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1 Úvod 

Cieľom tejto práce je vytvorenie CRM informačného 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 funkcionalitou bežne používaného systému  v 
cestovných kanceláriách by mal byť navrhovaný systém schopný generovať cestovné poukazy a 
zaznamenať ostatné potrebné údaje obchodného prípadu. 

2 Spôsob nasadenia 

Vyššia miera uspokojenia zákazníkov, cielené ponuky, využitie CRM.

2.1 Špecifikácia problému 

Problém
Chýbajúce CRM prvky, slabé informácie o zákazníkovi a o jeho 
spokojnosti so službami, zlá situácia na trhu. Slabá kontrola 
zamestnancov. Problém so získaním nového zákazníka.

Ovplyvňuje Cestovnej kancelárie, jej zamestnancov, majiteľa a samozrejme klientov.

Dopad problému
Nižšie uspokojenie potrieb zákazníkov, problém s udržaním si zákazníka 
alebo so získaním nového. V podstate existenčný problém, kvôli zlej 
situácia na trhu a finančnej kríze.

Riešenie problému
Rozšírenie súčastného informačného systému o CRM prvky. Získanie 
konkurenčnej výhody. Získanie nových zákazníkov a udržanie starých.

3 Popis zainteresovaných skupín 

Zadávateľom je cestovná kancelária,  ktorej ide o lepšie uspokojenie svojich zákazníkov, ich 
udržanie si, získanie zákazníkov nových a o získanie konkurenčnej výhody pomocou rozšírenia 
aktuálne systému o nové (CRM) prvky. Zadávateľ vyžaduje lepšiu kontrolu zamestnancov.

Systém budú využívať zamestnanci  a klienti  tejto spoločnosti.  Pod pojmom zamestnanec sa 
myslí aj vedúci a v istom zmysle aj majiteľ.

Súhrn zainteresovaných skupín je v následujúcej tabuľke.
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Názov Popis Zodpovednosť

Administrátor Správca systému
Zaisťuje správny beh systému (aktualizácie systému, 
úpravy textov, atď.), obmedzený prístup k databáze.

Majiteľ
Majiteľ cestovnej 
kancelárie

Plný prístup k systému, sledovanie štatistík, plná sprava 
zamestnancov, zákazníkov a CRM.

Vedúci
Zamestnanec 
s vyššou 
zodpovednosťou 

Preberá väčšinu zodpovednosť zamestnanca a rozširuje 
ju o správu zamestnancov, sledovanie ich výkonnosti a 
o kompletnú správu obchodných prípadov.

Zamestnanec
Zamestnanec 
poskytujúci služby 
zákazníkom

Priamy prístup k zákazníkom a spracovanie jeho 
požiadaviek s využitím funkcionalít  CRM prvkov 
systému a správa obchodného prípadu.

Zákazník

Subjekt 
podnikateľského 
záujmu, sú mu 
ponúkané služby

Využívanie služieb, platba za služby, vypĺňanie 
generovaných dotazníkov a ďalšia interaktivita s CRM 
prvkami systému, doporučenie nového zákazníka.

4 Celkový pohľad na produkt 

4.1 Perspektíva produktu 

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.

4.2 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
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• 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.

4.3 Alternatívy a konkurencia 

V  súčastnosti  nie  je  rozšíreným  javom,  že  cestovné  kancelárie  využívajú  CRM  systémy. 
Alternatívou k vlastnej implementácií CRM do systému je možnosť zakúpenia licencie na CRM 
softvér mySAP od spoločnosti SAP, ktorá je však pre menšiu spoločnosť neúmerne drahá.

5 Priority 

• Zachovanie funkcionality obchodného prípadu a jej ďalšie rozšírenie.

• Rozšírenie systému o CRM prvky, bodový systém a správu zákazníkov a zamestnancov.

• Zabezpečiť kontrolu pracovného výkonu a obľúbenosti zamestnancov.

