  zaměstnance přímo do sídla 

kupující organizace, kde tento pracovník vykonává současně funkci nákupčího, plánovače i 

obchodníka. Kromě společného umístění se Just-in-time II od běžných dodavatelských 

vztahů odlišuje možností souběžného inženýrství a stálého zdokonalování procesů. Toto 

pojetí vyvinula společnost Bose Corporation. Zlepšuje porozumění mezi kupujícími a 

dodavateli, snižuje ztráty a nadbytečné omyly. Zlepšuje odezvy dodavatele. 
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3. Implementační možnosti provozovaného systému 
 

Tato část bakalářské práce se bude věnovat analýze možností elektronického 

sledování skladových zásob v systému Microsoft DynamicsTM NAV. Stanovením 

požadavků na elektronické sledování skladových zásob. Výběrem vhodné technologie pro 

toto sledování a stanovením konkrétních technických prostředků. Dále rozdělením 

jednotlivých skladů na konkrétní regály a police a v neposlední řadě popisem jednotlivých 

procesů při sledování zásob. 

 

3.1. Stanovení požadavků na elektronické sledování zásob 
 

Hlavním úkolem elektronického sledování zásob ve firmě ROBE Lighting je 

zefektivnit a usnadnit práci skladníků, odbourat chyby lidského faktoru především při ruční 

evidenci skladových zásob na papírových kartách a tyto papírové karty zrušit. Místo těchto 

papírových evidenčních karet zavést elektronické označování materiálu, které by bylo 

provázáno s IS a sledování množství daného materiálu se provádělo pouze v IS, tím se 

odbourá duplicitní evidence, která vede pouze k nejasnostem o skutečném stavu 

skladových zásob. 

Kromě elektronického označování materiálu také elektronicky označovat konkrétní 

regál a polici, kde se daný materiál nachází, což přispěje k velmi výraznému  zefektivnění 

práce skladníků, protože nebudou muset materiál po skladu hledat, ale IS sám určí, kde se 

materiál nachází a v jakém množství. U každého materiálu je třeba zvolit vhodný 

skladovací algoritmus, aby systém fungoval efektivně. 

V neposlední řadě má elektronické sledování skladových zásob za úkol také 

elektronicky sledovat výrobní čísla materiálu, u kterých je tato operace vhodná nebo přímo 

nutná. Jedná se o nakupovaný materiál, u kterého je takovéto značení provedeno už 

výrobcem a do IS se momentálně zapisuje ručně, což vede k nepřesnostem zejména vlivem 

překlepů. Sériová čísla materiálu se evidují především u IT zboží používaného do výroby 

konečných produktů. Takováto evidence se provádí z důvodu případné reklamace vadného 

materiálu, aby bylo zpětně dohledatelné, od kterého dodavatele materiál pochází. 

Elektronické sledování má nahradit ruční zapisování sériových čísel do IS nejlépe přímým 
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načítáním čárových kódů, kterými je materiál označen. Další funkcí elektronického 

označování výrobků bude mít označování konečného produktu, což usnadní jeho expedici, 

hlavně to odstraní momentální zcela nevyhovující způsob psaní faktur, kde skladník 

expedice mailem posílá výrobní čísla produktů připravených k expedici do obchodního 

oddělení jako podklad pro tisk faktury. 

 

3.2. Výběr vhodné technologie 
 

Pro potřeby elektronického sledování skladových zásob ve firmě ROBE Lighting je 

nejvhodnější způsob sledování pomocí čárového kódu.  Každý druh materiálu ve skladu  

bude označen čárovým kódem, pomocí kterého bude možno identifikovat druh materiálu a 

jeho množství na skladu. Těmito čárovými kódy budou označeny také jednotlivé regály a 

police ve skladu, a to z důvodu možnosti evidence konkrétního umístění matetriálu ve 

skladu. Jako nejvhodnější symbolika čárového kódu se pro tyto potřeby jeví UCC/EAN 

128, a to z toho důvodu, že tato symbolika je volně šiřitelná a nevztahují se na ni žádná 

patentová omezení. 

Další možností elektronického sledování je použití technologie RFID čipů. Tato 

technologie, ale není pro potřeby ROBE Lighting tak vhodná jako čárový kód, protože se 

RFID čipem musí označovat buď konkrétní jeden kus nebo předem definované množství 

materiálu v balení. To je nepraktické zejména u materiálu velmi malých rozměrů, jako jsou 

například distance v řádu milimetrů. Označovat předem definované množství např. 100 ks 

také nelze, protože by to neumožňovalo vychystat menší množství než oněch 100 ks. Proto 

nelze tuto jinak dobrou technologii na elektronické sledování zásob použít. 

