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Abstrakt

Cieľom  diplomovej  práce  bol  návrh  a  spracovanie  CRM  systému  pomocou  podrobnej 
špecifikácie požiadaviek. Požiadavky mali byť zachytené prípadmi užitia a následné spracované 
komponentami vytvorenými z vhodne vybraných analytických a návrhových vzorov. Ďalej som 
mal definovať postup použitia týchto komponentov a vytvoriť návrh obecného rozhrania na 
prácu s nimi. Niektoré časti  systému som pomocou nich aj implementoval. Analýza a návrh 
zavedenia  zmien  do  nového systému využívajú jazyk  UML a  postupy RUP.  Výsledkom je 
preanalýza prototypu systému CRM. Je navrhnutý tak, aby sa dal ďalej upravovať. Môj systém 
zabezpečí  okrem  implementácie  spätnej  väzby  na  zákazníka  aj  lepšiu  kontrolu  a  správu 
zamestnancov.  Tieto  zmeny  by  mali  zlepšiť  šance  v  konkurenčnom  boji  a  hlavne  zvýšiť 
prosperitu a spokojnosť zákazníka. 
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Abstract

The  goal  of  the  diploma  thesis  was  design  and  creation  of  the  CRM system  based  on  a 
comprehensive specifications of requirements. Requirements should be described with use cases 
and subsequent processing with components generated from appropriately selected analysis and 
design patterns. Next I should to defined a process for using these components and created a 
draft municipal interface to work with them. Some parts of the system I implemented. Analysis 
and design of introduction of changes into the new system using UML and RUP processes. The 
result is a preanalysis of the prototype of CRM system. It's designed for next extend. In addition 
to implementing customer feedback, my system will ensure the better control and management 
of staff.  These changes should be improve the chances in the competition and especially to 
increase prosperity and customer satisfaction.
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Zoznam použitých skratiek a symbolov

CRM - Customer Relationship Management (Riadenie vzťahov so zákazníkmi)
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RUP - Rational Unified Process

SAD - Software Architekt Document

SWOT - Strength Weaknesses Opportunities Threats

UML - Unified Modeling Language
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1 Úvod 

Aktuálna situácia  na  svetovom či  domácom trhu si  od  poskytovateľov služieb  a  produktov 
vyžaduje  nasadenie  všetkých  dostupných  no  zároveň  aj  finančne  zvládnuteľných  nástrojov 
propagácie  a  podpory  predaja.  Je  to  jediný  spôsob  ako  si  dlhodobo  udržiavať  efektivitu, 
konkurencieschopnosť  a  rovnako  aj  zabezpečiť  ďalšiu  prosperitu.  Týmto  nástrojom sa  stal 
jednoznačne internet  a  s  ním súvisiace  on-line  informačné systémy.  Toto novodobé poňatie 
predaja zabezpečuje reklamu, aktuálnosť a veľký prehľad i dostupnosť pre zákazníka. Samotný 
on-line informačný systém prináša aj iné výhody. A to v podobe jednoduchej a najmä vzdialenej 
správy  obsahu,  dobrej  adaptability  a  ďalšieho  možného  rozšírenia  o  nové  prvky.  Netreba 
zabúdať  ani  na  rýchlosť  nasadenia  IS,  ktorá  sa  vďaka  veľkej  konkurencii  ponúkaných 
„instantných“ IS v niektorých prípadoch pohybuje do 24 hodín. Všetky tieto výhody ale priamo 
nezaručujú  spätnú  väzbu  na  zákazníka.  Tá  bola  dlhý  čas  v  informačných  systémoch 
zanedbávaná a jej implementácia v podobe CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi) je veľmi 
aktuálna.  Umožňuje  orientovanie  poskytovaných služieb  na  konkrétneho zákazníka,  čo  ešte 
zvyšuje efektivitu a predajnosť. Zákazník dostáva ponuku, ktorá je na mieru a prichádza v ten 
pravý čas. Získava pocit zvýšenej starostlivosti, často je motivovaný druhotným bonusom a jeho 
spokojnosť sa zvyšuje. Takýto zákazník je ochotný „nakupovať“ a využívať poskytované služby 
opakovane, čo zabezpečuje stabilitu predaja. Ďalšou snahou je motivovať stávajúceho zákazníka 
o  reklamu  medzi  priateľmi,  čo  sa  z prieskumov  javí  ako  najúčinnejšia  reklama  vôbec. 
Reklamovaná služba získava na dôvere už na počiatku a taktiež môže byť motivovaná bonusom. 
Všetky  tieto  aspekty  sú  veľmi  podstatné  v  tvrdom  konkurenčnom  boji  a  v  prebiehajúcej 
finančnej kríze.

Za cieľ vo svojej práci som si zvolil cestovné kancelárie ako dobrý príklad na využitie CRM. 
V záujme každej takejto spoločnosti  je byť pragmatický a uvedené prvky zakomponovať do 
svojho portfólia. Je potrebné nahradiť off-line systém obchodného prípadu novým on-line CRM 
systémom.  V mojej  diplomovej  práci  sa  zaoberám návrhom takého  systému a  to  pomocou 
postupov  RUP  s využitím  nástroja  IBM  Rational  Software  Architect.  Pri  implementácií 
ukážkového prototypu som využil  software  Microsoft  Visual  Studio 2010 a  Microsoft  SQL 
Server Management Studio 2008.

1



Diplomová práca má nasledujúcu štruktúru: 

Druhá kapitola sa venuje aktuálnosti problematiky na trhu služieb cestovného ruchu, úvodu do 
problematiky CRM, jeho dopadom na podnik a súčasnému stavu cieľového zákazníka. V tejto 
kapitole  je  taktiež  zhrnutý  plán  postupu,  ktorý  začína  pred  samotnou  realizáciou  a  končí 
odovzdaním kompletnej pre-analýzy systému.

Tretia kapitola podáva celkový pohľad na použité technológie RUP a RSA.

Štvrtá  kapitola  obsahuje  popis  riešenia  a  návrhy  na  zlepšenie  doterajšieho  stavu.  Na  úvod 
popisuje  podrobnú  špecifikáciu  požiadaviek  spoločnosti,  nasleduje  samotná  špecifikácia 
požiadaviek v podobne prípadov použitia a ich podrobný popis sa nachádza v prílohe.  Táto 
kapitola  ďalej  obsahuje  návrh  architektúry  systému,  teda  Software  Architect  Document  a 
ukážku možného užívateľského prostredia. V závere kapitoly je uvedená prípadová štúdia.

Piata kapitola popisuje prototyp systému vytvoreného pomocou komponentov navrhnutých zo 
zvolených  návrhových  vzorov,  postup  ich  použitia  a  ich  obecné  rozhranie.  Venuje  sa 
architektúre  navrhnutého  systému,  jednotlivým  komponentám  a  možnosti  ich  využitia  do 
budúcnosti. Posledná podkapitola obsahuje návod na spustenie ukážky aplikácie.
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2 Popis zadania 

Cieľom diplomovej práce je návrh a spracovanie CRM systému pre cestovnú kanceláriu. Nový 
systém má sprehľadniť agendu spoločnosti, zlepšiť kontrolu personálu, motivovať ho a umožniť 
mu lepší prehľad o želaniach zákazníkov. V náväznosti na to systém zabezpečí spätnú väzbu na 
zákazníka,  čím  sa  snaží  zachytiť  jeho  spokojnosť  a  požiadavky  do  budúcna.  Zákazníkovu 
spoluúčasť  podporuje  motivačným prvkom,  ktorým je  bodový  systém.  Systém kategorizuje 
zákazníkov podľa bonity, druhu požadovaných služieb, období kedy služby požadujú a či chcú 
byť o týchto službách informovaný. V súvislosti s bežnou funkcionalitou systémov pre cestovné 
kancelárie by mal byť navrhovaný systém schopný generovať cestovné poukazy a zaznamenať 
ostatné  potrebné  údaje  obchodného  prípadu.  Všetky  tieto  požiadavky  sú  podrobne 
špecifikované,  analyzované  a  pomocou  jazyka  UML je  vytvorený  celkový  návrh  systému. 
Súčasťou je aj návrh databázovej štruktúry a samotný návrh systému je spracovaný pomocou 
komponentov vytvorených z vhodne zvolených návrhových a analytických vzorov. Základná 
štruktúra systému postavená na týchto komponentoch je z časti implementovaná.

Táto kapitola sa zaoberá aktuálnosťou problematiky s ohľadom na CRM a IS. Ďalej obsahuje 
teoretický  úvod  do  problematiky  CRM,  jeho  prínosy,  procesy  a  výsledky  empirických 
prieskumov CRM, ktoré  poukážu na  významnosť  a  efektivitu  jeho  nasadzovania.  Na  grafe 
(pozri obrázok 4) je znázornená vysoká návratnosť investícií do CRM riešenia od spoločnosti 
SAP.   Kapitola  pokračuje  odporúčaniami  pre  minimalizáciu  problémov  pri  tvorbe  úspešnej 
koncepcie  CRM  informačného  systému  a  ekonomickými  či  mimoekonomickými  efektami 
implementácie CRM. Kapitola  sa taktiež  venuje  súčasnému stavu v podniku,  čiže  v  bežnej 
cestovnej  kancelárií  doteraz  využívajúcej  offline  systém  postavený  na  obchodnom  prípade, 
pričom  uvádzam  aj  SWOT  analýzu  takéhoto  podniku.  Na  záver  kapitoly  je  zhrnutý  plán 
postupu, od prípravnej fázy až po samotnú realizáciu preanalýzy systému.
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2.1 Aktuálnosť problematiky 

V súčasnej dobe na trhu služieb a najmä na trhu cestovného ruchu je konkurenčný tlak stále 
silnejší. Doslova tu prebieha boj o každého jedného zákazníka. Spoločnosti hľadajú možnosti 
ako si  udržať  svojich stálych zákazníkov,  prípadne  získať  nových a  tým udržať,  respektíve 
posilniť svoje postavenie na tomto turbulentnom trhu. Jednou z ciest ako úspešne fungovať je 
efektívne budovanie, implementovanie a inovácia CRM a IS. V súčasnej dobe je otázka CRM 
mimoriadne aktuálna. Popis CRM je v nasledujúcej podkapitole 2.2.

Budovanie informačného systému, ako veľmi dôležitého podporného nástroja CRM je veľmi 
zložitý proces, ktorý si vyžaduje podrobné analýzy súčastného stavu v podniku a na trhu.

Na východnom Slovensku bol realizovaný výskum na vzorke 261 podnikov pôsobiacich v 13 
odvetviach v sektore priemyslu a služieb týkajúci sa diagnostiky úrovne slovenských podnikov 
v oblasti  CRM  so  zameraním  na  znalosť  problematiky  a úroveň  riadenia  vzťahov 
so zákazníkmi. [10]

Súčasný  stav  aplikácie  CRM  na  základe  týchto  výsledkov  je  znázornený  na  obrázku  1, 
na ktorom sú konfrontované aj výsledky prieskumu CRM v zahraničí. [3]

Mnohé podniky nepostrehli nastupujúce trendy v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, tretina 
respondentov sa vôbec nezaoberala problematikou CRM, alebo sa nachádza len vo fáze štúdia či 
plánovania zmien vo vzťahu k zákazníkom. Viaceré podniky (30 %) sa snažia implementovať 
CRM do podnikovej  praxe.  Pozitívny  vývoj  potvrdzuje  situácia,  keď  štvrtina  respondentov 
uviedla, že riadenie vzťahov so zákazníkmi je v ich podniku v plnej prevádzke. Viac ako tretina 
opýtaných je presvedčená, že zodpovednosť za budovanie CRM musí mať vrcholové vedenie 
podniku. [4]

                  

Obrázok 1: Stav CRM v SR a v zahraničí [10] 
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2.2 CRM

Vychádzajúc  z výskumu  a analýzy  prístupov  jednotlivých  zahraničných  a domácich  autorov 
možno riadenie vzťahov so zákazníkmi definovať nasledovne:

Riadenie  vzťahov  so  zákazníkmi  (CRM)  je  komplexná  stratégia  a  proces  získavania, 
udržiavania a združovania s vybranými zákazníkmi s cieľom vytvoriť prvotriednu hodnotu pre 
spoločnosť a zákazníka. Zahŕňa integráciu funkcií marketingu, predaja, služieb zákazníkom a 
zásobovacieho  reťazca  organizácie  za účelom  dosiahnutia  vyššej  efektivity  a  účinnosti  pri 
dodávaní zákazníckych hodnôt.

Obrázok 2: Model CRM 

5

predaj služieb 
zákazníkom

zásobovací 
reťazec

marketing

vyššia 
efektívnosť a 

účinnosť

Z Í S K A V A N I E

U D R Ž I A V A N I EZ D R U Ž O V A N I E vybraní zákazníci

O B C H O D N Ý  P R O C E S
vstupy (informácie , ...)

PRVOTRIEDNA
HODNOTA

PRE SPOLOČNOSŤ
A ZÁKAZNÍKA



2.2.1 Prínosy CRM pre spoločnosť 

Vychádzajúc  z podstaty  pojmu  „riadenie  vzťahov  so  zákazníkmi“  v centre  pozornosti  sa 
nachádza zákazník (customer) a snaha riadiť (management) s ním kvalita vzťahu (relationship)  
s cieľom vzájomného poskytovania hodnoty (value).

Charakteristika pojmu zákazník: [5] 

• Zákazník je najdôležitejšia osoba vo firme, nezávisle od formy komunikácie.

• Zákazník nie je rušivým prvkom v práci firmy, ale jej zmyslom a cieľom. Tým, že sa 

mu čestne a kompetentne radí,  nie firma robí láskavosť zákazníkovi,  ale  naopak on 
firme robí láskavosť tým, že firme k tomu dáva príležitosť.

• Zákazník nie je závislý na firme, ale naopak firma závisí od neho. Svoju dôveru firme 

dáva trvale len vtedy, keď ju firma denno-denne obnovuje a posilňuje.