• 24 hodinový online prístup a intuitívne GUI.

• Bezpečný prístup so šifrovanou komunikáciou a s rozdielnym rozhraním pre zákazníka 

a pre zamestnancov (rozdielne URL).

6 Ostatné požiadavky 

Funkčné požiadavky:

• rozdelenie na zákaznícku a pracovnú časť

• administrácia webu pomocou drag & drop

• možnosť zálohy a obnovy celej databázy alebo jej časti

• upozorňovanie na dôležité udalosti v čase

Nefunkčné požiadavky: 

• možnosť zmeny dizajnu stránky zmenou témy 

• aplikácia umiestnená na webu ako pre zákazníka tak pre zamestnanca

• využitie databázy MySQL alebo MSSQL

• implementácia pomocou C#, ASP.NET

• spoľahlivosť, bezpečnosť a validita
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1 Úvod 

Ako  vidíme  na  nasledujúcom  obrázku,  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.

1.1 Účel 

Tento  dokument  poskytuje  pohľad  na  navrhovaný  systém.  Využíva  rôzne  architektonické 
pohľady  v  závislosti  na  rôzne  aspekty  aplikácie.  Zachytáva  všetky  významné  body 
navrhovaného systému.

1.2 Rozsah 

V dokumente je popísaný prehľad architektúry systému IS TONITOUR. Cieľom je navrhnúť 
informačný  systém s  orientáciou  na  správu  agendy  cestovnej  kancelárie  s  využitím  CRM. 
Výsledný systém by mal  fungovať  ako  nástroj  zefektívnenia  práce  zamestnancov cestovnej 
kancelárie  s  podporou motivácie  zákazníka.  Mal  by  zachytiť  spätnú  väzbu od  zákazníka  a 
kategorizovať ho. Súčasťou systému je  správa obchodného prípadu a tlač cestovných poukazov.
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2 Reprezentácia architektúry 

Architektúra systému je v tomto dokumente reprezentovaná sériou rôznych modelov a pohľadov 
na daný systém. Jednotlivé modely sú reprezentované ako UML modely, ktoré boli vytvorené 
pomocou  nástroja  ConceptDraw  Pro  a  taktiež  pomocou  nástroja  IBM  Rational  Software 
Architect.  Následne boli  publikované do HTML podoby.  Modely sú taktiež popísane slovne 
podľa konvencií RUP. 

3 Ciele architektúry a obmedzenia 

Je  potrebné  aby  bol  systém  rozdelený  do  dvoch  prihlasovacích  rovín.  Jedna  bude 
reprezentovaná prihlasovaním zamestnancov, administrátora a majiteľa, pričom zamestnanci sa 
budú prevažne prihlasovať z lokálnej siete v predajni cestovnej kancelárie a druhá rovina bude 
reprezentovaná klientmi, ktorí sa budú prihlasovať mimo predajne. Systém teda bude ponúkať 
pre obe roviny prihlasovanie pomocou webového klienta, no pre každú rovinu z inej adresy toho 
istého serveru.  Dôraz musí byť kladený na zabezpečený prenos z webového klienta na server. 

Kľúčové požiadavky a obmedzenia, ktoré majú významný vplyv na architektúru sú: 

1. Systém využíva funkcionalitu pôvodného systému a  to konkrétne Obchodný prípad, 
ktorý ďalej rozširuje o nové prvky.

2. Systém sa zameriava na CRM, teda na spätnú väzbu na zákazníka.

3. Systém umožňuje správu a sledovanie výkonnosti či obľúbenosti zamestnancov.

4. Bude využitá architektúra klient-server so spoločnou databázou.

5. Ochrana dát a bezpečnosti spočíva v prístupe pomocou hesla a šifrovanej komunikácií. 

4 Use Case pohľad 

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.