3.2.1. Technické prostředky 
 

Pro čtení čárových kódů je v tomto případě nejvhodnější použít PDA terminál 

k tomuto určený. Takovýto PDA terminál kromě čtení čárových kódů umožňuje i  

přehlednou komunikaci s IS, a to pomocí displeje, nejlépe dotykového. Díky tomu se 

skladník dozví například jaký materiál má vychystat a kde ho nalezne. PDA terminál bude 

s IS komunikovat pomocí bezdrátové  Wi-Fi technologie, a to se serverem k tomuto 

určeným. Jedná se o NAS server (Navision Application Server), tento bude poté 

komunikovat s SQL serverem. Bezdrátová komunikace je nutná, protože skladník se bude 
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s PDA terminálem pohybovat v celých prostorech skladu, stejně jako je nutné zajistit dosah 

Wi-Fi signálu v těchto prostorech. 

3.2.2. Systémové prostředky 
 

Pro efektivní fungování skladových zásob je nutné zvolit vhodné skladovací 

algoritmy. 

Pro naskladnění materiálu se bude používat algoritmus materiál pohromadě, který 

zaručuje, že se daný materiál vyskytuje blízko u sebe. Bohužel nelze u materiálu na 

skladech zaručit rozměrová stálost, jelikož rozměry jednotlivého materiálu jsou velice 

rozdílné. Z toho důvodu bude IS pouze informovat, kde se daný materiál vyskytuje, pokud 

bude na dané polici místo, skladník nový materiál naskladní na tuto polici. Pokud zde již 

místo nebude, skladník vybere nejbližší volnou polici a materiál naskladní tam, následně 

bude muset ještě načíst kód s novou policí. 

U vyskladňování materiálu se budou používat dva způsoby podle toho, jestli se u 

daného materiálu sleduje sériové číslo, či nikoli. Pokud se u materiálu sériová čísla 

sledovat budou, použije se FIFO algoritmus, a potom bude IS přímo určovat, který 

konkrétní kus materiálu se má vychystat. Výhodou tohoto algoritmu je, že bude určovat 

nejdéle ležící materiál na skladě.  To umožňuje včasné použití zboží a vyhnutí se 

případnému propadnutí záruky. U zboží na expedičním skladu to má výhodu, že při 

konstrukční změně se nejprve doprodá starší verze výrobku, a teprve potom se začne 

prodávat verze nová. Nevýhoda tohoto algoritmu spočívá v nepraktičnosti hledat konkrétní 

kus zboží a pravděpodobné defragmentaci  skladových zásob. V případě, že se u materiálu 

sériová čísla nesledují, bude IS pracovat pomocí pravidla defragmentace spočívající v tom, 

že bude jako první nabízet regál a polici, kde je daného materiálu nejmenší množství, a tím 

dojde k případnému uvolnění daného místa. 

 

3.3. Rozdělení skladů na jednotlivé regály a police  
 

Každá lokace skladu bude rozdělena na jednotlivé regály a police. Takovéto 

rozdělení je nutné pro možnost sledování konkrétního místa, na kterém se materiál ve 

skladu nachází. Jako první bude v označení konkrétního místa použito velké písmeno podle 

lokace skladu, další bude dvouciferné číslo regálu a poslední číslice bude určovat polici 
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v regálu. Označování regálů bude muset probíhat ve spolupráci s vedoucím skladníkem, 

označování police v regálu bude probíhat odspodu. Například označení B212 znamená 

sklad Basic, regál 21 a polici 2. 

 

3.4. Procesy sledování zásob 
 
Procesy, které budou skladníci vykonávat jsou následující: 

• příjem materiálu 

• výdej materiálu do výroby 

• kooperace 

• expedice 

• výdej materiálu do prodeje 

• přesuny 

• inventury 

Jednotlivé procesy při elektronickém sledování skladových zásob jsou graficky 

znázorněny pomocí vývojových diagramů [2]. Vzor takovéhoto vývojového diagramu je na 

následujícím obrázku. 

 

Aktivity
Rozhodnutí

Větvení procesu
Šipka
Znázornění souvislosti aktivit

Operace prováděné na PDA termináluOperace prováděné na klientské stanici

 
Obrázek 3 Vzor vývojového diagramu 

 

V levém okně vývojového diagramu jsou zobrazeny operace prováděné v Microsoft 

DynamicsTM NAV na klientských stanicích jednotlivých uživatelů. V pravém okně 

vývojového diagramu jsou zobrazeny operace, které budou prováděny na PDA 

terminálech. Obdélníková značka symbolizuje aktivitu, neboli krok v procesu. 

Kosočtvercová značka symbolizuje rozhodnutí, neboli větvení procesu podle podmínky. 