• Zákazník nestojí nezaujato mimo práce firmy. Naopak, je živou súčasťou všetkých jej 

podnikových aktivít.

• Zákazník je niekto,  kto firme predkladá svoje  túžby a želania.  Úlohou firmy je  ich 

splniť tak, aby prinášali úžitok a zisk k obojstrannej spokojnosti.

• Zákazník je ten, kto rozhodne, ktorý podnik a ktorí zamestnanci budú úspešní.

„Bez zákazníkov neexistuje zmysel pre podnikanie.“
Drucker

Navrhovaná podoba postupu pre úspešné budovanie, implementáciu a inováciu CRM pozostáva 
zo štyroch základných fáz, ktoré na seba nadväzujú. Ide o tieto základné fázy:

1. fáza – efektívna práca s informáciami
2. fáza – zmena organizačnej štruktúry
3. fáza – zmena myslenia
4. fáza – budovanie úspešného CRM

Na základe týchto fáz očakávame výstupy ako väčšie množstvo individuálnych kontaktov so 
zákazníkmi, vysokú kvalitu CRM, úspešné zmeny, spoľahlivé a rýchle predpovede, viac času na 
zákazníka,  bezproblémový  priebeh  obchodných  procesov,  odlíšenie  sa  od  konkurencie  a 
posilnený image. Táto navrhovaná podoba postupu je na obrázku 3.
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Obrázok 3: Postup pre úspešné budovanie, implementáciu a inováciu CRM 

Za  veľmi  dôležitú  v  našom  prípade  považujem  najmä  prvú  fázu,  ktorá  upozorňuje  na 
nevyhnutnosť efektívnej práce s informáciami pri budovaní systému CRM. Túto prácu je možné 
dosiahnuť prostredníctvom realizácie nasledovných procesov:

• Zhromažďovanie všetkých cenných informácií do jednej databázy.

• Zaistenie prístupu k informáciám.

• Uplatňovanie zásad efektívnej práce s informáciami.
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2.2.2 CRM a procesy v IS 

Paradigma sa zmenila. Produkty prichádzajú a odchádzajú. Dnešnou hodnotovou jednotkou je  
vzťah k zákazníkovi.“ 

Kotler

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (ďalej len CRM) je jednou z moderných vedeckých disciplín 
v oblasti manažmentu a marketingu.

Koncepcia CRM však predstavuje v dnešnej dobe jednu z najvyšších priorít väčšiny podnikov 
a organizácií. Prínos CRM spočíva predovšetkým v zefektívnení procesov, ktoré sú súčasťou 
obsluhy  na  trhu  konečných  spotrebiteľov,  resp.  trhu  organizácií.  Bez  ohľadu 
na vyšpecifikovanie  typu  trhu,  CRM  pomáha  organizáciám  vytvoriť  efektívnejší  vzťah 
so zákazníkom a znížiť operatívne náklady na obsluhu trhov.

CRM vo svojej podstate však nie je niečím úplne novým. Jednoduché CRM systémy sa objavili 
už  so  vznikom  obchodu.  Prvé  programovo-technické  riešenia  CRM  vznikli  približne  pred 
desaťročím. Umožňujú matematicky vymodelovať aktivity populácie zákazníkov a získať tak 
predstavu o preferenciách individuálneho klienta.

V priebehu posledných pätnástich rokoch sa v rámci marketingu veľa hovorí o type spoločnosti 
orientovanej na zákazníka tzv. riadenej zákazníkom. Všeobecne to znamená, že vo výrobnom 
procese organizácie sú v najväčšej miere zohľadňované potreby zákazníka.

Logickým  dôsledkom  revolučnej  zmeny,  ktorou  je  prechod  od  industriálnej  spoločnosti 
k znalostnej spoločnosti, bol obrovský rozmach vo vývoji súčasného manažmentu, sprevádzaný 
nekompromisným  tlakom  na  platné  koncepcie  podnikania  a všetky  paradigmy  spoločnosti. 
Nový prístup k podnikaniu a zmysel existencie podnikov znamená návrat pôvodných, praxou 
dávno overených myšlienok.

Mnohí svetoví a domáci predstavitelia manažmentu a marketingu (Kotler,  Drucker,  Hammer, 
Porter,  Hamel,  Peppers  a Rogersová,  Kita,  Dudinská,  Lesáková,  Dohnal  a mnohí  ďalší)  sa 
zhodli, že zmyslom podnikania je zákazník a riadenie vzťahov so zákazníkmi sa stalo jedným 
z kľúčových zdrojov konkurenčnej schopnosti.

Úlohu a podstatu riadenia vzťahov so zákazníkmi je potrebné vidieť v poslaní podniku pestovať 
hodnotných zákazníkov vytváraním hodnoty. Riadenie vzťahov so zákazníkmi predstavuje novú 
kvalitu v evolučnej špirále manažérskeho myslenia a správania sa. Metódy a nástroje riadenia 
vzťahov  so  zákazníkmi  a riadenia  hodnoty  zákazníckej  základne  sú  spôsobom  hodnotenia 
ziskovosti vzťahov so zákazníkmi, hodnotenia kvality zákazníckej základne a východiskom pre 
zmenu  podnikovej  kultúry,  tvorbu  podnikateľskej  koncepcie,  návrh  stratégie  vzťahov  so 
zákazníkmi, reštrukturalizáciu podnikových procesov a organizácie. Evolučný kruh podnikania 
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sa vrátil do svojho východiskového bodu a prejavil na vyššom stupni svojho vývoja návratom 
k vzťahom založeným na poznaní a dôvere. Tento názor verifikuje prax úspešných podnikov, 
ktoré  napriek  všetkým  zložitostiam  v súčasnej  ekonomike  ovládanej  zákazníkmi  zmeny 
prijímajú  ako  výzvu  a využívajú  ich  vo  svoj  vlastný  prospech,  čo  sa  prejavuje  v raste  ich 
konkurenčnej schopnosti. 

Kľúčovými  faktormi  úspechu  sa  stali  tvorba  hodnoty  pre  zákazníka,  jeho  spokojnosť, 
stabilita,  lojalita,  či  celoživotná  hodnota,  ktoré  odrážajú  kvalitu  riadenia  vzťahov  so 
zákazníkmi.  Hlavným  cieľom  úsilia  je  zvýšiť  konkurencieschopnosť  podniku  a pochopenie 
novej  marketingovej  paradigmy sa  stáva  cenným nástrojom pre  nový  prístup  v správaní  sa 
riadiacich pracovníkov a následne všetkých zamestnancov podniku.

CRM predstavuje koncepciu riadenia, ktorá rozširuje snahu získať zákazníkov o úsilie udržať si 
ich  ako  klientov  z dlhodobého  hľadiska.  Ide  o kombináciu  mnohých  interných aj  externých 
aktivít,  ktoré by mali byť zakotvené v celkovej stratégii organizácie. Všetci jej  zamestnanci, 
dodávatelia aj odberatelia musia byť súčasťou procesu a spolu sa podieľať na „rozmaznávaní“ 
spotrebiteľa. V súčasnosti už existuje niekoľko systémov, ktoré slúžia na tento účel a do istej 
miery  uľahčujú  riadenie  CRM.  Napriek  určitým obmedzeniam vzťahový  marketing  navyše 
prináša mnoho pozitív nielen pre klienta, ale aj pre samotnú organizáciu. V konečnom dôsledku 
ide  aj  o finančné  zlepšenie,  vyšší  profit,  ktorý  je  základným  predpokladom  a tiež  cieľom 
podnikateľskej aktivity ktorejkoľvek spoločnosti.

CRM  je  prístup  ako  identifikovať,  získať  a udržať  si  zákazníka.  Dovoľuje  organizáciám 
spravovať a zladiť interakcie so zákazníkom. CRM pomáha firmám zvýšiť hodnotu každej takej 
interakcie a tým dosahovať lepších ekonomických výsledkov.

Významné  postavenie  v celkovej  koncepcii  CRM  má  neustále  hodnotenie  spokojnosti 
zákazníka. Mnohé z výskumov realizovaných v oblasti aplikácií CRM ukázali, že spoločnosti, 
ktoré vytvárajú spokojných a lojálnych zákazníkov majú viac opakujúcich sa obchodov, nižšie 
náklady  na  akvizície  nových  zákazníkov  a silnejšiu  značku.  To  všetko  sa  transformuje  do 
lepších finančných výkonov.

Využitím  vybraných  metód  hodnotenia  v celkovej  koncepcii  CRM  v organizácii  je  možné 
odhaliť  podstatu  a celkovú  orientáciu  týchto  procesov  aj  z praktického  pohľadu 
pri implementácii do praxe predovšetkým podnikov služieb.

Customer Relationship Management (CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi) predstavuje 
šancu na vytvorenie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Podniky, ktoré sú schopné riadiť svoj 
styk so zákazníkmi tak, aby došlo k vytvoreniu dlhodobého vzťahu, majú väčšiu šancu uspieť 
na trhu.

9



2.2.3 Výsledky empirických prieskumov CRM v zahraničí 

Výsledky jedného empirického prieskumu, ktorý bol v roku 2004 realizovaný prostredníctvom 
internetového  portálu  CRMGuru  vyvracajú  názory  manažérov,  že  hlavným dôvodom straty 
zákazníkov je vysoká cena.  Naopak, v tejto dekáde majú najlepšiu šancu podniky, ktoré budú 
plne  chápať  správanie  a očakávania  zákazníkov  a zabezpečia  svojimi  službami  vyššiu 
spokojnosť  zákazníkov.  Väčšina  opýtaných  (70 %)  totiž  uviedla,  že  hlavným dôvodom ich 
rozhodnutia  zmeniť  svojho  dodávateľa  bola  nízka  úroveň  poskytovaných  služieb.  Ďalšími 
uvádzanými dôvodmi zmeny dodávateľa boli nízka kvalita (32 %), cena (25 %) a nedostatočná 
funkčnosť výrobkov či poskytovaných služieb (14 %). [15]

Viaceré štúdie informujú, že miera neúspechu CRM projektov dosahovala až 50 – 70 %. [2; 3; 
8; 13] Napríklad, z výsledkov prieskumu 451 amerických top manažérov realizovaného v roku 
2001 vyplýva, že 55 % všetkých projektov CRM stroskotalo. Až pätina opýtaných sa vyjadrila, 
že  nielenže  nepriniesli  očakávaný  efekt  v raste  zisku,  ale  nenaplnili  sa  ani  očakávania 
v upevnení  vzťahov so  zákazníkmi.  K hlavným dôvodom tohto  stavu,  ako  odhalila  analýza 
úspešných  a neúspešných  aplikácií  vo  viac  ako  200  podnikoch  z rôznych  odvetví,  bola 
skutočnosť,  že  mnohí  vrcholoví  manažéri  nerozumeli,  čo  sa  skrýva  pod pojmom  CRM 
a nevedeli, ako dlho implementácia potrvá. K ďalším hlavným dôvodom zlyhania iniciatív na 
aplikáciu CRM do podnikovej praxe patria: [8; 12; 13] 

• Iniciatíva  v oblasti  CRM  sa  v podnikovej  praxi  vyskytovala  prevažne  v spojení 

so softvérovým  nástrojom  v domnienke,  že  bude  miesto  ľudí  riadiť  vzťahy 
so zákazníkmi a zvýši ziskovosť podnikov či lojalitu zákazníkov.

• Nedostatočná  pozornosť  zo  strany  vrcholových  riadiacich  manažérov  a delegovanie 

zodpovednosti za riadenie vzťahov so zákazníkmi na pracovníkov útvaru informačných 
technológií.

• Masívne  investície  do  informačných  technológií  boli  zrealizované  bez  podpory 

príslušnej  podnikovej  infraštruktúry,  vrátane  prispôsobenia  organizačnej  štruktúry, 
reštrukturalizácie  podnikových  procesov,  zmeny  pracovnej  náplne,  nedostatočného 
vzdelávania a motivácie zamestnancov.

• Nízka  efektívnosť  podnikových  procesov  od  vybavovania  dopytov  a objednávok 

po poskytovanie doplnkových zákazníckych služieb pred a po predaji.

• Chýbajúca zákaznícka stratégia a nerealizovaná analýza zákazníckych segmentov ako 

základ pre stanovenie strategických cieľov.

• Nezáujem  zo  strany  zákazníkov  na  budovanie  dlhodobého  vzťahu  a vzájomné 

poskytovanie hodnoty.
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Hodnotením rentability investovaných finančných prostriedkov na vzorke 448 podnikov v roku 
2002 jedna tretina opýtaných manažérov potvrdila priemerný úspech a druhá tretina hodnotila 
svoj úspech ako vynikajúci. 51 % projektov mala návratnosť investície do 18 mesiacov a 32 % 
projektov  do  jedného  roka.  Úspešné  podniky,  ktoré  dosiahli  72  %-nú  návratnosť 
vynaloženej investície, uviedli, že v podniku existuje zákaznícky orientovaná stratégia ako 
základ pre ostatné aktivity a plánovací proces. [4] 

Aj  výsledky  benchmarkingu  vykonaného  spoločnosťou  Insight  Technology  v období 
posledných  10  rokov  v skupine  2 700  projektov  zameraných  na  predaj,  marketing  a služby 
potvrdzujú pozitívny prínos projektov CRM. 