Nasledujúce kapitoly 4.1 až 4.6 popisujú hlavné prípady použitia a sú vytvorené s využitím 
konvencií a postupov RUP.
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Use Case 
4.1 Obchodný prípad 

Verzia 1.3 

História revízií  

Dátum Autor Popis zmien
20.2.2009 var084 Inicializácia
18.3.2009 var084 Pridanie prípadov užitia a doplnenie
14.4.2009 var084 Finálne úpravy
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Úvod 

Účel:

Táto  správa  komplexne  popisuje  Use-Case  model  obchodného  prípadu,  ktorý  je  podstatou 
pôvodného systému. Podrobnejšie sú popísané len udalostí  o ktoré je pôvodná funkcionalita 
rozšírená. Názov tohto prípadu užitia je „Obchodný prípad“.

Oblasť:

Tento  UseCase  model  zachytáva  funkcionalitu  pôvodného  systému  a  rozširuje  ju  o  nové 
možnosti  a spätnú väzbu na zákazníka. Podrobnejšie popísané sú len rozšírenia prípadu užitia 
oproti pôvodnému stavu. Niektoré rozšírenia sú popísane ako samostatný UseCase.

Systém umožní následovné: 

Na základe vstupných požiadaviek zákazníka a jeho spätnej väzby zamestnanec vytvorí nový 
obchodný  prípad,  do  ktorého  musí  vyplniť  organizačné  a  ekonomické  údaje.  Organizačné 
zahrňujú osobné údaje objednávateľa, číslo obchodného prípadu, údaje pre cestovnú kanceláriu 
a  informácie  o cestovnom poukaze.  Ekonomické zas zahrňujú cenu zájazdu,  stav úhrad pre 
dodávateľa  a  stav  platby  od  zákazníka,  ktorá  môže  byť  rozšírená  splátkovým kalendárom. 
Zamestnanec následne vydáva zákazníkovi originálny cestovný poukaz, pričom tento cestovný 
poukaz zamestnanec prijal od prvoposkytovateľa služby. Zamestnanec sa stará okrem iného o 
správu zákazníkov, môže vyhľadávať obchodné prípady, editovať ich a tlačiť ich. Rovnako tak 
môže pri niektorých službách tlačiť poukaz. Systém zamestnancovi umožní výpis dôležitých 
udalostí v danom čase. Súčasťou tohto výpisu sú ekonomické údaje a aktuálny stav cestovného 
poukazu. Pri výpise obchodného prípadu môže zamestnanec využiť usporiadanie výpisu podľa 
položiek  alebo  ich  môže  filtrovať.  Pri  každom  obchodnom  prípade  je  predvolená  ako 
zodpovedná osoba ten zamestnanec, ktorý obchodný prípad vytvoril. Tuto zodpovednosť môže 
však  vedúci  kedykoľvek  prideliť  inému  zamestnancovi.  Vedúci  pomocou  prehľadného 
sumárneho výpisu kontroluje stav všetkých obchodných prípadov, pričom pri každom OP vidí aj 
zodpovedného zamestnanca.

Definícia skratiek:

Pozri „Glossary“ dokument.

Odkazy:

Žiadne.
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Katalóg aktérov 

Hlavný Aktér:
Zákazník – pomocou spätnej väzby a vstupných požiadaviek dodá potrebné údaje na vytvorenie 
nového  obchodného  prípadu.  Následne  mu  je  vydaný  cestovný  poukaz.  Jeho  správu  riadi 
zamestnanec.

Zamestnanec  –  vytvára  nový  obchodný  prípad  na  základe  vstupu  od  zákazníka  pričom 
podmienkou vytvorenia  OP je  vyplnenie  povinných organizačných  a  ekonomických údajov. 
Následne  vydá  zákazníkovi  cestovný  poukaz,  ktorý  však  najskôr  musí  obdržať  od 
prvoposkytovateľa  služby.  Zamestnanec  taktiež  riadi  správu  zákazníka  ktorá  je  popísaná  v 
samostatnom  prípade  užitia  „Správa  zákazníka“.  Obchodný  prípad  si  môže  zamestnanec 
vyhľadať,  vypísať,  vytlačiť  alebo  ho  môže  editovať.  Pri  výpise  ho  môže  usporiadať  alebo 
filtrovať. Zamestnanec je upozornený na dôležité udalosti týkajúce sa ekonomických údajov a 
stavu cestovného poukazu a môže mu byť pridelený aj iný OP. Štandardne je zodpovedný za 
OP, ktoré sám vytvoril.