Šipka znázorňuje souvislosti aktivit.  
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3.4.1. Příjem materiálu 
 

Do skladu se přijímá materiál od dodavatelů nebo z kooperací. Tyto příjmy se 

provádějí na sklad Basic. Úkolem skladníka, který příjem provádí, je kontrola materiálu, 

jeho správný počet a správný druh materiálu. Načtení sériových čísel, pokud na materiálu 

jsou, a správné zařazení do skladu. Jednotlivé kroky tohoto příjmu jsou znázorněny ve 

vývojovém diagramu. 

Vyplnění skutečného
 množství dodaného

 materiálu
u příslušných objednávek

Čárový kód
byl nalezen
v databázi

Materiál 
je sledován 

sériovými čísly

Operace prováděné 
na klientské stanici

Operace prováděné na PDA terminálu

Materiál 
je označen

čárovým kódem

Vyhledání materiálu ze
seznamu / ruční 

zadání čísla materiálu

Převzetí materiálu
od dodavatele

Načtení čárového kódu
dodavatele

Výběr odpovídající
objednávky ze seznamu

Načtení sériových
čísel

Načtení kódu 
přihrádky

Start

ANO

NE

NE

ANO

ANO

NE

Zaúčtování příjmu
materiálu

Konec  
Obrázek 4 Vývojový diagram Příjem materiálu 

 



Jiří Kovář: Elektronické sledování zásob v systému Navision 

2009                                                                                                                                     27 

Všechny operace spojené s příjmem materiálu se provádějí pomocí PDA terminálu. 

Jako první krok je převzetí materiálu od dodavatele. V případě, že je materiál označen 

čárovým kódem, skladník tento kód načte a zjistí, jestli je evidován v IS. Pokud v IS není, 

musí skladník vyhledat daný materiál ručně ze seznamu. Další krok je výběr odpovídající 

objednávky. Ta bývá tou nejdéle evidovanou. Je možné, že množství materiálu dodaného 

do skladu je větší, než množství v první objednávce, proto se vybere vhodný počet 

objednávek. Jestliže se neshoduje přijaté množství s množstvím na objednávce, skladník 

vyplní skutečné množství materiálu. Pokud je materiál označen sériovými čísly, je nutno 

tyto čísla navést do IS, a to načítáním čárových kódů pomocí PDA terminálu. Dalším 

krokem je zařazení materiálu na správný regál a polici. IS skladníkovi nabídne místo, na 

kterém se daný materiál nachází nebo naposledy nacházel, pokud je na daném místě volný 

prostor, skladník uloží nový příjem tam. Pokud už je police plná, skladník vybere nejbližší 

volnou. V obou případech musí načítat kód přihrádky, kam materiál uložil. Posledním 

krokem je zaúčtování tohoto příjmu. Po tomto zaúčtování začne nově přijatý materiál 

figurovat na skladě. 

 

3.4.2. Výdej materiálu do výroby 
 

Plánování výroby se provádí tak, že je na každou dílnu a každý den vytvořena 

zakázka na konkrétní typ a počet výrobků. Každý typ výrobku má svůj kusovník. Jedná se 

o seznam komponent, ze kterých se daný výrobek skládá. Tyto kusovníky vytváří TPV 

oddělení (Technická podpora výroby). Skladník, který má danou dílnu na starosti vychystá 

podle seznamu potřebný materiál. Jednotlivé operace s tímto spojené lze vidět na 

vývojovém diagramu. 
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Operace prováděné
na klientské stanici

Operace prováděné na PDA terminálu

Vytvoření výrobní 
zakázky

Zobrazit seznam
materiálu

Načtení kódu
 materiálu

Načtení kódu
přihrádky

Zadání množství
materiálu k vychystání

Materiál
je sledován

sériovými čísly

ANO

NE

Načtení sériových
čísel

Zaúčtování výdeje 
materiálu do výroby

Konec

Start

 
Obrázek 5 Vývojový diagram Výdej materiálu do výroby 

 

Prvním krokem je vytvoření výrobní zakázky, která se provádí podle požadavků z 

obchodního oddělení. Při vytváření výrobní zakázky se musí zvolit typ výrobku, jeho počet 

a datum plánování. Tyto operace se provádějí na klientské stanici. Po vytvoření výrobní 

zakázky vznikne seznam materiálu určeného k vychystání. Seznam si skladník zobrazí na 

svém PDA terminálu a začne podle něj materiál vychystávat. U každého materiálu musí 

načíst kód materiálu, kód přihrádky a zadat množství odebraného materiálu. Jestliže se u 

daného materiálu sleduje sériové číslo, IS bude sám určovat, které konkrétní kusy se mají 

vychystat, po nalezení určeného kusu načte skladník čárový kód sériového čísla, a tím 

potvrdí jeho vychystání. Poslední operace je zaúčtování vychystání daného materiálu. Po 

tomto zaúčtování již materiál nefiguruje na skladu Basic. Skladník takto postupuje u 

každého materiálu ze svého seznamu, dokud nevychystá kompletní zakázku. Tu pak 

odveze na výrobní dílnu k montáži. 
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3.4.3. Kooperace 
 