Úspešná implementácia CRM zvýšila rast tržieb o 41 %, pokles doby vybavovania objednávky 
o 24  %,  zlepšenie  zákazníckej  stability  o 27  %,  pokles  nákladov  v predaji  a marketingu 
o ďalších 23 % a nakoniec zvýšenie marže o viac ako 2 %. [6] 

Spoločnosť SAP upozornila na 129 %-nú návratnosť investície mySAP dôsledkom zníženia 
nákladov  v predaji,  zvýšením  predaja  (up  selling  a cross  selling),  zlepšením  vnímania 
zákazníckych potrieb. [2] 

Obrázok 4: Prínosy CRM projektov podľa CRMGuru [16] 
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Význam CRM ako  zdroja  pre  zvýšenie  ziskovosti  podniku  potvrdzujú  aj  výsledky  ďalších 
realizovaných zahraničných empirických prieskumov nasledovným spôsobom: [7; 9; 11; 14] 

• Miera straty zákazníkov v oblasti mobilných telekomunikácií sa pohybuje medzi 25 – 

35 %, napríklad spoločnosť T-Mobile stráca priemerne 34,8 % zákazníkov každý rok. 
Nahradiť  týchto  zákazníkov  znamená  vynaložiť  cca  122  miliónov  euro  alebo  162 
miliónov amerických dolárov.

• Podniky v rôznych odvetviach, ktoré realizovali úspešné programy na zvýšenie vernosti 

zákazníkov,  rastú  v priemer  dvakrát  rýchlejšie  ako  je  priemerný  rast  odvetvia. 
Napríklad, zo vzorky 462 úspešných podnikov vplyv lojality na rast celkovej ziskovosti 
podniku  uvádza  54  %  respondentov,  rast  celkových  tržieb  pri rovnakej  úrovni 
marketingových nákladov zaznamenalo 46 % podnikov, zvýšenie ziskovosti zákazníka 
či zákazníckeho segmentu 46 % a rast celkového počtu zákazníkov v 39 % opýtaných 
manažérov.

• Úspešná  implementácia  CRM  programov  priniesla  v oblasti  marketingu,  predaja 

a služieb vylepšenie rozhodovania riadiacich pracovníkov (20 %) a pokles podnikových 
nákladov  a výdavkov  (15  %).  K ďalším  najčastejším  prínosom  patrili  zlepšenie 
produktivity,  získanie  konkurenčnej  výhody,  zlepšenie  miery  lojality  zákazníkov, 
zvýšenie ziskovosti zákazníckych segmentov a zvýšenie tržieb.
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2.2.4 Odporúčania pre minimalizáciu problémov 

Medzi  základné odporúčania  pre  tvorbu  a implementáciu úspešnej  koncepcie  systému CRM 
možno považovať nasledovné: [1] 

• Zorganizovať svoj tím pre riadenie projektu.

Identifikovať  vrcholového  riadiaceho  pracovníka,  ktorý  zabezpečí  potrebnú  riadiacu 
a finančnú podporu v priebehu celého projektu. Vymenovať vedúceho projektu, ktorý 
bude zodpovedný za  každodenné činnosti  implementácie  projektu.  Vytvoriť  skupinu 
projektových užívateľov pozostávajúcu z koncových užívateľov CRM zodpovedných za 
zabezpečenie  potrebných  vstupov  pre  vedúceho  projektu  počas  fázy  vytvárania 
konceptu projektu a testovanie systému vo fázach návrhu a implementácie.

• Rozhodnúť, ktoré funkcie je potrebné automatizovať.

Uskutočniť audit CRM, v rámci ktorého treba identifikovať funkcie, ktoré je potrebné 
automatizovať  a zostaviť  zoznam  technických  vlastností  požadovaných  pre  nový 
automatizovaný  systém.  Urobiť  prieskum  o tom,  ako  by  predajcovia,  marketingoví 
pracovníci a pracovníci podpory zákazníkov zdokonalili svoje pracovné procesy.

• Získať podporu a aktívnu účasť vrcholového vedenia.

Presvedčiť  vrcholové  vedenie,  že  automatizácia  podporuje  podnikovú  stratégiu, 
viditeľne  ovplyvňuje  a zlepšuje  dosahované  výsledky,  výrazne  znižuje  náklady  a za 
určitý čas sa realizované investície vrátia.

• Uplatňovať technológiu s rozumom.

Vybrať  si  technológiu,  ktorá  využíva  otvorenú  architektúru  a tým umožní  v prípade 
potreby jednoducho rozširovať a zväčšovať systém.

• Zabezpečiť pocit vlastníctva užívateľov.

Zabezpečiť skoré zapojenie užívateľov.

• Vytvoriť prototyp systému.

Vytvorenie prototypu systému CRM z dlhodobej perspektívy ušetrí peniaze. Umožní to 
rozvrhnúť  novú  technológiu,  odhaliť  možné  problémy  a overiť  realizáciu  rýchlych 
prínosov.

• Vyškoliť užívateľov.

Školenie  je  najlepším spôsobom,  ako  zmeniť  pracovné  návyky a zabezpečiť  úspech 
systému.  Pre  užívateľov  vytvoriť  dokumentáciu,  ktorá  je  ľahko  pochopiteľná. 
Zabezpečiť on-line konzultácie a podporu cez telefón.

• Motivovať pracovníkov.

CRM je úspešné, ak užívateľov motivuje schopnosť systému pomôcť im pri plnení ich 
cieľov.
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• Spravovať systém.

Je  nevyhnutné  určiť  jednu  osobu  prípadne  oddelenie,  ktoré  bude  zodpovedné  za 
sledovanie stavu CRM systému. Táto osoba alebo oddelenie musí vykonávať aj funkciu 
správcu informácií, ktorý zodpovedá za to, že informácie sú včasné, relevantné, ľahko 
prístupné a zodpovedajú potrebám užívateľov.

• Udržiavať aktívny záujem vedenia.

Vytvoriť komisiu, ktorej členmi budú vyšší riadiaci pracovníci a užívatelia z oddelení 
predaja a marketingu, vrátane zákazníckych služieb ako aj pracovníci oddelenia IT. Táto 
komisia  by mala  štvrťročne v krátkosti  informovať  vrcholové  vedenie  o stave  CRM 
projektu, t.j. o úspechoch, neúspechoch, budúcich potrebách, raste, atď. Merať výsledky 
systému a prezentovať ich vplyvy vedeniu.

Obrázok 5: Proces tvorby úspešnej koncepcie CRM 

„Existujú podniky dvojakého druhu: tie, ktoré sa zmenia, a tie, ktoré zmiznú.“
 Kotler
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2.2.5 Ekonomické a mimoekonomické efekty implementácie CRM 

Úspešné budovanie, implementovanie a inovácia CRM a IS prinesú následovné ekonomické a 
mimoekonomické efekty.

Ekonomické efekty:

• Vyšší zisk.

• Lepšie finančné ukazovatele.

• Lepšie postavenie na trhu.

• Vyššia produktivita práce.

• Vyššia spokojnosť zákazníka.

• Viac kontaktov na zákazníkovi.

• Spoľahlivejšie predpovede a scenáre.

• Lepšia práca s informáciami.

• Lepší prístup k informáciám v reálnom čase.

Mimoekonomické efekty:

• Budovanie mena spoločnosti.

• Pracovné prostredie.
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2.3 Súčasný stav v podniku 

Bežná  cestovná  kancelária  je  personálne  menšia  spoločnosť  zaoberajúca  sa  poskytovaním 
služieb prevažne cestovného charakteru, konkrétne predajom dovolenkových pobytov, zájazdov, 
leteniek a podobne.

Budem uvažovať, že takáto spoločnosť využíva samostatný systém na účtovníctvo a samostatný 
systém na riadenie obchodného prípadu (obrázok 6). 

• Systém na účtovníctvo firma nebude zlučovať s hlavným systémom.

• Systém obchodného prípadu som zachytil pomocou prípadu použitia.

Popis: v  UseCase  obchodný  prípad  (ďalej  OP)  vystupujú  dvaja  aktéri  a  to  zákazník  a 
zamestnanec. Zákazník dodáva vstupné požiadavky, ktoré sú nevyhnutné na založenie nového 
OP.  Ten  je  v  rukách  zamestnanca,  ktorý  pri  jeho  vytváraní  musí  vyplniť  organizačné  a 
ekonomické údaje. Súčasťou organizačných údajov sú najmä osobné údaje objednávateľa, teda 
zákazníka.  Pri  ekonomických údajoch  sa  jedná  o  cenu zájazdu  a  jej  úhradu  zákazníkom a 
naopak  jej  úhradu  cestovnou  kanceláriou  voči  dodávateľovi.  Rozšírením  tohto  prípadu  je 
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možnosť vytvorenia splátkového kalendára pre zákazníka.  Zamestnanec môže vyhľadávať v 
obchodných prípadoch, editovať ich, robiť si ich výpis a tlačiť poukazy. Pri niektorých službách 
slúži poukaz, len ako doklad na prebratie originálneho poukazu od dodávateľa. Ten je zaslaný 
do cestovnej kancelárie po prijatí platby. Cestovný poukaz zákazníkovi vydá zamestnanec.

Ako  z  uvedeného  popisu  vyplýva,  spoločnosť  nevyužíva  žiadne  prvky  spätnej  väzby  na 
zákazníka,  teda  CRM.  Taktiež  nevedie  žiadnu  správu  výkonnosti  zamestnancov  a  ani  ich 
nemôže pomocou systému kontrolovať a spravovať. Systém obchodného prípadu má taktiež 
nedostatky, a to najmä v nemožnosti prehľadných výpisov dôležitých udalostí ako priebeh úhrad 
a stav cestovného poukazu, ďalej nemožnosť usporadúvania výpisov OP a v neposlednom rade, 
neposkytuje možnosť vzdialeného prístupu a kontroly vedúcim, či majiteľom.

Spoločnosť  má  v  tomto  čase  podobne,  ako  každá  iná  spoločnosť  problémy v  súvislosti  s 
finančnou krízou. Nemá možnosti, ako efektívne osloviť potencionálnych zákazníkov a taktiež 
postupy,  ako si  udržať  zákazníkov,  ktorí  už  služby spoločnosti  v  minulosti  využili.  Snahou 
spoločnosti je minimalizovať náklady a motivovať pracovníkov pre lepší predajný úspech, no 
stávajúci  systém takéto  možnosti  neposkytuje.  Všetky  tieto  aspekty  ovplyvňujú  spokojnosť 
zákazníkov a ich chuť míňať svoje peniaze.
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2.3.1 SWOT analýza podniku 

SWOT analýza je nástroj strategického plánovania používaná na hodnotenie silných a slabých 
stránok,  príležitostí  a  hrozieb,  ktoré  spočívajú  v  danom  projekte,  obchodnej  príležitosti, 
prípadne  v inej  situácii,  v  ktorej  sa  nachádza organizácia  so snahou uskutočniť  určitý  cieľ. 
Zahrňuje  monitorovanie marketingového interného aj externého prostredia organizácie.  S jej 
pomocou  je  možné  komplexne  vyhodnotiť  fungovanie  firmy,  nájsť  problémy  alebo  nové 
možnosti rastu. 

V tomto  prípade  som sa  rozhodol  vytvoriť  SWOT analýzu  pre  potencionálneho  zákazníka, 
ktorému je mnou navrhnutý systém určený. Zákazník využívajúci štandardný offline systém.

SWOT analýza:

Silné stránky Slabé stránky

Dobré meno
Kvalitné služby
Široká ponuka destinácii
Dobré referencie

Slabá komunikačná kampaň
Nedostatočný databázový marketing
Nedostatočné IT
Nedostatočná kontrola zamestnanca
Podniková kultúra
Interná komunikácia
Neinteraktívny web

Príležitosti Hrozby

Customer Relationship Management (CRM)
Členstvo v EU
Európske granty
Štátne dotácie
Nové destinácie
Nové možnosti dopravy
Informačné technológie
Vzdelaní zamestnanci
Absolventi
Nové trhy
Schengen
Bezvízový styk s USA
Blogy, portály

Konkurencia
Svetová finančná kríza
Globálne otepľovanie
Ekologické problémy
Komunikačná kampaň konkurencie
Cena pohonných hmôt
Sociálna politika
Ekonomická situácia
Hospodársky rast 
Inflácia
Ekologické katastrofy
Vojna
Etnické a náboženské konflikty
Terorizmus
Hackeri
Počítačové vírusy a červy
Demografický vývoj
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2.4 Plán postupu 

V pláne postupu rozoberám jednotlivé kroky, ktoré viedli od zadania a zachytenia požiadaviek u 
zadávateľa až po finálnu fázu projektu. Jednotlivé kroky uvediem v odrážkach:

• Neformálne stretnutie s majiteľom bežnej cestovnej kancelárie, kde sme sa dohodli na 

budúcej spolupráci. Predbežné zhodnotenie situácie a dohodnutie ďalšej schôdzky.

• Ďalšie stretnutie so zadávateľom, na ktorom bol zhodnotený súčasný stav spoločnosti a 

vízie,  ktoré  má spoločnosť  do  budúcna.  Bola  navrhnutá  koncepcia  CRM a  podané 
predbežné  požiadavky  na  rozšírenie  stávajúceho  systému.  Dohodli  sme  si  návštevu 
pobočky, kde si budem môcť pozrieť systém bežne používaný cestovnými kanceláriami.

• Návšteva pobočky a stretnutie so zamestnancami, získanie doplňujúcich požiadaviek a 

zmapovanie  stávajúceho  systému.  Popis  procesu  „obchodný  prípad“  ako  prípadu 
použitia, ktorý je podstatou pôvodného systému.

• Návrh prípadov použitia podľa požiadaviek zadávateľa s prioritou na zachytenie CRM. 

Následne ich podrobný popis pomocou RUP postupov, Software Architect Document. 
Priebežné konzultácie.

• Návrh databázovej štruktúry.

• Ukážka predpokladaného užívateľského rozhrania (GUI).

• Softvérový návrh za pomoci komponent vytvorených z vhodne vybraných analytických 

a návrhových vzorov. Vytvorenie obecného rozhrania pre prácu s nimi.

• Implementácia  ukážky komponentového  systému.  Pre  každú z  komponent  jedná  jej 

funkčná časť.
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3 Použité technológie 

V predchádzajúcich kapitolách som rozobral zadanie a postup riešenia mojej práce. Následne sa 
chcem viac venovať použitým technológiám v rámci tejto diplomovej práce. Konkrétne RUP a 
CRM, ktoré som spomenul len okrajovo.