Vedúci – môže kedykoľvek prideliť zodpovednosť za daný OP, ktorémukoľvek zamestnancovi. 
Má prístup k prehľadnej kontrole všetkých obchodných prípadov. 

Podporný Aktér:
Majiteľ - rovnaké ako u vedúceho.
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UseCase model „Obchodný prípad“ 

Na prvom obrázku je znázornená pôvodná funkcionalita a na druhom funkcionalita rozšírená.
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Voľba zodpovednej osoby 

Popis:
Vedúci môže kedykoľvek zmeniť (odobrať alebo prideliť) zodpovednosť pre daný obchodný 
prípad, ktorémukoľvek zamestnancovi, čiže aj sám sebe. Vďaka generalizácií aktérov má tuto 
možnosť aj majiteľ.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Musí existovať aspoň jeden nový obchodný prípad a aspoň jeden zamestnanec.

Success end condition

1. Vedúci zmení zodpovednú osobu pre konkrétny obchodný prípad.

Spúšťač:

1. Udalosť „Voľba zodpovednej osoby“ môže byť vyvolaná aktérom vedúci alebo 
majiteľ z „Kontrola obchodných prípadov“ alebo „Výpis obchodného prípadu“.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí zvolený obchodný prípad a aktuálneho zodpovedného zamestnanca.
2. Vedúci  vyberie  z  rolovacieho  menného  zoznamu  zamestnanca,  ktorý  má  prevziať 

zodpovednosť za obchodný prípad.
3. Systém pri zvolení nového mena z rolovacieho menného zoznamu aktivuje tlačítko pre 

uloženie voľby.
4. Vedúci pomocou tohto tlačítka potvrdí voľbu.
5. Systém do karty obchodného prípadu zapíše záznam o predchádzajúcej zodpovednej 

osobe a za aktuálnu zodpovednú osobu doplní práve zvoleného zamestnanca. Koniec.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2, 4.
Vedúci ukončí udalosť „Voľba zodpovednej osoby“ pomocou tlačítka „Zrušiť“. Koniec.

85



Kontrola obchodných prípadov 

Popis:
Vedúci  pomocou  prehľadného  sumárneho  výpisu  kontroluje  stav  všetkých  obchodných 
prípadov, pričom pri každom obchodnom prípade vidí aj zodpovedného zamestnanca.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Musí existovať aspoň jeden nový obchodný prípad.
Post-Conditions:

• Pri voľbe zodpovednej osoby musí existovať aspoň jeden zamestnanec.

Success end condition

1. Systém zobrazí vedúcemu prehľad o nových obchodných prípadoch.

Spúšťač:

1. Zvolením konkrétneho OP sa pomocou udalosti  „Výpis obchodného prípadu“ 
zobrazí  karta  daného  obchodného  prípadu.  Prepojenie  na  udalosť  „Voľba 
zodpovednej osoby“.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí sumárny výpis nových obchodných prípadov. Prepojením na udalosť 

„Výpis obchodného prípadu“ je možné prejsť na kartu daného OP a taktiež je prebraná 
aj možnosť rozšírenia o usporiadanie nových OP podľa položky a ich filtrovanie. 

2. Vedúci klikne na tlačítko „Zodpovedná osoba“ vedľa daného OP.
3. Systém prejde na udalosť „Zmena zodpovednej osoby“.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2.
Vedúci ukončí udalosť „Kontrola obchodných prípadov“ pomocou tlačítka „Zrušiť“.  
Koniec.