Jedná se o procesy, u kterých se již naskladněný materiál převáží do externích firem 

k nějaké úpravě, například plechové díly z firemní lisovny, které se posílají do externí 

lakovny. Materiál, jež je určen ke kooperaci, figuruje na skladech Basic nebo Metal. Při 

posílání materiálu na kooperaci se tento materiál převede na sklad Coop. Tento sklad ve 

firmě fyzicky neexistuje, je čistě formální, aby materiál v kooperaci někde figuroval. Tyto 

činnosti má na starosti dispečer kooperací. 
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Obrázek 6 Vývojový diagram Kooperace 
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Postup při řešení kooperací je následující. Nejprve si dispečer vytvoří kooperační 

zakázku na materiál, který je ke kooperaci určen Operaci provádí na klientské stanici. 

Všechny další operace už provádí pomocí PDA terminálu. Na PDA terminálu si nejprve 

zobrazí seznam materiálu, který daná zakázka obsahuje. Dalším krokem je načtení kódu 

materiálu a kódu přihrádky, na které se materiál nachází. Je- li materiál sledován sériovými 

čísly, musí načíst i tato čísla. IS mu bude sám určovat, která konkrétní sériová čísla se mají 

do zakázky zpracovat, a to od nejdéle ležícího materiálu na skladě. Po tomto vychystání se 

zaúčtuje daný materiál, přestane pak figurovat na skladu Coop a začne figurovat 

v kooperační zakázce. Takto dispečer postupuje u každého materiálu, dokud nemá celou 

kooperační zakázku hotovu. Poslední operaci, kterou dispečer provede, je zaúčtování celé 

kooperační zakázky. Následkem je naskladnění materiálů na sklad Basic, ovšem pod 

novými skladovými čísly. Tuto operaci dispečer provádí až po návratu materiálu z 

externích firem. 

 

3.4.4. Expedice 
 

Expedice výrobku probíhá z expedičního skladu. Na tomto skladě figurují hotové 

produkty, které jsou všechny označeny sériovými čísly. Skladníci expedice vychystávají 

zboží určené k přepravě koncovým zákazníkům, podle podkladů z obchodního oddělení. 

Na vývojovém diagramu je znázorněn postup při expedici výrobku. 
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Obrázek 7 Vývojový diagram Expedice 

 

Popis je následující. Obchodní oddělení podle přání zákazníka vytvoří seznam 

produktů, které se mají odeslat. Seznam je připravován na klientských stanicích. Skladník 

si následně tento seznam zobrazí na svém PDA terminálu a začne podle něj vychystávat. IS 

bude sám určovat, který typ zboží a které výrobní číslo se má expedovat. Skladník  pouze 

načte kód zboží, kód přihrádky a sériové číslo produktu. Takto skladník pokračuje, dokud 

nezpracuje všechny položky na seznamu. Poté seznam zaúčtuje a zboží přestane figurovat 

na expedičním skladě. Následně může dojít k tisku faktury, která obsahuje načtená sériová 

čísla produktů. 

3.4.5. Výdej materiálu k prodeji 
 

Výdej materiálu k prodeji slouží k prodeji materiálu, ze kterého se skládá hotový 

produkt. Takovýto materiál potom slouží zákazníkům jako náhradní díly. Pro firmu ROBE 

Lighting se materiál stává zbožím. Nejprve se podle zákazníkova přání vytvoří seznam 

zboží, které potřebuje, následně je podle seznamu zboží převedeno ze skladu Basic na sklad 

Service. Z tohoto skladu je dále zboží expedováno zákazníkům. Na následujícím 

vývojovém diagramu můžeme vidět postup. Operace jsou prováděny pracovníky servisního 

oddělení. 
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Obrázek 8 Vývojový diagram Výdej materiálu do Prodeje 

 

Při výdeji materiálu do prodeje se postupuje následujícím způsobem. Nejprve se 

podle přání zákazníků vytvoří seznam zboží, které se má odeslat. Operace se provádí na 

klientské stanici. Následně se o seznamu informuje skladník ze skladu Basic a ten si jej na 

svém PDA terminálu zobrazí, vychystá a převede na sklad Service. Postup převodu 

materiálu je znázorněn v kapitole 3.4.6. Přesuny. Dále už se o materiál starají zaměstnanci 

servisního oddělení. Nejprve pomocí PDA terminálu načtou kód zboží a kód přihrádky. 