V  tejto  kapitole  sa  budem  nimi,  ako  technológiami,  zaoberať  podrobnejšie.  Úlohou  tejto 
kapitoly je teda poskytnúť Vám všetky potrebné informácie  na  pochopenie mnou riešeného 
projektu, ako aj iných projektov riešených s použitím postupov RUP a využívajúcich prvky 
CRM.  Naznačím fázy vývoja a zadefinujem všeobecné praktiky, ktoré majú pri svojom použití 
zabezpečiť efektívnejší vývoj, prepracovanejšie riadenie kvality a teda lepšie výsledky a kvalitu 
produktov. Pracovné postupy  prehľadne znázorním.

Pri  práci  na  projektoch  sa  využívajú  rôzne  softvérové  riešenia.  Ja  som sa  rozhodol  použiť 
produkt IBM Rational Software Architect, ktorý zjednodušuje prácu a má priamu podporu RUP. 
V tejto kapitole uvádzam jeho hlavné vlastnosti. Zdrojový kód som implementoval v programe 
Microsoft Visual Studio 2010 a MS SQL databázu spravujem pomocou Microsoft SQL Server 
Management Studia 2008.
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3.1 RUP 

Rational  Unified  Process  (RUP)  je  rozsiahla,  prepracovaná  objektovo  orientovaná  iteračná 
metodika  vývoja  softvéru.  RUP patrí  do  skupiny  takzvaných  prístupov  riadených  prípadmi 
použitia (use-case-driven approach), čo znamená, že ako základný element je chápaný prípad 
použitia definovaný ako postupnosť akcií vykonávaných systémom alebo vo vnútri  systému, 
ktorá poskytuje určitú hodnotu užívateľovi systému (v najvšeobecnejšom zmysle). [20]

RUP zavádza štyri základné fázy vývoja, pričom každá z nich je organizovaná do niekoľkých 
iterácii.  Pred  začatím  novej  iterácie  musia  byť  splnené  definované  kritériá  predchádzajúce 
iterácia. [19; 20; 22; 23; 25] 

Vo fáze začatia (inception) musia vývojári definovať účel a rozsah projektu a jeho obchodný 
kontext. Vo fáze projektovania (elaboration) je úlohou vývojárov analyzovať potreby projektu a 
klienta a definovať základy architektúry. Tretia fáza, realizácia (construction), je zameraná na 
vývoj dizajnu aplikácie a tvorbu zdrojových kódov, kým v poslednej fáze, vo fáze odoslanie 
(transition), dochádza k odovzdania projektu - buď zákazníkovi alebo do ďalšieho vývojového 
cyklu. Tieto fázy sú znázornené na obrázku 8.
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Obrázok 7: Rational Unified Process 

Obrázok 8: Fázy vývoja softvéru pomocou RUP [20] 



Vo vnútri každej fázy ďalej prebiehajú iterácie. Ich počet závisí na konkrétnych potrebách týmu 
a rozsahu projektu. V metodike Rational Unified Process sú definované štyri základné pojmy, na 
ktorých je celý RUP postavený a z ktorých pozostáva celý vývoj podľa tejto metodiky.  Ide 
o pracovníkov (workers), aktivity (activities), pracovné procesy (workflows) a medziprodukty 
(artifacts). RUP pokrýva celý životný cyklus vývoja softvéru a skoro všetko, čo RUP obsahuje, 
možno označiť jedným z týchto základných pojmov.

RUP  ďalej  definuje  6  všeobecných  praktík,  ktoré  majú  pri  svojom  použití  zabezpečiť 
efektívnejší vývoj, prepracovanejšie riadenie kvality a lepšie výsledky: [20]

• Iteratívny vývoj softvéru:  fundamentálny problém tradičného, sekvenčného prístupu 

spočíva v tom, že pred sebou tlačí (často ešte netušené) riziká, ktorých odstránenie je 
postupne čím ďalej  drahšie.  Naproti  tomu v  iteratívnom a  inkrementálnom prístupe 
(pozri  obrázok  20),  ktorý  vychádza  z  Boehmového  špirálového  modelu,  dochádza 
k detekcii rizík priebežne. Medzi ďalšie výhody iteračného vývoja patrí ľahšie riadenie 
zmien, lepšia znovupoužiteľnosť, dokonalejšie priblíženie k zákazníkovi, a tak ďalej.

• Správa a riadenie požiadaviek: požiadavky sú typicky dynamické a je nutné počítať s 

tým, že sa v čase menia (syndróm IKIWISI - I Will Know It When I See It - "budem to 
vedieť, až to uvidím ": s nadsádzkou vyjadrená neschopnosť zákazníka špecifikovať 
dopredu všetky požiadavky na vyvíjaný produkt). 

• Použitie komponentovej architektúry: ak je vyvíjaný systém otvorený na použitie 

iných komponentov, môže byť vývoj efektívnejší. Znovupoužitie hotovej komponenty 
znamená značnú úsporu zdrojov. RUP poskytuje metodickú, systematickú cestu návrhu, 
vývoja  a  overenia  správnosti  architektúry.  Ponúka  šablóny,  architektonické  štýly  a 
pravidlá dizajnu. 

• Vizuálne  modelovanie  softvéru: model  je  zjednodušením reality.  Je  vytváraný  za 

účelom lepšieho porozumenia systému. U veľkých projektov aj preto, že nie je možné 
pochopiť systém v celej jeho celistvosti. Použitie štandardného modelovacieho jazyka 
(UML) znamená zjednodušenie  komunikácie  vo vnútri  týmu, zlepšenie  konzistencie 
projektu a zvýšenie pravdepodobnosti správneho uchopenie systému. 

• Priebežné zabezpečovanie a overovanie kvality: nájdenie a odstránenie problému je 

100 až 1000 krát drahšie po odovzdanie produktu ako v úvodných fázach vývoja. 

• Riadenie zmien: nekontrolované zmeny (či už pri vývoji alebo aj po odovzdaní) vedú 

k chaosu. 

RUP sa  vo  svojich  jednotlivých  oblastiach  snaží  riadiť  všetkými  uvedenými  všeobecnými 
praktikami a približuje sa k nim pomocou mnohých definovaných aktivít. 

RUP ďalej definuje štyri základné, najdôležitejšie elementy modelovania, na ktorých však stavia 
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nielen celé modelovanie, ale prenesene aj celý vývojový proces (pomocou týchto elementov sa 
modelujú základné prípady použitia a pracovné procesy, z ktorých sa celý RUP skladá). 

Pracovníci  (workers): odpovedajú  na  otázku  „kto?“. Pracovník  definuje  správanie  a 
zodpovednosť jednotlivca alebo skupiny. Správanie pracovníka je popísané pomocou činností 
(activities).  Každý pracovník je asociovaný s množinou činností.  Zodpovednosť je zvyčajne 
definovaná vo vzťahu k medziproduktom (artifacts), ktoré pracovník vytvára, modifikuje alebo 
kontroluje. Pracovník nie je ani tak fyzická osoba, ako skôr akýsi "klobúk", ktorý môže byť v 
priebehu projektu "nasadzovaný" rôznym fyzickým osobám (jedna osoba môže postupne nosiť 
viac klobúkov). Pracovníka je vhodné vidieť ako úlohu. 

Činnosti  (activities): odpovedajú  na otázku „ako?“.  Činnosť je  jednotkou práce,  ktorú má 
vykonať  jednotlivec  alebo  skupina  a  ktorá  má  vyústiť  v  zmysluplný  výsledok  v  kontexte 
projektu.  Činnosť  má  jasne  definovaný  účel,  zvyčajne  vyjadrený  ako  vytvorenie  alebo 
modifikácie medziproduktov (napríklad modelu,  triedy,  plánu  a  podobne).  Rozsah aktivít  je 
rôzny, od niekoľkohodinových až po niekoľkodenné. Činnosť sa však zvyčajne týka len jedného 
pracovníka a ovplyvňuje najviac niekoľko málo medziproduktov. Každá činnosť má definované 
svoje vstupné a výstupné medziprodukty. 

Činnosti  sa  ďalej  delia  do  krokov.  Všeobecné  delenie  krokov  spočíva  v  stanovení  troch 
základných kategórií: 

• Úvahy (Thinking Steps) 

• Implementácia (Performing Steps) 

• Preskúmanie (Reviewing Steps) 

Konkrétna  činnosť  má  vždy  stanovenú  podrobnú  postupnosť  krokov,  ktoré  vedú  k  jej 
uspokojivému vykonaniu. Každý z týchto krokov je v RUP veľmi podrobne zdokumentovaný. 
RUP poskytuje niekoľko tipov, návodov, pomôcok a rád potrebných na zvládnutie príslušného 
kroku. 

Medziprodukty (artifacts): odpovedajú na otázku „čo?“. Medziprodukt je časť informácie, 
ktorá  je  produkovaná,  modifikovaná  alebo  použitá  v  rámci  procesu.  Medziprodukty  sú 
hmatateľné výsledky projektu. Sú použité pracovníkmi ako vstupy svojich aktivít a zároveň sú 
aj výstupy týchto aktivít.  Za vytvorenie a správnosť medziproduktov zodpovedá definovaný 
pracovník. 

Medziprodukty môžu mať viacero foriem: model, element modelu, dokument, zdrojový kód, 
spustiteľná aplikácia.

Medziprodukty  môžu  byť  tiež  vytvárané  za  pomoci  rôznych  nástrojov  (napríklad  modely 
pomocou Rational Rose, plány projektov pomocou Microsoft Project a podobne). 

Pracovné procesy (workflows): odpovedajú na otázku „kedy?“. Jednoduchý sumár všetkých 
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pracovníkov,  činností  a  medziproduktov  ešte  nepredstavuje  proces.  Je  potrebné  definovať 
zmysluplnú postupnosť činností a stanoviť interakcie medzi pracovníkmi. 

Pracovný proces je sled činností vedúci k vytvoreniu želaného výsledku. Pracovný proces môže 
byť  výhodne  modelovaný  v  UML  ako  sekvenčný  diagram  (sequence  diagram),  diagram 
spolupráce (collaboration diagram) alebo diagram činnosti (acivity diagram).

Phillipe  Kruechten  však  vo  svojej  knihe  „The  Rational  Unified  Process:  An  Introduction“ 
upozorňuje,  že  obvykle  nie  je  možné  dokonale  popísať  všetky  (aj  skryté)  závislosti  medzi 
jednotlivými činnosťami. Činnosti  bývajú navzájom značne prepletené. Diagram pracovného 
procesu teda nesmie byť interpretovaný mechanicky. 

Každý pracovný proces sa teda skladá z niekoľkých (typicky najviac z desiatich) činností. RUP 
definuje deväť kľúčových pracovných procesov (Core workflows). Tieto kľúčové procesy sa 
kryjú so skupinami medziproduktov uvedených vyššie.  Pracovné procesy RUP sú prehľadne 
znázornené na obrázku 9.

Pretože každý z deviatich kľúčových procesov pokrýva širokú oblasť, delia sa ďalej v RUP na 
takzvané podrobnosti pracovných procesov (Workflow Details). Tie sa používajú na vyjadrenie 
špecifickej skupiny úzko súvisiacich činností. 
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Obrázok 9: RUP Core Workflows [20] 



3.2 Rational Software Architect 

Poskytuje podporu integrovaného návrhu a vývoja pre modelom riadený vývoj pomocou UML.

IBM Rational Software Architect je integrovaný dizajnérsky a vývojársky nástroj, ktorý využíva 
výhody modelom riadeného vývoja pomocou UML, na jednoduché projektovanie aplikácií  a 
služieb. RSA umožňuje: [18] 

• Pomocou Rational Software Architect môžete zjednotiť všetky aspekty návrhu a vývoja 

softvéru. Vyvíjajte aplikácie produktívnejšie než kedykoľvek predtým.

• Využívajte najnovšie poznatky z technológie modelovacích jazykov.

• Preskúmajte a majte pod kontrolou štruktúru vašich Java aplikácií.

• Využívajte výhody otvorenej a rozšíriteľnej modelovacej platformy.

• Zjednodušte vaše riešenia pre návrh a vývoj aplikácií.

• Zjednoťte všetky aspekty životného cyklu aplikácii
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Obrázok 10: IBM Rational Software Architect 



3.3 MS Visual Studio & SQL Server Management Studio 

Implementácia IS bola vytvorená pomocou MS Visual  Studia 2010 v jazyku C#  s využitím 
databázay v MS SQL. Implementovaná aplikácia využíva .NET Framework version 2.0 .

SQL Server Management Studio je nástroj, ktorý je súčasťou Microsoft SQL Server 2008 pre 
konfiguráciu, správu a správu všetkých komponentov v Microsoft SQL Server. Nástroj obsahuje 
aj script editory a aj grafické nástroje, ktoré pracujú s objektmi a funkciami servera.
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Obrázok 11: Microsoft SQL Server Management Studio 2008 



4 Popis riešenia 

Prácu som zameral na prvé dve fázy RUP (Inception, Elaboration) a venoval som sa konkrétne 
častiam Business  Modeling,  Requirements,  Analysis  & Design.  Niektoré  časti  systému som 
implementoval. Celkový prehľad fáz RUP je na obrázku 22.

V kapitole 2.3 som načrtol súčasný stav v podniku, pričom v tejto kapitole navrhujem ideálne 
riešenie pre obecného zadávateľa. Následne poukazujem na rozdiely medzi pôvodným stavom a 
víziou. Z týchto rozdielov vyplýva návrh zmien a spôsob ich riešenia.