86



Výpis dôležitých udalostí 

Popis:
Zamestnanec je systémom upozornený na dôležité udalosti týkajúce sa ekonomických údajov 
alebo zmien stavu cestovného poukazu. 

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Musí existovať aspoň jeden nový obchodný prípad.

Success end condition

1. Systém upozorní zamestnanca na dôležitú udalosť.

Spúšťač:

1. Systém  kontroluje  v  určitých  intervaloch  ekonomické  údaje  týkajúce  sa 
obchodného prípadu a taktiež stav cestovného poukazu pre daný OP.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zistí  zmenu stavu cestovného poukazu pre daný obchodný prípad alebo zistí 

dátumovú (časovú zhodu) súvisiacu s ekonomickými údajmi OP (napr. splátka).
2. Systém otvorí okno s výstražnou hláškou a zapíše tento záznam aj do karty o dôležitých 

udalostiach (centrálna, možnosť filtrovania pre konkrétneho zamestnanca).
3. Zamestnanec klikne na tlačítko „Zobraziť“ v okne s výstražnou hláškou.
4. Systém otvorí daný obchodný prípad pomocou udalosti „Výpis obchodného prípadu“.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 3.
Zamestnanec kliknutím na tlačítko „Zrušiť“ zatvorí okno s výstražnou hláškou. Koniec.
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Use Case 
4.2 Spätná väzba na zákazníka 

Verzia 1.3 

História revízií 

Dátum Autor Popis zmien
21.2.2009 var084 Inicializácia
18.3.2009 var084 Pridanie prípadov užitia a doplnenie
20.4.2009 var084 Finálne úpravy
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Úvod 

Účel:

Táto  správa  komplexne  popisuje  Use-Case  model  systémového  riešenia  CRM pod názvom 
„Spätná väzba na zákazníka“. 

Oblasť:

Tento UseCase model sa vzťahuje na CRM, čiže spätnú väzbu na zákazníka.

Systém umožní následovné: 
Zákazník sa registruje do systému vyplnením osobných údajov a vyplnením svojho profilu. Ak 
má záujem o promo poštu, tak si zvolí v akom období mu majú byť ponuky zasielané. Zákazník 
môže  odoslať  pozvánku  do  systému na  e-mail  svojho  známeho.  Po  využití  služby  systém 
ponúkne  zákazníkovi  vygenerovaný  formulár  na  základe  dostupných  informácii.  Tie,  mimo 
známych informácii o použitých službách, môže zákazník doplniť editáciou profilu. Zákazník 
hodnotí spokojnosť so zamestnancom, pričom si volí toho, s kým chce do budúcna primárne 
komunikovať. Systém umožní zákazníkovi prezerať jemu doporučené ponuky. Všetky prvky sú 
rozšírené o prípad užitia „Bodový systém“, cez ktorý zákazník za spomenuté činnosti získava 
body.
Zamestnanec môže vypísať zákazníkov na základe rôznych kritérií alebo si vyhľadať zákazníka 
priamo. Následne mu systém zobrazí  všetky dostupné záznamy o zákazníkovi.  Zamestnanec 
môže  vytvoriť  doporučenú  ponuku  a  zadefinovať  zákazníkov,  ktorým  sa  ponuka  zobrazí. 
Systém  umožňuje  prehľadný  výpis  vlastných  doporučených  ponúk.  Taktiež  zobrazuje 
obľúbenosť u zákazníkov.
Majiteľ naviac edituje generované formuláre a kritéria bonity zákazníkov.  Jeho možnosti  sú 
rozšírené  o  prípad  užitia  „Bodový  systém“,  kde  definuje  bodové  ohodnotenia  za  činnosť 
zákazníka.

Definícia skratiek:

Pozri „Glossary“ dokument.