Pokud je zboží sledováno sériovými čísly, bude IS sám nabízet sériová čísla od nejdéle 

ležícího zboží na skladě, pro potvrzení musí pracovník z daného zboží sériové číslo načíst. 

Dalším krokem je zaúčtování vychystání zboží. Touto operací přestane zboží figurovat na 

skladu Service. Postup pracovník opakuje, dokud nemá vychystány všechny položky 

seznamu. Poslední operace, která se provádí na klientské stanici, je vytištění faktury, která 

bude obsahovat sériová čísla zboží. 
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3.4.6. Přesuny 
 

Přesuny slouží k operativnímu přemisťování materiálu mezi jednotlivými lokacemi 

skladu. Například převádění materiálu ze skladu Basic na sklad Service, při zasílání zboží 

zákazníkům jako náhradní díly. Postup přesunu je znázorněn na následujícím vývojovém 

diagramu. 
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Obrázek 9 Vývojový diagram Přesuny 

 

Při přesunu materiálu se nejprve na klientské stanici vytvoří seznam materiálu. 

Seznam obsahuje skladové číslo materiálu, jeho množství, původní lokaci a novou lokaci. 
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Skladník si jej na svém PDA terminálu zobrazí a začne vychystávat. Nejprve načte kód 

materiálu, poté kód přihrádky a potvrdí množství vychystaného materiálu. Pokud je u 

materiálu sledováno sériové číslo, bude IS sám určovat, který kus materiálu se má 

vychystat, a to podle nejdéle ležícího materiálu na skladu. Vybraná sériová čísla je nutno 

ověřit jejich načtením. Následně se materiál zaúčtuje. Tím přestane figurovat na původní 

lokaci a začne figurovat na lokaci nové. Skladník takto postupuje, dokud nemá vychystáno 

veškerý materiál určený na přesun. Následuje naskladnění materiálu na nové lokaci. 

Materiál nyní již figuruje na nové lokaci, ale na jeho vstupní přihrádce a je nutno ho zařadit 

do správné přihrádky. Opět je třeba vybrat seznam materiálu a postupně u jednotlivých 

položek načíst nový kód přihrádky. Poslední operací je zaúčtování naskladnění materiálu. 

Po zaúčtování začne materiál figurovat na nové lokaci a je u něj evidována přihrádka, na 

které se nachází. 

 

3.4.7. Inventury 
 

Inventury se provádějí minimálně jednou za půl roku, dle potřeby i častěji. 

Provádějí se pro celkovou kontrolu skladových zásob. Postup operace je na následujícím 

vývojovém diagramu. 
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Obrázek 10 vývojový diagram Inventury 

 

Vedoucí skladu vytvoří pro každého skladníka seznam materiálu, které má na 

starosti, seznam vytvoří na klientské stanici. Skladník poté na svém PDA terminálu vybere 

seznam, který je určen pro něj a začne s inventurou. Nejprve načte kód materiálu, poté kód 

přihrádky a zadá množství spočítaného materiálu. Pokud je materiál sledován sériovými 

čísly, načte i tato sériová čísla. Další operace provádí opět vedoucí skladu na klientské 

stanici. Jedná se o vytvoření rozdílového seznamu sériových čísel a následně zaúčtování 

seznamu inventury. 

 

3.4.8. Informace 
 

Informace slouží k operativnímu zjišťování stavu skladových zásob. Načtením 

libovolného čárového kódu se lze dovědět informace o obsahu přihrádky nebo množství 
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daného materiálu a přihrádky, ve kterém se daný materiál nachází. Postup informativního 

zjišťování je na následujícím vývojovém diagramu. 
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Obrázek 11 Vývojový diagram Informace 

 

3.5. Použité technické prostředky 
 

Po analýze možností rozšíření systému Microsoft DynamicsTM NAV o elektronické 

sledování skladových zásob je třeba doplnit IS o některé technické prostředky. Jedná se o 

PDA terminály sloužící ke čtení čárových kódů a komunikaci s IS. Tiskárny čárových 

kódů. Rozšíření stávajícího Wi-Fi připojení do prostor skladů. 

Softwarové rozšíření systému o NAS Server (Navision Application Server) 

umožňující komunikaci PDA terminálů s IS. 

3.5.1. Snímání čárového kódu 
 

Pro snímání čárového kódu se jako nejlepší možnost jeví použití PDA terminálu 

s přímou instalací IS a možností bezdrátové komunikace nejlépe pomocí Wi-Fi 

technologie. Tyto PDA terminály vyrábí několik firem. Možné volby takovéhoto PDA 

terminálu  jsou na následujících obrázcích. [6] 
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PDA terminál od firmy Unitech model PA962.  