Ideálne riešenie:

Informačný systém s orientáciou na správu agendy cestovnej kancelárie. Výsledný systém by 
mal fungovať ako nástroj na zefektívnenie a kontrolu práce zamestnancov a podporiť motiváciu 
zákazníka, získať od neho spätnú väzbu  a umožniť jeho kategorizáciu na základe bonity. Tá je 
určená podľa jeho finančných možností a ochoty investovať do služieb. Tieto aspekty sú zhrnuté 
do CRM a umožňujú ponúknuť zákazníkom služby, ktoré očakávajú, pričom sú im prispôsobené 
na  mieru.  CRM súčasne  vytvára  databázu  s  informáciami  o  zákazníkoch,  ich  spokojnosti, 
využívaní služieb a budúcich plánoch. Mimoriadne dôležité je aj zachytenie komunikácie medzi 
zákazníkom  a  spoločnosťou.  Všetky  prvky  spätnej  väzby  na  zákazníka  budú  motivované 
bodovým ziskom, ktorý si môže zákazník zameniť za zľavy na ďalšie služby, alebo darčeky. 
Súčasťou systému by mala byť aj správa obchodného prípadu a tlač cestovných poukazov.
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Obrázok 12: RUP prehľad [22] 



Výhody úspešného riešenia:

Navrhnutý systém prispeje k:

• sprehľadneniu,  zjednodušeniu  a  zrýchleniu  práce  zamestnanca  pri  doporučení 

„správnej“ služby pre zákazníka

• spätnej väzbe zákazníka po využití služby pomocou motivačných prvkov

• udržaniu stávajúcich zákazníkov a k získaniu nových zákazníkov

• zlepšeniu štatistického prehľadu a kontroly práce zamestnanca (výkonnosť, spokojnosť 

zákazníkov)

a vytvoriť konkurenčnú výhodu voči ostatným cestovným kanceláriám na základe cieleného 
oslovenia  zákazníka  podľa  bonity,  požadovaných  služieb,  ročného  obdobia,  spokojnosti,  či 
iných informácii získaných pomocou CRM.

Porovnanie súčastného stavu a vízie:

Podrobne popísaný súčasný stav popísaný v kapitole 2.3 zodpovedá oproti vízii len minimálne. 
Konkrétne v časti obchodný prípad. Ten by však mal byť rozšírený o ďalšie prvky ako kontrola 
či  priradenie zodpovednosti,  lepšieho usporiadania,  prepojenie na správu a spätnú väzbu na 
zákazníka  (úvod do  CRM problematiky,  kapitola  2.2)  a  výpis  dôležitých  udalostí,  na  ktoré 
systém v prípade potreby upozorní. Takto rozšírený prípad použitia navrhnutý na obrázku 13.
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Obrázok 13: UseCase Obchodného prípadu 



Ďalšie časti vízie pôvodný systém neobsahoval a bolo ich potrebné špecifikovať, zanalyzovať, 
navrhnúť a to všetko v súlade s postupmi RUP. Pri návrhu bol využitý softvérový nástroj IBM 
Rational Software Architect, ktorý zjednoduší a sprehľadní prácu a zabezpečí použitie správnej 
konvencie.  No samotnému návrhu v praxi  predchádzajú aj  ďalšie  kroky,  ktoré  som popísal 
v kapitole 2.4 plán postupu.

Podkapitola  „Špecifikácia  požiadaviek“  popisuje  základné  prípady  použitia  z  globálneho 
hľadiska. Pri špecifikácii požiadaviek využívam generalizáciu aktérov, ktorá je pre prehľadnosť 
znázornená na obrázku 14. Kompletný popis prípadov použitia je obsahom prílohy od strany 69.

Ďalšia podkapitola stručne popisuje návrh architektúry systému, ktorého kompletné spracovanie 
je taktiež súčasťou prílohy (Software Architect Document, strana 66). Posledné dve podkapitoly 
stručne popisujú ukážku GUI a prípadovú štúdiu.
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Obrázok 14: Generalizácia aktérov 



4.1 Špecifikácia požiadaviek 

V podkapitole špecifikácia požiadaviek popisujem hlavné prípady použitia to najmä z pohľadu 
aktérov. Uvádzam čo je ich cieľom a ako sa podarilo naplniť požiadavky zadávateľa. Ako prvú 
uvediem funkčnú špecifikáciu IS a na záver v stručnosti rozoberiem spätnú väzbu na zákazníka.

Funkčná špecifikácia:

Pri  prvom  pohľade  je  dôležité  všimnúť  si  zachytenú  generalizáciu  aktérov,  ktorá  bola 
spomenutá  na  začiatku  tejto  kapitoly.  Táto  generalizácia  poukazuje  na  abstraktného  aktéra 
„Osoba“,  ktorej  vlastnosti  preberajú  ostatní  aktéri.  Osoba  plní  úlohu  akéhosi  všeobecného 
používateľa  systému,  ktorý  sa  doň  najprv  musí  prihlásiť,  má  možnosť  zmeny  hesla  a 
samozrejme  po  skončení  sa  z  neho  odhlasuje.  Na  prvom  stupni  nad  osobou  sa  nachádza 
zákazník,  zamestnanec  a  administrátor.  Zákazník  spoločne  so  zamestnancom  vstupuje  do 
prípadov použitia  „Obchodný prípad“  a  „Spätná  väzba na  zákazníka“.  Prvý  spomínaný bol 
podrobnejšie popísaný v podkapitole 2.3 a na začiatku kapitoly 4. Druhý uvádzam na konci tejto 
podkapitoly. Zamestnanec taktiež vstupuje do „Správy zákazníkov“. Jeho rozšírením je vedúci, 
ktorého úlohou je správa zamestnancov. Jeho ďalším rozšírením je posledný stupeň, a tým je 
majiteľ, ktorý preberá aj vlastnosti administrátora. Majiteľ spolu s administrátorom vstupuje do 
prípadu  použitia  „Správa  systému“  a  je  to  teda  aktér,  ktorý  preberá  vlastnosti  osoby, 
zamestnanca, vedúceho a administrátora. Užívateľ vystupujúci ako majiteľ má najvyššie práva a 
plný prístup. Na celý systém neustále vplýva abstraktná entita, čas.

30

Obrázok 15: UseCase Funkčnej špecifikácie 



Zákazník:

Ako prvého uvediem najdôležitejšieho aktéra, zákazníka. V pôvodnom systéme vstupoval len 
do prípadu použitia „Vstup požiadaviek zákazníka“,  ktorého rozšírením bol  nový obchodný 
prípad.  Predstavou zadávateľa  bolo v novom systéme zachytiť  zákazníkovu spätnú  väzbu a 
umožniť získanie čo najväčšieho množstva informácii. Motivovať ho bodovým systémom, ktorý 
mu  poskytne  zľavy  či  darčeky  a  spríjemniť  výber  služieb.  Následne  umožniť  prehľad 
zakúpených služieb a sledovanie dôležitých dátumov. Všetky požiadavky sa podarilo zachytiť a 
to  prevažne  pomocou  prípadu  použitia  „spätná  väzba  na  zákazníka“  do  ktorého  zákazník 
vstupuje a ktorého rozšírením sú „bodový systém“ a „nový obchodný prípad“. Bodový systém 
definuje bodové odmeny za aktivity zákazníka a určuje možné zľavy či darčeky, na ktoré má 
zákazník nárok výmenou za získané body. Zákazník si môže sledovať svoje aktivity kde vidí 
dôležité udalosti a samozrejme vidí svoj profil.

Prípad použitia „zákazník“ je zachytený na obrázku 16.

Zamestnanec:

Ako druhého zachytávam aktéra zamestnanec. Zadávateľ vyžadoval, aby zamestnanec mohol 
lepšie reagovať na požiadavky zákazníka a ak je to možné, mal vopred predstavu čo zákazník 
vyžaduje, prípadne aby mohol elektronicky generovať ponuky na mieru zákazníka či skupiny 
zákazníkov.  Všetky  tieto  prvky  sú  rovnako  ako  u  zákazníka  zachytené  v  prípade  použitia 
„spätná väzba na zákazníka“, ktorý je rozšírením prípadu použitia „spracovanie požiadavky“. 
Samotné  spracovanie  požiadavky  je  pritom hlavnou  náplňou  zamestnanca  a  jeho  vstupnou 
podmienkou je UseCase „vstup požiadaviek zákazníka“, kde zákazník minimálne potvrdzuje 
alebo  upresňuje  požiadavky  pri  založení  nového  obchodného  prípadu.  Zamestnanec  si  z 
pôvodného  systému  zachováva  vstup  do  prípadu  použitia  „Obchodný  prípad“,  v  ktorom 
spravuje už objednané služby. 
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Obrázok 16: UseCase Zákazníka 



Prípad použitia „zamestnanec“ je zachytený na obrázku 17.

Vedúci:

Primárnou úlohou aktéra vedúci by mala byť kontrola obchodných prípadov a čiastočná správa 
ostatných zamestnancov. Súčasťou správy zamestnancov je aj ich štatistický prehľad výkonnosti 
a  spokojnosti  u  zákazníkov.  Aktér  vedúci  je  zároveň  rozšírením  aktéra  zamastenec  a 
abstraktného aktéra osoba a môže vykonávať všetky im definované úlohy.

Prípad použitia „vedúci“ je zachytený na obrázku 18.
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Obrázok 17: UseCase Zamestnanca 

Obrázok 18: UseCase Vedúceho 



Majiteľ:

Zadávateľ požadoval rolu majiteľa, pomocou ktorej bude definovať spätnú väzbu na zákazníka 
a jej rozšírenie v podobe bodového systému, kde bude definovať bodové odmeny za využité 
služby a naopak poskytované zľavy za bodovú útratu. Aktér majiteľ má rovnako prístup do 
prípadu použitia  „správa zamestnancov“,  ktorého súčasťou je spomínaný štatistický prehľad 
výkonnosti a rozšírením je UseCase „rozšírenie správy zamestnancov“, v ktorom sa napríklad 
definujú noví zamestnanci a ktorého súčasť je aj správa ich rolí. Súčasťou úloh majiteľa je aj 
správa zákazníkov, v ktorej môže upravovať niektoré atribúty či zákazníka zrušiť na základe 
porušenia pravidiel.

Prípad použitia „majiteľ“ je zachytený na obrázku 19.

Administrátor:

Aktéra  administrátor  môže  zastupovať  aj  externý  pracovník  a  jediná  jeho  náplň  je  správa 
systému  v  podobe  aktualizácie  úvodných  článkov,  správa  externého  fóra  a  zabezpečenie 
stability a fungovania systému. Aktér majiteľ taktiež preberá tieto možnosti správy.

Prípad použitia „administrátor“ je zachytený na obrázku 20.
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Obrázok 19: UseCase Majiteľa 

Obrázok 20: UseCase Administrátor 



Spätná väzba na zákazníka:

Na záver tejto podkapitoly popisujem UseCase „spätná väzba na zákazníka“, ktorý z pohľadu 
tejto  práce  považujem za  najdôležitejší.  Jedná  sa  o  CRM nadstavbu  pôvodného  systému a 
zachytáva požiadavky zadávateľa  v plnej  miere.  Vystupuje  v  ňom primárne aktér  zákazník, 
zamestnanec a majiteľ. Všetkých týchto aktérov som už spomenul v predchádzajúcom texte 
tejto podkapitoly. Teraz uvediem aké prvky tohto prípadu použitia jednotlivo využívajú.

Zákazník: 

• Má možnosť  vyplniť  jemu vygenerovaný formulár  na  základe využitých  služieb,  či 

nastaviť  príjem promo pošty  s  doporučenými  alebo  všetkými  ponukami služieb  pre 
zvolené obdobie.

• Môže  si  editovať  profil  alebo  doporučiť  cestovnú  kanceláriu  svojim  známym.  V 

súvislosti s tým má aktér zákazník možnosť samotnej registrácie do systému.

• Zákazník si môže priamo v systéme prezerať jemu doporučené ponuky alebo zvoliť 

zamestnanca,  ktorý mu je sympatický a praje  si  komunikovať pri  využívaní  služieb 
primárne s ním.

• Každá z činností zákazníka môže byť odmenená určitým bodovým ziskom.

Zamestnanec:

• Je mu umožnený výpis zákazníkov podľa rôznych kritérií, ich priame vyhľadávanie a 

po dohľadaní.

• Môže  generovať  špeciálne  ponuky  a  prideliť  ich  konkrétnemu  zákazníkovi  alebo 

skupine zákazníkov, určených na základe bonity či iných parametrov.

• Vlastné vygenerované a doporučené ponuky si môže vypísať a upraviť.

Majiteľ:

• Z pohľadu majiteľa má rovnaké možnosti ako zamestnanec.

• Oproti zamestnancom má právo editovať atribúty  pre generované formuláre a taktiež 

editovať kritéria bonity.

• Jeho rozšírením je rovnako ako u zákazníka prípad použitia „bodový systém“, v ktorom 

definuje bodové zisky bodovú cenu za určité zľavy.

Prípad použitia „zákazník“ je zachytený na obrázku 16f.
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V tejto časti práce samozrejme nepopisujem všetky prípady použitia, ktoré boli navrhnuté, ale 
len tie, ktoré považujem za najdôležitejšie pre pochopenie navrhovaného systému z globálneho 
hľadiska. Rovnako aj ich popis je len obecný a kompletný UseCase popis podľa konvencií RUP 
sa nachádza v samostatne viazanej prílohe. Tá by nemala byť verejne prístupná.
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Obrázok 21: UseCase Spätnej väzby na zákazníka (CRM) 



4.2 Návrh architektúry systému 

Pojmom  „architektúra“  sa  tu  označuje  popis  a  spôsob  usporiadania  komponent  systému  a 
rozhrania, pomocou ktorých navzájom komunikujú. V tejto kapitole zachycujem navrhovaný 
systém pomocou Software Architect Document-u (SAD).

Ako vidíme na obrázku 22,  Rational  Unified  Process  používa  pre  znázornenie  architektúry 
systému  päť  pohľadov.  A to  prípady  použitia,  logický,  implementačný,  procesný  pohľad  a 
pohľad nasadenia. Jednotlivé pohľady riešia rôzne aspekty fungovanie systému, nie sú na sebe 
však nezávislé a do určitej miery sa prekrývajú. Všetky uvedené pohľady nie sú samozrejme 
povinné pre každý projekt.