Odkazy:

Žiadne.
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Katalóg aktérov 

Hlavný Aktér:
Zákazník  - registruje sa do systému, vyplňuje generovaný formulár,  nastavuje promo poštu, 
edituje  svoj  profil,  doporučuje  svojich  známych,  vypisuje  doporučenú  ponuku  a  volí  si 
obľúbeného zamestnanca. Rozšírením na bodový systém získava body za svoju činnosť.

Zamestnanec  -  zobrazuje  si  výpis  zákazníkov  na  základe  kritérií,  vyhľadáva  zákazníka, 
vypisuje si kompletný prehľad o danom zákazníkovi, vytvára doporučené ponuky a prideľuje 
ich zákazníkom, vypisuje si prehľad ním doporučených ponúk, a sleduje svoju obľúbenosť u 
zákazníka.

Majiteľ -  oproti  zamestnancovi  naviac  edituje  generované  formuláre  a  kritéria  bonity  (na 
základe ktorých sú triedení zákazníci) a jeho možnosti rozširuje „Bodový systém“, kde definuje 
bodové odmeny za dané služby a činnosti zákazníka.

Podporný Aktér:
Vedúci - rovnaké ako u zamestnanca.

UseCase model „Spätná väzba na zákazníka“ 
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Vyplnenie vygenerovaného formulára 

Popis:
Systém vygeneruje formulár na základe využitej služby zákazníkom a kritérií, ktoré nastavil 
majiteľ.  Systém,  po  vyplnení  a  potvrdení  formulára  zákazníkom,  uloží  údaje  do  databázy. 
Vyplnením formulára zákazník získava body (rozšírenie „Bodový systém“).

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zákazník musí byť registrovaný a musí využiť nejakú službu.

Post-Conditions:

• Údaje musia byť vyplnené korektne.

Success end condition:

1. Zákazník vyplnil údaje korektne a formulár je odoslaný a uložený do databázy.

Failure end condition:

1. Formulár nebol vygenerovaný.
2. Zákazník vyplnil nekorektné dáta.

Spúšťač:

1. Automatické vytvorenie formulára po uplynutí danej služby.
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Hlavný tok udalostí:
1. << extend >> Bodový systém.
2. Zákazník si vyberie formulár (na základe služby ktorú chce hodnotiť)
3. Zákazník dá príkaz na zobrazenie vygenerovaného formulára.
4. Systém zobrazí požadovaný formulár.
5. Užívateľ korektne vyplní všetky odpovede vo formulári.
6. Užívateľ potvrdí odoslanie vyplneného formulára.
7. Systém uloží získané dáta z formulára do databázy.
8. Systém ohlási zákazníkovi úspešnosť operácie.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2.
Žiadny  formulár.  Zákazník  ešte  nevyužil  žiadnu  službu,  alebo  už  dotazník  vyplnil. 

Koniec.
Bod 5.
Zákazník nevyplnil údaje korektne. Systém vyzve užívateľa na ich doplnenie či opravu.
Bod 6.
Zákazník môže prerušiť proces. Žiadna zmena nebude uložená. Koniec.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 8.
Systém pomocou „Bodového systému“ pripočíta zákazníkovu body za činnosť.
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Nastavenie promo pošty 

Popis:
Zákazník si vyberie v akom období mu ma na e-mail zasielaná promo pošta. Ďalej si zvolí o akú 
destináciu má záujem alebo zvolí všetky ponuky. Príjmom promo pošty zákazník získava body 
(rozšírenie „Bodový systém“).

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zákazník musí byť registrovaný.

Post-Conditions:

• Zákazník zvolením obdobia príjmu promo pošty súhlasí, že sa nejedná o spam.