Parametry přístroje jsou následující: 

• Microsoft WinCE.NET5.0 Professional Plus 

• reflektivní TFT barevná ovrazovka 

• uživateli ovládatelné LCD 

• dvoujádrová nabíjecí Li-Ion baterie 7.4V 1850mAH 

• IP65 krytí proti vodě a prachu 

• přežije pád z 1.2M metru na betonovou podlahu 

• možnost připojení pomocí USB1.0, IrDA, RS232, Wi-Fi 

• Intel Processor 400MHz 
Obrázek 12 PDA terminál Unitech 
 

PDA terminál od firmy Motorola model MC70 

Parametry přístroje jsou následující: 

• Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium 

• TFT-LCD barevný, 240 x 240 bodů 

• lithium-iontový akumulátor 3,7 V, 1900 mAh 

• procesor Intel XScale 624 MHz 

• 6 pádů z výšky 1,2 m na beton 

• možnost připojení pomocí USB1.1, IrDA, RS232, Wi-Fi, 

GSM, EDGE, GPRS, Bluetooth,  
Obrázek 13 PDA terminál Motorola 

 

Výběr konkrétního modelu a počtu PDA terminálů je vhodné ponechat na 

odpovědném pracovníku firmy ROBE Lighting, a to s ohledem na cenu přístroje a 

aktuálním počtu pracovníků ve skladech, kteří budou PDA terminál používat.  

 

3.5.2. Tisk čárového kódu 
 

Tisk čárového kódu se provádí speciálními tiskárnami, které jsou pro tento tisk 

vyvíjeny. Oproti běžným kancelářským tiskárnám jsou zabudovány do odolnějšího šasi, a 

to z důvodu používání v náročných podmínkách průmyslových podniků. Na každé lokaci 
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skladu by měla být minimálně jedna tiskárna, v případě hlavního skladu Basic raději 

několik. Na následujících obrázcích jsou takovéto průmyslové tiskárny zobrazeny. 

 

Tiskárna od firmy Datamax model I-4208 [7] 

Parametry tiskárny jsou následující: 

• Způsob tisku termotransfer 

• Rychlost tisku 203 mm/s 

• Rozlišení 203 dpi 

• Tisková šířka 104 mm 

• Kovová konstrukce 

• Připojení pomocí USB, RS232 
Obrázek 14 Tiskárna Datamax 

 

Tiskárna od firmy Zebra model MZ600 [8] 

Parametry tiskárny jsou následující: 

• Způsob tisku termotrannsfer 

• Rychlost tisku 254 mm/s při rozlišení 203 dpi 

• Rozlišení 203, nebo 300 dpi 

• Tisková šířka 168 mm 

• Kovová konstrukce 

• Připojení pomocí USB, Ethernet, RS232/485 
Obrázek 15 Tiskárna Zebra 
 

3.5.3. Wi-Fi technologie 
 

Komunikaci PDA terminálů s IS je ve firmě ROBE Lighting nejsnadněji umožněno 

pomocí bezdrátové Wi-Fi technologie z důvodu již částečného zavedení Wi-Fi signálu 

v některých budovách firmy. V budovách, kde tento signál chybí, je nutno ho zajistit. Jako 

nejjednodušší způsob se jeví zavedení Wi-Fi signálu pracovníky IT oddělení firmy Robe. 

 

Pro použití Wi-Fi sítě v prostorách firmy ROBE Lighting  se jeví jako ideální 

infrastrukturní síť. Infrastrukturní síť je bezdrátová síť obsahující jeden nebo více 
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přístupových bodů, které vysílají své SSID. SSID (Service Set Identifier), je řetězec až 32 

ASCII znaků, kterými se jednotlivé sítě liší. Klient si potom vybere, ke kterému 

přístupovému bodu se připojí. Několik přístupových bodů může mít stejné SSID a je plně 

na klientovi, ke kterému se připojí. Může se například připojovat v závislosti na síle signálu 

a umožňovat tak klientovi volný pohyb ve větší síti. 

 

Velice důležité při používání bezdrátových Wi-Fi sítí je jejich zabezpečení. Problém 

bezpečnosti vyplývá zejména z toho, že signál se šíří i mimo bezpečný prostor, bez ohledu 

na zdi budov. Nezvaný host se potom může do nezabezpečené sítě připojit i z poměrně 

velké vzdálenosti. Jelikož se různé typy zabezpečení vyvíjely postupně, tak starší zařízení 

poskytují malou nebo žádnou úroveň zabezpečení. Možností, jak zabezpečit Wi-Fi síť, je 

mnoho. Následně jsou popsány nejběžněji používané možnosti zabezpečení. 

 

• zablokování vysílání SSID. Takovéto zablokování sice porušuje standard, ale 

je nejjednodušším zabezpečením pomocí jejího zdánlivého skrytí. Cizím 

klientům se síť nezobrazí v seznamu dostupných sítí. 