Pre  prehľadné  znázornenie  systému  uvádzam  v  tejto  časti  práce  iba  základné  scenáre, 
implementačný pohľad (development view) a pohľad nasadenia (physical view). Ako celok je 
SAD spracované v prílohe (strana 66).

Prípady použitia:

Prípady  použitia  predstavujú  pohľad  na  systém  z  hľadiska  funkcionality  pre  koncového 
užívateľa. Tento pohľad je jadrom architektúry systému a ostatné pohľady zaisťujú realizáciu tu 
špecifikovaných požiadavkov.

Základným  prostriedkom  tohto  pohľadu  je  model  prípadu  použitia,  ktorý  sa  využíva  pre 
znázornenie statickej štruktúry požiadavkov.

Tento pohľad na systém je už popísaný v predchádzajúcej podkapitole 4.1.
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Obrázok 22: Systém 4+1 pohľadu na architektúru 



Implementačný pohľad:

Zachytáva  systém  z  pohľadu  organizácie  statických  softvérových  komponent.  Hlavným 
prostriedkom tohto pohľadu je diagram komponent (obrázok 23).

1. Presentation  Layer zahŕňa všetky triedy  reprezentujúce  aplikačné obrazovky,  ktoré 
vidí užívateľ.

2. Business Services  vrstva obsahuje  všetky triedy,  ktoré predstavujú logiku aplikácie, 
ktorá sa vykonáva na pozadí. Predstavuje obecné rozhranie pre pracú so systémom.

3. Business Objects vrstva obsahuje všetky entitne orientované triedy, ktoré sú súčasťou 
aplikácie. Predstavuje aplikačnú logiku systému.

4. Middleware vrstva  predstavuje  databázovú  vrstvu  zabezpečujúcu  prístup  systému 
k relačným databázam.

5. Framework vrstva obsahuje vlastné pomocne triedy a pomocné triedy .NET.

6. System Layer  obsahuje  triedy,  ktoré  sú  mostíkom medzi  objektovo orientovaným 
systémom a knižnicami, ktoré sú na nižšej úrovni. 
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Obrázok 23: SAD - implementačný pohľad 



Pohľad nasadenia:

Definuje  súvislosť  procesov  s  hardvérovou  architektúrou  systému.  Typickým  formálnym 
prostriedkom je diagram nasadenia v UML. Tento diagram znázorňuje jednotlivé hardvérové 
komponenty a ich prepojenie. Mnou navrhnutý pohľad nasadenia je na obrázku 24.

1. Web Server & Aplication Server

Základná vnútorná štruktúra TONITOUR IS serveru.

2. Database Server

Databázový server cestovnej kancelárie, najvhodnejší pravdepodobne MS SQL Server.

3. Client Desktop PC / Notebook / …

Klientské  pracovné  stanice.  Systém  je  prevádzkovaný  ako  webová  aplikácia  alebo
Windows aplikácia spolupracujúca s WebServices, preto jediná požiadavka na klientské
stanice je webový prehliadač alebo spomenutá aplikácia na PC s operačným systémom
MS Windows a samozrejme prístup k TONITOUR IS cez počítačovú sieť či internet.

Užívateľom systému môže byť aktér osoba, teda zákazník, zamestnanec, administrátor,
vedúci alebo majiteľ.
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Obrázok 24: SAD - pohľad nasadenia 



4.3 Ukážka GUI 

Užívateľské prostredie môže byť ľubovolné a v podstate sa môže jednať o webovú stránku 
alebo aj  o  aplikáciu ktorá bude využívať webové služby.  Dôležité je,  aby spĺňala  možnosti 
funkčnosti navrhovaného systému a to aj v závislosti na zvolených komponentách. Pre lepšie 
znázornenie  som  vytvoril  jednoduchú  ukážku  toho,  ako  by  mohla  takáto  webová  stránka 
vyzerať.  GUI by malo byť čo najjednoduchšie a čo najprehľadnejšie,  ako je znázornené na 
obrázku 25. 

 

Kým nie je užívateľ prihlásený, vidí aktuálne príspevky, kalendár, videá, ankety, menové kurzy, 
počasie, alebo reklamy.  V ľavom dolnom rohu sa nachádza prehľadné menu, z ktorého sa môže 
odkázať na externé fórum, všeobecne doporučené ponuky, atď. Niektoré tlačítka sú neaktívne 
do doby, kým sa užívateľ neprihlási. Po prihlásení sa do systému sú už všetky záložky aktívne. 

Na  nasledujúcom  obrázku  26  je  znázornená  editácia  profilu.  Mojou  snahou  bolo 
minimalizovanie potrebného miesta použitím prehľadných záložiek. V kalendári sú zvýraznené 
dni, ktoré majú spojitosť s kalendárom aktivít zákazníka. Na obrázku 27 zachycujem prostredie 
administrátora.  Väčšina  prvkov  využíva  „drag  &  drop“,  Administrátor  má  taktiež  možnosť 
zmeniť tému, prezerať log alebo archivovať systém či databázu.
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Obrázok 25: GUI - neprihlásený zákazník 



40

Obrázok 26: GUI - prihlásený zákazník 

Obrázok 27: GUI - administrátor 



4.4 Prípadová štúdia 

Prípadovú štúdiu použitia navrhnutého CRM systému znázorním v následujúcich bodoch: 

• Potencionálny zákazník A dostáva od svojho známeho e-mail s možnosťou registrácie 

sa v systéme našej cestovnej kancelárie (TONITOUR IS). Keďže dotyčného pozná a ten 
mu odporúčanie potvrdzuje aj osobne, potencionálny zákazník sa registruje.  Získava 
štartovacie  bonusové  body  a  zároveň  body  získava  aj  jeho  známy,  ktorý  mu 
doporučenie zaslal.

• Zákazník A má predbežný záujem o dovolenku o pár mesiacov, vyplní si teda aj profil. 

Za ten získava ďalšie body. Predbežne si predefinuje čo ho zaujíma a taktiež si nastaví 
aby mu počas mesiaca Júl chodila elektronická pošta s doporučenými dovolenkami.

• Je tu mesiac Júl a zákazník dostáva zaujímavé ponuky a predbežne si vyberá nejaké 

možnosti.  Prichádza do cestovnej kancelárie,  kde ho už osloví zamestnanec. Ten po 
predstavení  sa  zákazníka  A,  vďaka  systému  presne  vie,  aké  ponuky  by  ho  mohli 
osloviť. Zákazník mu upresní konkrétnu ponuku a za pár minút je už pevne rozhodnutý. 
Zákazník  A si  objednáva pobyt  na  dva  týždne  do Chorvátskeho Zadaru.  Pracovník 
vyplní  údaje  do  systému  a  potvrdí  objednávku.  Zákazník  platí  zálohu  a  dostáva 
predbežný doklad. Zároveň je zákazníkovi na základe registrácie do systému vydaná 
členská karta. Do budúcna ju môže použiť pre zľavy u zmluvných partnerov.

• Po 2 dňoch dostáva zákazník e-mail, v ktorom mu je oznámené, že ho na predajni čaká 

dovolenkový  poukaz  spolu  s  ostatnými  potrebnými  tlačivami.  Zákazník  A si  v 
nastávajúcom pracovnom týždni prevezme poukaz a doplatí cenu pobytu.

• Zákazník A absolvuje svoj pobyt v Chorvátsku.

• Po príchode domov sa prihlasuje na systém cestovnej kancelárie. V nových udalostiach 

mu pribudol  dotazník  ohľadom absolvovanej  dovolenky.  Keďže  môže získať  ďalšie 
body, rozhodol sa ho vyplniť. Výstupom dotazníka je napríklad spokojnosť zákazníka s 
personálom  pri  vybavovaní  poukazu  a  so  samotným  pobytom.  Ďalej  môže  uviesť 
prípadne  nedostatky  alebo  problémy.  Po  vyplnení  si  v  profile  zvolí  obľúbeného 
pracovníka, pretože s ním bol naposledy spokojný, bol mu sympatický a pri ďalšom 
využití  služieb cestovnej kancelárie chce komunikovať primárne s ním. Skôr ako sa 
odhlási zo systému, prechádza na hlavnú stránku a otvára fórum, kde odpovedá inému 
zákazníkovi na otázky spojené s Chorvátskom.

• Zákazník  A sa  prihlasuje  do  systému  a  posiela  pozvánky  na  registráciu  niektorým 

svojim známym. Získava ďalšie body. Tie plánuje vymeniť za zľavu alebo za jeden 
z ponúkaných darčekov cestovnej kancelárie.

• Zákazník A je spokojný so službami a stáva sa verným zákazníkom.

Z tejto  prípadovej  štúdie  je  vidno snahu o zapojenie  zákazníka  do  spätnej  väzby pomocou 
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odmien  v  podobe  zisku  bodov.  Ďalšou  motiváciou  je  fakt,  že  sa  o  svoje  názory  sa  môže 
zákazník podeliť, čím očakáva ešte lepšie služby do budúcna. Taktiež mu je venovaný osobnejší 
prístup, výsledkom čoho sú ponuky tvorené na mieru jeho predstavám a možnosť zvolenia si 
zamestnanca,  s  ktorým  bude  primárne  komunikovať.  Všetko  smeruje  k  zákazníkovej 
spokojnosti a jeho udržaní si do budúcna. K uľahčeniu pri výbere nových služieb a k ďalšiemu 
rozširovaniu kmeňa zákazníkov o jeho známych.  Nový zákazník vsádza na dôveru a  dobré 
recenzie od svojho známeho, nášho verného zákazníka.

Z vyššie uvedených tvrdení vyplýva, že snahou spoločnosti je získanie čo najväčšieho množstva 
potrebných informácii o zákazníkovi a ich uloženie do databázy systému, na základe ktorých sa 
zvyšuje kvalita poskytnutých služieb nielen pre konkrétneho zákazníka.
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Obrázok 28: Spokojný a verný zákazník 



5 Prototyp systému 

Prototyp  systému  využíva  komponenty  využívajúce  návrhové  vzory.  Jeho  hlavné  časti  sú 
implementované  v  jazyku  C#  pomocou  programu  Microsoft  Visual  Studio  2010.  Táto 
implementácia zahŕňa business vrstvu, obecnú dátovú vrstvu a z časti aj prezentačnú vrstvu. Pri 
implementovaní prezentačnej vrstvy možno uvažovať o riešení postavenom na prehliadači, ale 
aj o klientskej aplikácií využívajúcej webové služby.

Môj návrh a implementácia systému využíva v rámci 3-stupňovej architektúry návrhové vzory 
Abstract Factory, Factory Metod, Facade, Proxy, Singltone. Komponenty vzniknuté z týchto 
vzorov jednotlivo a podrobne rozoberám v kapitole 5.2.

V aplikačnej vrstve využívam Framework obsahujúci následovné knižnice:

• Controls  – obsahuje  vlastný  webový  ovládací  prvok  MenuComposite,  pre 

zjednodušenie vloženia menu a jeho správy (pridávanie nových položiek do menu a 
podobne). Využíva návrhový vzor Composite. (súčasť ukážky)

• Transaction – pomáha riešiť transakcie pri dôležitých operáciach s databázou  (insert, 

update, delete metody). Využíva návrhový vzor Decorator. (súčasť ukážky)

• Encryption – Obsahuje triedu Crypto, ktorá pomáha šifrovať dáta. Obsahuje metódy 

Encrypt a Decrypt pre zašifrovanie a odšifrovanie dat. Používa sa Triple des (DES3) 
šifra.

• Log –  slúži  na  logovanie  rôznych  akcií,  ktoré  prebiehajú  v  systéme  (ukládání  do 

databáze, zasielanie na mail). Využíva návrhový vzor Singleton a Observer.

• ViewState -  zjednodušenie  práce  s  ViewStates,  čiže  uchovanie  hodnôt  na  stránke. 

Porovnateľné so Session, ale ViewState se stratí pri novom načítaní stránky, čo nie je 
PostBack). Využíva návrhový vzor: Singleton, Factory, Strategy.

V  tejto  kapitole  sa  venujem  architektúre  mnou  navrhnutého  systému  ako  aj  jednotlivým 
komponentom, ktoré som navrhol a v systéme aj vyžívam. Pri každej komponente je popísaná 
jej funkčnosť a ďalšie súvislosti  v náväznosti na tento systém. Ďalšia podkapitola sa venuje 
pohľadu  na  tieto  komponenty  z  globálnejšieho  hľadiska  a  načrtá  možnosti  využitia  týchto 
komponentov pri vytváraní nových systémov. Posledná podkapitola si dáva za úlohu vysvetliť 
postup ako si  možno spustiť ukážku navrhnutých a z časti  implementovaných komponentov 
použitých v systéme Tonitour IS.
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5.1 Architektúra aplikácie 

Pred  vytvorením  návrhu  a  architektúry  aplikácie  musíme  mať  dostatočné  znalosti 
o funkcionálnych a nefunkcionálnych požiadavkách.

Funkcionálne  požiadavky  zahŕňajú  obchodné  procesy  potrebné  k  tomu  aby  žiadosť  bola 
uskutočnená. Napríklad: používateľ sa prihlási, alebo nastaví nový účet, mal by byť schopný 
hľadať produkt  z  katalógu produktov,  atď.  Funkcionálne požiadavky sú zvyčajne zachytené 
v use-case artefaktoch.

Nefunkcionálne požiadavky alebo aj prevádzkové požiadavky sú ťažšie vysvetliteľné. Určujú 
požadovanú  úroveň  škálovateľnosti,  dostupnosti,  udržiavateľnosti  a  bezpečnosti  použitia. 
Nefunkcionálne  požiadavky  poskytujú  detaily  z  prostredia,  ktoré  sú  potrebné  pre  efektívne 
a účinne spustenie systému.