Success end condition:

1. Promo pošta chodí na e-mail zákazníka v dané obdobie s tými správnymi 
ponukami.

Failure end condition:

1. Zákazník ma plnú poštovú schránku. Ponuky mu nechodia alebo sú 
presmerované do spamu.

2. Zákazník dostáva ponuky neadekvátne jeho požiadavkám.

Spúšťač:

1. Automatické odosielanie ponúk po zadaní do systému.
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Hlavný tok udalostí:
1. << extend >> Bodový systém.
2. Systém zobrazí ponuku nastavenia PP (zobrazí e-mail, ktorým sa zákazník registroval).
3. Zákazník označí (checkboxes) mesiace, v ktorých ma záujem o PP.
4. Zákazník zvolí či chce všetky ponuky, doporučené, vlastné, doporučené a vlastné.
5. Zákazník si zvolí vlastný filter ponuky a to zvolením typu služby, oblasti destinácie a 

cenovej hladiny služby (od-do).
6. Zákazník potvrdí odoslanie.
7. Systém uloží získané nastavenia do databázy.
8. Systém ohlási úspešnosť operácie  prípadne odošle na e-mail zákazníka aktuálnu PP.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 3.
Zákazník neoznačí ani jeden mesiac. PP mu nebude chodiť. Môže prejsť na bod 6.
Bod 4.
Zákazník zvolí všetky alebo len doporučené. Môže prejsť na bod 6.
Bod 6.
Zákazník môže prerušiť proces. Žiadna zmena nebude uložená. Koniec.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 8.
Systém pomocou „Bodového systému“ pripočíta zákazníkovi body za činnosť.
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Editácia profilu 

Popis:
Zákazník edituje osobné údaje a nastavuje si oblasť jeho záujmu o služby. Vyplnením oblasti 
zájmu služieb zákazník získava body. (rozšírenie „Bodový systém“). Profil je zobrazený ako 
karta zákazníka, v ktorej sa nachádzajú aj tabuľky „Bonus“, „Zakúpené služby“ a „Formuláre“.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zákazník musí byť registrovaný.

Post-Conditions:

• Zákazník získa body za vyplnenie profilu len raz.

Success end condition:

1. Zákazník editoval svoje osobné údaje vrátane hesla a e-mail adresy.
2. Zmena e-mail adresy sa prejaví až po jej verifikácií.
3. Zákazník editoval oblasť záujmu jeho služieb a získal body.

Failure end condition:

1. Nová e-mail adresa bola vyplnená nesprávne oproti kontrolnému údaju (adresa 
sa vypĺňa dva krát)

2. Nová e-mail adresa bola vyplnená dva krát totožne, no neexistuje, alebo k nej 
zákazník nemá prístup, nemôže teda potvrdiť verifikáciu e-mail adresy a tá po 
24-hodinách prepadá.

3. Nové heslo bolo vyplnené nesprávne oproti kontrolnému údaju (heslo sa vypĺňa 
dva krát)

Spúšťač:

1. Automatické odosielanie verifikačného kódu na novú e-mail adresu.
2. Pri verifikácii zmena aktuálnej e-mail adresy na novú.
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Hlavný tok udalostí:
1. << extend >> Bodový systém.
2. Systém zobrazí ponuku editácie profilu.
3. Zákazník edituje svoje osobné údaje vrátane hesla a e-mail adresy.
4. Zákazník pri editácií hesla alebo e-mail adresy vyplňuje údaj dva krát.
5. Systém priebežne overí  zhodu dvojmo vyplneného hesla  či  e-mail  adresy a  zobrazí 

výsledok.
6. Zákazník  si  zvolí  vlastné  portfólio  služieb,  ktoré  ho  zaujímajú  a  to  zvolením typu 

služby, oblasťou destinácie, cenovej hladiny, obdobia záujmu a ako často v ňom službu 
využije.