• kontrola MAC adresy. Přípojný bod bezdrátové sítě má k dispozici seznam 

MAC adres klientů, kterým je dovoleno se do sítě připojit. 

• 802.1.X. Přístupový bod vyžaduje autentizaci pomocí protokolu 802.1X. Pro 

ověření se na straně klienta používá program, kterému přístupový bod 

zprostředkuje komunikaci s třetí stranou provádějící ověření. 

• WEP. Šifrování komunikace pomocí WEP (Wired Equivalent Privace) klíčů 

symetrické šifry ručně nastavené na obou stranách bezdrátového spojení. Díky 

nedostatkům v protokolu  lze zachytit specifické rámce a jejich analýzou klíč 

relativně snadno získat. 

• WPA. Kvůli zpětné kompatibilitě využívá WEP klíče, které jsou ale dynamicky 

měněny. K tomu slouží speciální program nazýváný suplikant. 

• WPA2. Přináší kvalitnější šifru (šifra AES), která však vyžaduje vyšší 

výpočetní  výkon, a proto nelze WPA2 používat na starších zařízeních. 
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3.5.4. NAS Server 
 

NAS Server (Navision Appliccation Server)[9] je softwarový prostředek umožňující 

automatizovaný sběr dat. V tomto případě umožňuje komunikaci PDA terminálů s IS. NAS 

server je často označován jako střední vrstva aplikace. NAS server může být nainstalován 

na libovolném serveru v síti, například SQL serveru, pro neomezování výpočetní kapacity 

tohoto serveru je však vhodnější NAS aplikaci nainstalovat na samostatném serveru. NAS 

server přijímá požadavky z jednotlivých PDA terminálů, ukládá je a následně zpracovává. 

Takováto komunikace s databází probíhá pomocí SQL dotazu. V Microsoft DynamicsTM 

NAV je NAS server evidován jako samostatný uživatel, který funguje bez uživatelského 

rozhraní. Na následujícím schématu je vidět komunikace mezi jednotlivými prvky sítě, 

které jsou určeny pro podporu IS. 

 
PDA

PDA

PDA

NAS server SQL server
Diskové

pole
NAV

 
Obrázek 16 Schéma komunikace prvků sítě určených pro podporu IS 

 

Firemní síť je proto nutno rozšířit o následující prvky: 

• NAS Server 

• 6 ks Wi-Fi antén ve třech budovách 

• 10 ks PDA terminálů (tento počet je pouze odhad) 

 

Na následujícím schématu lze pozorovat firemní síť rozšířenou o prvky nutné pro 

elektronické sledování skladových zásob. Původní prvky v síti jsou na schématu 

znázorněny šedou barvou, nové prvky jsou zvýrazněny černě. 
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Obrázek 17 Struktura sítě po doplnění o prvky určené k  elektronickému sledování skladových zásob 
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Závěr a zhodnocení přínosu nové technologie 
 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat možnosti rozšíření již fungujícího 

informačního systému Microsoft DynamicsTM NAV ve firmě ROBE Lighting o funkce 

umožňující elektronické sledování skladových zásob. Záměrem také bylo popsat současný 

stav evidence skladových zásob, prostudovat varianty elektronického sledování, navrhnout 

implementační řešení do stávajícího IS a nastínit případné hrozby rozšiřování IS. 

 

Úvodní část bakalářské práce je věnována popisu firmě ROBE Lighting a jejímu 

stávajícímu IS. Největší pozornost je věnována částem IS, které se zabývají skladovým 

hospodářstvím. Druhá část bakalářské práce se věnuje možnostem elektronického 

sledování skladových zásob a popisu současných technologických trendů v tomto odvětví, 

technickým prostředkům, které tuto činnost umožňují, a v neposlední řadě systémovým 

řešením daného problému. Dále se druhá část bakalářské práce zabývá případnými riziky a 

hrozbami při zavádění nových prvků do IS, a to zejména nutností zpracování informační 

strategie firmy, bez které může být rozšiřovaní IS neefektivní. Třetí část bakalářské práce 

se věnuje implementačním možnostem elektronického sledování skladových zásob. V této 

kapitole jsou vybrány nejvhodnější technické prostředky pro danou firmu. Pro jednotlivé 

typy zásob jsou zvoleny vhodné skladovací algoritmy. Detailně jsou popsány jednotlivé 

kroky činností, ke kterým bude elektronické sledování sloužit. Tento popis je pro větší 

názornost proveden graficky pomocí vývojových diagramů. 