Projektovanie  podnikových aplikácií  zahŕňa rozhodovanie o logickej  a fyzickej  architektúre. 
Vrstvený prístup je všeobecne prijímaný ako najlepší, pretože logicky oddeľuje hlavné časti 
aplikácie. Okrem toho bude aplikácia viac flexibilná, ľahšie udržiavaná, ľahko rozšíriteľná o 
novú  funkcionalitu  a  poskytne  možnosť  fyzicky  distribuovať  vrstvy  na  viac  dedikovaných 
serverov.

5.1.1 Vrstvená architektúra 

Mnou  navrhnutý  systém  je  postavený  na  3-stupňovej  architektúre  (horizontálne  vrstvy). 
Nasledujúci  obrázok  29  zobrazuje  Cross-Sectional  pohľad  na  webovú  aplikáciu  s  rôznymi 
vrstvami, vrátane niektorých návrhových vzorov, ktoré sú zapojené do tohto vrstvenia.
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Obrázok 29: Web Application Cross Section [17] 



Prezentačná vrstva (PL) je obvykle tvorená zo stránok .aspx (.NET) a z kódov na ich pozadí. 
V 3-stupňovej architektúre je však kód na pozadí pomerne malý. V skutočnosti tam niekedy 
vôbec  nieje,  pretože  obchodná  logika  a  prístup  k  dátam bol  zapracovaný do  iných  vrstiev. 
Hlavnou náplňou kódu je reagovať na vstupy používateľa a pristupovať k Business vrstve cez 
špecializovaný súbor objektov s názvom  Facade, ktorý je pomenovaný po návrhovom vzore 
podľa rovnakého mena. Facade poskytuje dáta do aspx stránky a z nej. Je to takzvané úzke 
hrdlo aplikácie.

Business vrstva (BL) obsahuje dve hlavné kategórie tried a to  Facade a  Business objects. 
Facade je vstupný bod do Business vrstvy a vytvára jednoduché rozhranie. Facade je dôležité 
miesto, pretože riadi Business objekty a zároveň koordinuje niekoľko bežných prevádzkových 
úloh, ako napríklad overenie dát, užívateľské oprávnenia a riadenie transakcií. Business Objects 
predstavujú logiku, ktorá je relevantná pre použitie, to znamená, že dáta a obchodné pravidlá sú 
dôležité pre podnikanie. Komunikácia medzi PL a BL prebieha prostredníctvom služby Facade.

Hlavná zodpovednosť dátovej vrstvy (DL) je prístup do databázy a potom mapovanie tabuliek 
databázy na Business objekty a opačne. Je to jediné miesto v aplikácii, kde dochádza k prístupu 
k dátam, vrátane pripojenia k databáze a spúšťania dynamických SQL and/or stored procedúr. 
Data access object (DAO) rozhrania predstavujú dátové funkcie  potrebné pre beh aplikácie. 
Tieto rozhrania sú implementované databázou špecifických data access tried (jeden súbor pre 
MS Access, jeden pre SQL Server, jeden pre Oracle, atď). Tento model umožňuje ľahko prejsť 
na iné databázy iba zmenou nastavenia konfigurácie v súbore web.config. Implementoval som 
podporu pre MS Access a SQL Server.

V implementácií  ukážky  som naznačil  možnosť  využitia  Web  Service  architektúry.  Takáto 
architektúra  je  plne  kompatibilná  s  3-vrstvou  architektúrou.  Pre  jej  fungovanie  stačí 
implementovať v prezentačnej vrstve Web službu, ktorá bude komunikovať s ľahkým klientom. 

5.1.2 Web Service architektúra 

Web  Service  je  zaujímavý  tým,  ako  integruje  ďalšie  bloky  do  spomínanej  3-stupňovej 
architektúry  a  to  bez  zmeny  pôvodného  kódu.  Web  Service  je  v  podstate  iná,  no  súbežne 
fungujúca  prezentačná  vrstva  (PL) , ktorá  je  postavená  nad  Business  vrstvou  (BL).  K nej 
pristupuje  cez  Facade  rovnako,  ako  prezentačná  vrstva  Web  Site.  Facade  vytvára  rovnaké 
rozhranie  a  vykonáva rovnaké funkčné  a  prevádzkové postupy.  Web Service  nemusí  znova 
implementovať úlohy, ktoré Facade a ostatné vrstvy pod ním už obsiahli.
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Na obrázku 30 sú znázornené 4 vrstvy. K dispozícii je teraz aj nová, najvyššia vrstva, Client 
Layer (CL). Táto architektúra sa uvádza ako 4-stupňová no niekedy aj ako 5 a viac-stupňová. V 
skutočnosti sa hovorí o základnom 3-stupňovom modeli,  ku ktorému sú voliteľne priradené 
ďalšie komponenty alebo sub-systémy potrebné pre beh aplikácie a tie sú vyhlásené za ďalšie 
vrstvy.  Môžeme uvažovať, že vrstva klient  (browser) má byť 1.stupeň, databázy 5.stupeň a 
argumentovať tým že browser obsahuje aplikačnú logiku (pomocou JavaScriptu) a databáza 
obsahuje  Business  logiku  (pomocou  triggerov  a  uložených  procedúr).  Zostanem  však  pri 
štandardnom  označení  našej  architektúry  ako  3-stupňovej,  no  treba  si  uvedomiť,  že  CL a 
databázová vrstva je dôležitou súčasťou aplikácie. 

Vrstva klient (CL) je z pohľadu Web Site jednoduchý prehliadač no z pohľadu Web Service sa 
jedná o plne funkčnú aplikáciu, určenú pre akékoľvek zariadenie, ktoré rozpozná XML/SOAP 
cez  HTTP protokoly.  Môj  návrh  počíta  s  aplikáciou  pre  Windows.  Rozhranie  medzi  Web 
Service Provider a Web Service Consumer je postavené na modele správ obsahujúcich Data 
Transfer Objects. Čiže podnikový návrhový vzor objektov, ktoré obsahujú len obchodné dáta, 
ale nie ich správanie (metódy alebo vlastnosti).

Pri porovnávaní [Web Site +  browser] a [Web Service + aplikácia] zistíte, že sú veľmi odlišné 
(napr. nasadenie, užívateľské skúsenosti, atď). Avšak s 3-stupňovou architektúrou sa mi podarilo 
vybudovať Business a Dátovú vrstvu, ktoré môžu byť použité pre akúkoľvek prezentačnú vrstvu 
a to bez zmeny kódu.
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Obrázok 30: Web Application and SOA Cross Section [17] 



5.2 Komponenty systému 

Systém tvoria  viaceré  komponenty,  z  ktorých  každá  predstavuje  určitú  funkčnosť  systému. 
Hlavné komponenty logicky delia systém na tieto časti (obrázok 31:

• obchodný prípad (komponenta BusinessCase)

• správa klientov (komponenta Client)

• správa zamestnancov (komponenta Staff)

• správa systému (komponenta System)

• bodový systém (komponenta PointSystem)

• spätná väzba na zákazníkov (komponenta CRM)

Obecným rozhraním pre uvedené komponenty je trieda Facade, ktorá je samostatná pre každú 
z týchto komponentov. Je postavená na návrhovom vzore s rovnakým menom „Facade“. 

Facade je vstupný bod do Business a následne dátovej vrstvy a vytvára jednoduché, obecné 
rozhranie  pre  prácu  s  komponentami.  Je  to  dôležité  miesto,  ktoré  riadi  Business  objekty  a 
zároveň koordinuje bežné prevádzkové úlohy. Vďaka tomuto riešeniu, klient nekomunikuje s 
jednotlivými  rozhraniami systému, ale  pristupuje  k  rozhraniu Facade,  ktoré  pozná štruktúru 
systému a odtieni klienta od jej zložitosti a implementačných detailov. Facade teda volá metódy 
rozhrania  jednotlivých  komponentov  systému.  Ďalšie  súvislosti  uvádzam v  predchádzajúcej 
kapitole 5.1. 
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Obrázok 31: Komponenty systému Tonitour IS 



5.2.1 Komponenta BusinessCase 

Táto  komponenta  slúži  ako  hlavná  funkčná  komponenta  systému  pre  cestovnú  kanceláriu 
spravujúca obchodné prípady a jej logická štruktúra je rozdelená do 4 tried:

• BusinessCase – evidencia obchodných prípadov (súčasť ukážky)

• BusinessCaseCalendar – správa splátkového kalendára

• BusinessCaseEconomic – správa ekonomických údajov obchodného prípadu

• BusinessCaseOrganisation – správa organizačných údajov obchodného prípadu

Obecným  rozhraním  pre  prácu  s  touto  komponentou  je  trieda  BusinessCaseFacade a  jej 
funkčnosť v rámci dátovej vrstvy zabezpečuje interface IBcDao a trieda SqlServerBcDao.

Ako  demonštráciu  funkčnosti  tejto  komponenty  som  implementoval  evidenciu  obchodných 
prípadov, ktorej výstup je na nasledujúcom obrázku 32.

Jednotlivé položky obchodného prípadu je možno vytvárať, editovať, mazať a zoraďovať podľa 
niektorých atribútov. Všetky komponenty sú na sebe nezávislé ale funkčnosť systému v reálnom 
nasadení je zásadne ovplyvnená ich vzájomnou interakciou. V tomto prípade je žiaduce aby 
komponenta  BusinessCase  bola  nasadená  s  komponentou Clients,  ktorá  zabezpečuje  správu 
klientov. V opačnom prípade by takýto systém dokázal pracovať len s jediným klientom (default 
client). Obdobná situácia je so správou zamestnancov, ktorá je implementovaná v komponente 
staff. Bez jej nasadenia by systém pracoval len s jedným zamestnancom (default staff). V rámci 
tejto komponenty možno pri vytváraní alebo editácii záznamov zvoliť default client/staff ako aj 
klientov či zamestnancov vytvorených pomocou komponentov clients a staff. Položky OrgID a 
EcoID  predstavujú  odkazy  na  položku  v  tabuľkách  databázy  spravovaných  pomocou  tried 
BusinessCaseOrganisation a BusinessCaseEconomic, ktorých správu som neimplementoval.
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Obrázok 32: BusinessCase View 



Na obrázku 33 je zobrazený výstup z editácie položky obchodného prípadu.

Na obrázku 34 je znázornená možnosť voľby zákazníka a zamestnanca buď bez prepojenia na 
komponenty clients a staff, alebo naopak s ich využitím, kde je možnosť zvoliť si konkrétnu 
osobu podľa priezviska. Rovnako fungujú aj ostatné komponenty.
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Obrázok 33: Business Case Details 

Obrázok 34: Business Case Detials – default client/employee 



5.2.2 Komponenta Client  

Táto komponenta slúži na evidenciu a správu klientov a je obsiahnutá v triedach: 

• Clients – správa klientov (súčasť ukážky)

• Address – obecná trieda na správu adries

• UserInfo – obecná trieda na správu osobných údajov

Obecným rozhraním pre prácu s touto komponentou je trieda  ClientsFacade a jej funkčnosť 
v rámci dátovej vrstvy zabezpečuje interface IClientsDao a trieda SqlServerClientsDao.

Ako demonštráciu  funkčnosti  tejto  komponenty som implementoval  evidenciu  klientov,  bez 
podrobných osobných údajov a adresy, ktorej výstup je na obrázku 35.

Jednotlivé položky evidencie klientov je možno vytvárať, editovať, mazať a zoraďovať podľa 
niektorých atribútov. Pri  zostavovaní  komponentového systému považujem túto komponentu 
logicky  za  jednu  z  najdôležitejších,  pretože  bez  nej  môže  systém  pracovať  len  s  jedným 
obecným klientom. V rámci tejto komponenty možno pri vytváraní  alebo editácii  záznamov 
zadať základné informácie o klientovi. Verifikácia e-mailu a hesla nie je implementovaná. Pre 
položky Ico, Dic, VerifiCode a Card zadávajte číselné hodnoty. Položky AddressID a InfoID 
predstavujú odkaz na položku v tabuľkách databázy spravovaných pomocou tried Address a 
UserInfo, ktorých správu som neimplementoval.

Na nasledujúcich obrázkoch je výstup z editácie položky pri správe klientov (obrázok 36) a 
znázornená možnosť zoradenia záznamov podľa niektorých atribútov. Zoradiť položky možno 
oboma smermi kliknutím na daný atribút, pričom smer zoradenia znázorňuje šípka zobrazená 
vedľa  zvoleného  atribútu  (obrázok  37).  Rovnaký  spôsob  triedenia  je  implementovaný  aj  v 
ostatných komponentách. Zoradenie funguje len u niektorých atribútov.
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Obrázok 35: Clients View 
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Obrázok 36: Clients Details 

Obrázok 37: Clients sorted 



5.2.3 Komponenta Staff 

Táto komponenta slúži na evidenciu a správu zamestnancov a je obsiahnutá v triedach: 

• Staff – správa zamestnancov (súčasť ukážky)

• Address – obecná trieda na správu adries

• UserInfo – obecná trieda na správu osobných údajov

Obecným rozhraním pre prácu  s  touto  komponentou  je  trieda  StaffFacade a  jej  funkčnosť 
v rámci dátovej vrstvy zabezpečuje interface IStaffDao a trieda SqlServerStaffDao.

Ako demonštráciu funkčnosti tejto komponenty som implementoval evidenciu zamestnancov, 
bez podrobných osobných údajov a adresy, ktorej výstup je na obrázku 38.

Jednotlivé položky evidencie zamestnancov je možno vytvárať, editovať, mazať a zoraďovať 
podľa niektorých atribútov. Táto komponenta zabezpečuje správu zamestnancov a umožňuje 
prideliť im rôzne práva do systému (admin, employee, chief, owner). Bez tejto komponenty 
bude systém pracovať len s jedným obecným zamestnancom. V rámci tejto komponenty možno 
pri vytváraní alebo editácii záznamov zadať základné informácie o zamestnancovi a prideliť mu 
typ  oprávnenia,  funkciu.  Položky  AddressID  a  InfoID  predstavujú  odkaz  na  položku 
v tabuľkách databázy spravovaných pomocou tried Address a UserInfo,  ktorých správu som 
v tejto ukážky neimplementoval.
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Obrázok 38: Staff View 



Na obrázku 39 je zachytený výstup z editácie položky v správe zamestnancov.

Na obrázku 40 vidno zachytenie výnimky systémom pri pokuse zmazať zamestnanca, ktorý je 
využívaný v inej komponente. Napríklad figuruje v komponente BusinessCase ako zodpovedná 
osoba za konkrétny obchodný prípad. Ostatné komponenty sú taktiež ošetrené.
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Obrázok 39: Employee Details 

Obrázok 40: Employee delete 



5.2.4 Komponenta CRM 

Táto komponenta predstavuje CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi) nadstavbu systému, čiže 
zabezpečuje  spätnú  väzbu  na  zákazníka.  Logická  štruktúra  rozdeľuje  túto  komponentu  na 
nasledujúcich 5 tried: 

• CRM – informácie zo spätnej väzby na klienta (súčasť ukážky)

• CRMForms – správa formulárov pre klientov

• CRMFormsTypes – správa textov pre formuláre

• CRMFriends – správa systému priateľov a doporučeniek

• CRMOffers – správa ponúk na doporučenie klientom

Obecným rozhraním pre prácu s touto komponentou je trieda  CRMFacade a  jej  funkčnosť 
v rámci dátovej vrstvy zabezpečuje interface ICrmDao a trieda SqlServerCrmDao.

Ako demonštráciu funkčnosti  tejto komponenty som implementoval  evidenciu informácií  zo 
spätnej väzby na klienta (CRM), ktorej výstup je na obrázku 41.

Jednotlivé položky evidencie CRM je možno v rámci ukážkového systému vytvárať, editovať, 
mazať a  zoraďovať podľa niektorých  atribútov.  Táto komponenta  zabezpečuje zachytenie  a 
správu informácií od klientov, ktoré využíva na spätnú väzbu a riadenie vzťahov. V rámci snahy 
zachytiť relevantné údaje umožní klientový definovať obecné parametre, ktoré klienta budú do 
budúcnosti zaujímať. Umožňuje vytvárať formuláre a zachytiť ich výstupy. Zabezpečuje systém 
doporučeniek  a  priateľov.  Najdôležitejšia  funkcionalita  tejto  komponenty  je  však  v  správe 
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Obrázok 41: CRM View 



doporučených  ponúk,  ktoré  systém  na  základe  získaných  a  dostupných  informácií  ponúka 
konkrétnym  klientom  na  mieru.  Táto  komponenta  principiálne  naväzuje  na  komponentu 
PointSystem, ktorá rozširuje (CRM) systém o možnosť odmeňovania klientov za využívanie 
služieb.

V rámci tejto časti komponenty možno pri vytváraní alebo editácii záznamov pre konkrétneho 
klienta zadať základné informácie ako sú,  zamestnanec ktorého chce klient  uprednostniť pri 
vybavovaní služieb, mesiace v ktorých má o služby záujem, typ destinácie či rozmedzie sumy, 
ktorý je ochotný za služby vynaložiť. Systém umožňuje prideliť klientovi bonitu, na základe 
ktorej  môže  vyhodnocovať  a  doporučovať  ponuky.  Na  obrázku  42  je  zachytený  výstup 
z editácie CRM pre konkrétneho klienta.
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Obrázok 42: CRM Details 



5.2.5 Komponenta PointSystem 

Táto komponenta zabezpečuje správu odmeňovania klientov za využívanie služieb čím istým 
spôsobom napĺňa myšlienky CRM. Táto komponenta sa teda dá svojou podstatou zaradiť medzi 
CRM komponenty. Logicky je táto komponenta rozdelená do nasledujúcich 3 tried: 

• PointSystem – editácia bodových hodnôt za vyplnenie profilu a využívanie CRM

• PointSystemRewards – správa odmien pre klientov

• PointSystemServices – správa bodových ziskov za služby (súčasť ukážky)

Obecným  rozhraním  pre  prácu  s  touto  komponentou  je  trieda  PointSystemFacade a  jej 
funkčnosť  v rámci  dátovej  vrstvy  zabezpečuje  interface  IPointSystemDao a  trieda 
SqlServerPointSystemDao.

Ako demonštráciu funkčnosti  tejto komponenty som implementoval  správu služieb a bodov, 
ktoré možno získať za ich využitie klientom, ktorej výstup je na obrázku 43.

Jednotlivé  položky  v  PointSystem  Services  možno  vytvárať,  editovať  a  mazať.  Táto 
komponenta zabezpečuje definovanie bodových ziskov pre klienta za poskytnuté informácie, 
správu služieb za ktoré možno body získavať a odmien ktoré môže získať výmenou za body.

Na obrázku 44 je zachytený výstup z editácie služieb.
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Obrázok 43: PointSystem View 

Obrázok 44: PointSystem - Service Details 



5.2.6 Komponenta System 

Táto komponenta zabezpečuje správu systému, archivácií, článkov a reklamy v rámci systému. 
Taktiež obsahuje správu ankiet a editáciu informačných textov. Komponenta má svoju logickú 
štruktúru rozdelenú do týchto 6 tried: 

• SystemArchives – archivácia databázy pre jednotlivé komponenty (súčasť ukážky)

• SystemArticles – správa článkov

• SystemCategories – správa reklamných bannerov a videí, ...

• SystemInfotext – editácia informačných textov pre zamestnancov

• SystemPollOptions – editácia ankety

• SystemPool – správa ankiet

Obecným rozhraním pre prácu s touto komponentou je trieda  SystemFacade a jej funkčnosť 
v rámci dátovej vrstvy zabezpečuje interface ISystemDao a trieda SqlServerSystemDao.

Ako demonštrácie funkčnosti tejto komponenty som implementoval správu archivácie databázy, 
ktorej výstup je na obrázku 45.

Jednotlivé  položky  v  ukážke  komponenty  System  –  Archives  možno  vytvárať,  editovať  a 
mazať. Daný zamestnanec (prípadne default employee, ak nie je obsiahnutá komponenta staff) 
zvolí, ktorú komponentu chce archivovať, prípadne dá archivovať celú databázu systému a určí 
cestu. Po archivácií sa zobrazí aj čas a dátum archivácie. Tieto archivácie by sa vo finálnom 
systéme mali  dať jednotlivo obnoviť. Ďalšie možnosti  tejto komponenty sú najme v správe 
článkov  pre  klientov  na  portály  aplikácie  a  informácií  pre  zamestnancov.  Vďaka  tejto 
komponente je možné na portál umiestniť a spravovať reklamy či videá. Nie menej podstatnou 
funkcionalitou tejto komponenty a to hlavne s ohľadom na CRM je správa ankiet a ich editácia.
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Obrázok 45: System - Archives View 



5.3 Možnosti použitia navrhnutých komponentov 

Komponenté  riešenie  systému  umožňuje  systém  modifikovať  v  závislosti  na  požiadavke. 
Niektoré komponenty nemusia byť v konkrétnom systéme vôbec použité alebo naopak, môžu 
byť vytvorené nové komponenty na mieru zákazníka a ich napojenie do systému by malo byť čo 
najjednoduchšie.  Pre  tento účel  každá komponenta  využíva  svoje  vlastné  Facade rozhranie, 
ktoré predstavujé obecné rozhranie systému a jeho komponentov voči aplikačnej vrstve. 

Jednotlivé komponenty sú implementované naprieč celou 3-stupňovou architektúrou systému, 
čo je vidieť aj na obrázku 46. Každá komponenta má svoju kolekciu tried v Business vrstve a 
pre každú z nich existuje samostatné rozhranie Facade, štandardne aj rovnako pomenované. 

V rámci dátovej vrstvy existuje pre každú z komponentov samostatný  interface a  Dao-trieda 
pre prácu s databázou.

Architektúra  systému umožňuje  používať  aj  iné databázové systémy (napr.  Access,  Oracle), 
pričom ich použitie treba nastaviť v triede DaoFactories a rovnako tak aj v aplikačnej vrstve 
v súbore Web.config. 

Okrem nastavenia Connection Stringu na danú databázu treba upraviť aj nasledujúci parameter:

<appSettings> <add key="DataProvider" value="System.Data.SqlClient"/> </appSettings> 
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Obrázok 46: Solution folders 



V mojom prípade som sa rozhodol  používať MS SQL server,  takže Dao-triedy jednotlivých 
komponentov pre prácu sa databázou sa nachádzajú v samostatnom adresáre SqlServer.

Dôležitým krokom k použitiu novej komponenty (napr.  Example) v rámci systému je okrem 
nahratia balíka súborov aj jej zavedenie do následujúcich tried:

• DaoFactory

     public abstract IExampleDao ExampleDao { get; }

• DataAccess

     public static IExampleDao ExampleDao { get { return factory.ExampleDao; } }

• SqlServerDaoFactor

     public override IExampleDao ExampleDao { get { return new SqlServerExampleDao(); } }

V závislosti  na zvolených komponentoch treba rovnako tak upraviť aj aplikačnú vrstvu. Pri 
implementácií ukážky Tonitour IS som sa snažil prezentovať všetky navrhnuté komponenty a 
aplikačná vrstva rovnako tak využíva komponentové usporiadanie.

Z tejto ukážku je jasne vidno ako je možné jednotlivé komponenty využívať v jednom celku, 
alebo sa podľa potreby zaobísť bez nich. 

Ako príklad môže poslúžiť živnostník,  ktorý podnika v cestovnom ruchu.  Nemá pod sebou 
žiadnych zamestnancov a preto sa rozhodne nevyužiť komponentu na správu zamestnancov. 
Rovnako tak nemusí  mať záujem využívať bodový systém odmeňovania. Takže si  zvolí  len 
komponenty BusinessCase, Clients, CRM a System.

Iným príkladom môže  buť  spološnosť,  ktorá  chce  mať  podrobnejšiu  správu  zamestnancov. 
Všetky  ostatné  komponenty  ostanú  neporušené.  Úlohou  pre  vývojárov  bude  zachytiť 
požiadavky  na  komponentu  staff,  zanalyzovať  a  navrhnúť  nové  riešenie  tejto  komponenty, 
prípadne jej úprav či rozšírení. Takéto riešenie ušetrí čas a peniaze.
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5.4 Spustenie ukážky Tonitour IS 

Táto  podkapitola  popisuje  postup  akým  možno  spustiť  ukážku  použitia  komponentov  v 
navrhnutom CRM systéme Tonitour IS.

Prvou dôležitou úlohou je spustenie databázy, ktorá je postavená na MS SQL. Ja osobne som sa 
rozhodol používať MS SQL Server Management Studio.

Prihlásenie na MS SQL server je na zachytené na obrázku 47. Server name: (local)

Po prihlásení sa je potrebné založiť novú databázu (obrázok 48). Database name: tonitour
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Obrázok 48: MS SQL New Database 

Obrázok 47: MS SQL Server Connect 



Ďalším krokom je import samotnej databázy. To vykonáte následovne:

• Dvojklikom spustite súbor tonitour.sql (nachádza sa v adresári aplikácie Tonitour IS)

• Zmeňte parameter v hranatých zátvorkách ak by sa nezhodoval s menom databázy.

• Potvrďte  ! Execute

Týmto sa vykoná import databázy. Pre lepšiu orientáciu si môžete všimnúť obrázok 49.

Ďalším dôležitým krokom je nastavenie, resp. overenie nastavenia connectionString-u v súbore 
Web.config (Tonitour IS\Web\Web.config). Connection string Data Source sa musí  zhodovať 
s prihlásením na MS SQL Server, v mojom prípade (local). Obrázok 50.
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Obrázok 49: MS SQL Database import 

Obrázok 50: Connection String 



Posledným krokom je spustenie kompilácie a aplikácie v programe MS Visual Studio 2010 
pomocou tlačidla F5. Po úspešnej kompilácia sa otvorí predvolený webový prehliadač spolu 
s ukážkou systému Tonitour IS (obrázok 51).

Hlavný súbor aplikácie: TONITOUR.sln

Pre spustenie v MS Visual Studio 2008 spustite súbor TONITOURv9.sln.
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Obrázok 51: Welcome Webpage 



6 Záver 

Počas tvorby diplomovej práce sa mi podarilo postupne naplniť všetky požiadavky, vízie a ciele. 
Na základe mojej preanalýzy môže cielený zákazník získať predstavu o CRM systéme, ktorý by 
mohol nasadiť vo svojej spoločnosti. Podľa jeho predstáv by sa dali upraviť konkrétne detaily 
pre konečnú implementáciu a v krátkom čase aj nasadiť do prevádzky.

Systém bol  navrhnutý  pomocou  komponentov  vytvorených  na  základe  návrhových  vzorov. 
Definovaný je taktiež postup použitia vrátane čiastočnej implementácie týchto komponentov a 
obecného rozhrania pre prácu s nimi. Všetky potrebné materiály, analýzy, návrh nového systému 
a časti zdrojového kódu sú súčasťou prílohy. Výhodou použitiu návrhových vzorov je možnosť 
implementovať tento systém prehľadne a jednoduchšie ho rozširovať.

V diplomovej práci som sa venoval najmä spätnej väzbe na zákazníka v podobe CRM, ktorá je 
momentálne najviac aktuálna. V čase finančnej krízy je väčšina firiem ako aj cestovný ruch 
ohrozený a každý nový či verný zákazník je veľmi cenný.

Na vypracovanie analýzy a návrhu systému som použil postupy RUP a nástroj IBM Rational 
Software  Architect.  Obecné  rozhranie  systému a  základné  komponenty  som implementoval 
pomocou Microsoft Visual Studio 2010 a programovacieho jazyka C#. Použitá databáza v rámci 
ukážky použitia komponentov v CRM systéme Tonitour IS je MS SQL (tonitour.sql). Na jej 
správu som využil Microsoft SQL Server Management Studio 2008. Počas vypracovania tejto 
práce som sa snažil dodržať všetky zadané zásady pre vypracovanie, verím že úspešne.
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