 

Cíle stanovené v úvodu bakalářské práce byly splněny. Podařilo se analyzovat 

možnosti pro rozšíření systému o elektronické sledování skladových zásob. V případě 

reálného použití této práce a zavedení navrhovaných prostředků dojde k zefektivnění práce 

ve skladech, eliminují se chyby lidského faktoru a dosáhne se většího přehledu o 

skladových zásobách. Jelikož práce se skladovým hospodářstvím bude efektivnější, dojde 

k úsporám, umožňující zlepšit výkonnost firmy . 



Jiří Kovář: Elektronické sledování zásob v systému Navision 

2009                                                                                                                                     43 

Seznam použité literatury 

 
1 TVRDÍKOVÁ, M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy, 1. 

vydání Praha: Grada 2008. 176 s. ISBN 978-80247-2728-8 
2 KŘEČEK, B. KOLOMAZNÍK, I. Algoritmy a datové struktury. 218 s.  

 [cit. 2009-03-12] Dostupné na WWW: <http://homen.vsb.cz/~kol70/algoritmy/> 
3 GS1 CZECH REPUBLIC dříve EAN ČESKÁ REPUBLIKA: zájmové sdružení 

právnických osob, zřízené podle Občanského zákoníku § 20 f a násl. registr. u OÚ 
Praha 4 pod č.j. 23/1993-Sd a čj. 187383/2005 OOA MHM Prahy, ve znění 
pozdějších změn. [cit. 2009-03-12] 

 Dostupné na WWW: <http://www.gs1cz.org/> 
4 Společnost QUORT SYSTEM, s. r. o.: sběr dat v reálném čase s využitím čárových 

kódů, RFID a mobilních terminálů. [cit. 2009-03-12] 
 Dostupné na WWW: <http://www.quort.cz/sber_dat.htm> 
5 ESP holding a.s.: Druhy RFID transponderů a jejich funkčnost. [cit. 2009-03-12] 

 Dostupné na WWW: < http://esp.cz/technologie/bezkontaktni-identifikace/ > 
6 EPRIN spol. s r.o.: Prostředky pro označování a automatický sběr dat.  
 [cit. 2009-03-12] 

Dostupné na WWW: < http://www.eprin.cz/index.php?info=p-terminaly > 
7 IKOS Liberec, s.r.o.: Ikos Liberec, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti 

systémů čárových kódů. [cit. 2009-03-12] 
 Dostupné na WWW: < http://www.datamax.cz/pages/cz/cary/tiskarny.html > 

8 Barco s.r.o.: Barco-čárové kódy , RFID&RTLS systémy, bezdrátové sítě. 
 [cit. 2009-03-12] 

Dostupné na WWW: < http://www.barco.cz/?id=produkty&sel=6 > 
9 Navision Application Server.: server, jehož účelem je provádět obchodní logiku na 

NAV databáze. [cit. 2009-03-12] 
Dostupné na WWW: < 
http://74.125.79.132/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://wiki.dynamicsbook.com/in
dex.php%3Ftitle%3DApplication_server&prev=/search%3Fq%3Dnavision%2Bapp
lication%2Bserver%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DG&usg=ALkJrhiZiWxehGm
I3K58oUi5_Ppa7VE_GA > 

http://homen.vsb.cz/~kol70/algoritmy
http://www.gs1cz.org/
http://www.quort.cz/sber_dat.htm
http://esp.cz/technologie/bezkontaktni-identifikace/
http://www.eprin.cz/index.php?info=p-terminaly
http://www.datamax.cz/pages/cz/cary/tiskarny.html
http://www.barco.cz/?id=produkty&sel=6
http://74.125.79.132/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://wiki.dynamicsbook.com/in


Jiří Kovář: Elektronické sledování zásob v systému Navision 

2009                                                                                                                                     44 

Seznam použitých výrazů 
Bluetooth  Bezdrátová komunikační technologie definovaná standardem  

IEEE 802.151.1. Pracující v pásmu 2,4GHz 

Defragmentace Proces zpětného skládání celků z dílčích částí – fragmentů. 

Ethernet  Jeden z typů lokálních sítí, který realizuje vrstvu síťového rozhraní. 

Firewall Síťové zařízení, které slouží k zabezpečování síťového provozu 

s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. 

Just-in-time  Strategie držení zásob. Volný překlad do češtiny je „právě v čas“ 

Kooperace  Spolupráce 

Lokace  Umístění 

Mail security Ochrana serveru Microsoft Exchange proti virové nákaze, spamu a 

dalším bezpečnostním rizikům. 

Naskladnění  Umístění přijatého materiálu do skladu. 

Vychystání  Příprava materiálu určeného vyskladnění. 

Vyskladnění  Proces při kterém připravený materiál opouští sklad. 

Wi-Fi   Bezdrátová komunikační technologie definovaná standardem  

   IEEE 802.11. Pracující v pásmech 2,4 a 5GHz. 

Zaúčtování  Potvrzení splněné operace. 
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