7. Zákazník potvrdí odoslanie.
8. Systém pri zmene hesla uloží nové heslo do databázy, ale iba v prípade že bola dvojitá 

zhoda.
9. V prípade dvojitej zhody pri zmene e-mail adresy systém vygeneruje verifikačný kód a 

odošle na danú e-mail adresu. Novú e-mail adresu uloží ako pomocný údaj.
10. Systém uloží ostatné získané dáta do databázy.
11. Systém ohlási úspešnosť operácie.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 3.
Zákazník preskočí na bod 6. V systému ostanú pôvodné osobné údaje.
Bod 6.
Zákazník nevyplní všetky položky, bude mu pridelená len percentuálna bodová odmena.
Bod 7.
Zákazník môže prerušiť proces. Žiadna zmena nebude uložená. Koniec.
Bod 8.
Zákazník nevyplnil kontrolnú položku nového hesla totožne. Systém ponechá pôvodné 
heslo.
Bod 9.
Zákazník  nevyplnil  kontrolnú  položku  novej  e-mail  adresy  totožne.  Systém  nechá  
pôvodnú.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 9.
Ak systém obdrží verifikačný kód, prepíše pôvodnú e-mail adresu novou.
Ak systém neobdrží verifikačný kód do 24 hodín, bude pomocný údaj vymazaný.
Bod 11.
Systém pomocou „Bodového systému“ pripočíta zákazníkovi body za činnosť.
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Doporučenie známeho 

Popis:
Zákazník vyplní e-mail adresy svojich známych, ktorým chcú tento systém doporučiť. Za každú 
novú registráciu inicializovanú ich doporučením získava zákazník bodovú odmenu.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zákazník musí byť registrovaný.

Post-Conditions:

• Zákazník môže poslať na daný e-mail pozvánku len jeden krát za 48 hodín. Ak v 
tabuľke figuruje údaj s časom úspešnej registrácie, systém už neumožní ďalšie 
zasielanie pozvánok na danú e-mail adresu. 

Success end condition:

1. Pozvánka s informáciami na registráciu príde novému potencionálnemu 
zákazníkovi na e-mail.

Failure end condition:

1. E-mail adresa nebola platná.
2. Zákazník ma plnú schránku alebo bola správa presmerovaná do spamu.

Spúšťač:

1. Automatické vygenerovanie e-mailu s unikátnym reťazcom pre registráciu pri 
jeho odosielaní.
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Hlavný tok udalostí:
1. << extend >> Bodový systém.
2. Systém zobrazí formulár na vyplnenie e-mail adries a nepovinného doplňujúceho textu.
3. Zákazník vyplní e-mail adresy svojich známych (oddelenie záznamov bodkočiarkou).
4. Zákazník vyplní nepovinný text, ktorý bude súčasťou zaslanej pozvánky.
5. Zákazník potvrdí odoslanie pozvánky/pozvánok.
6. Systém  overí  či  neexistuje  záznam  s  danou  e-mail  adresou  (nového  potencionálne 

zákazníka)  a v prípade že takýto záznam existuje, overí či nebola zaslaná pozvánka v 
priebehu  posledných  48  hodín  alebo  či  už  na  daný  e-mail  neprebehla  úspešná 
registrácia.

7. Systém vygeneruje jedinečný registračný reťazec a vloží  ho do tela správy spolu so 
stručným textom o spoločnosti a zmyslu tejto pozvánky s doporučením. Ďalej doplní 
meno, priezvisko a e-mail adresu zákazníka, ktorý pozvánku zaslal a nakoniec doplní aj 
nepovinný text.

8. Systém  zašle  takto  vytvorený  e-mail  na  zvolené  adresy  (každý  obsahuje  jedinečný 
reťazec).

9. Systém ohlási úspešnosť operácie a prejde na bod 2.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 3, 4, 5.
Zákazník zruší priebeh udalosti. Koniec.
Bod 6.
Systém zistí, že na danú e-mail adresu bola zaslaná pozvánka v priebehu posledných 48 
hodín,  alebo  na  danú  adresu  registrácia  už  úspešne  prebehla  (nájde  čas  úspešnej  
registrácie). Pre dané e-mail adresy teda preskočí body 7, 8 a v bode 9 zobrazí dôvod 
neúspechu pre každú e-mail adresu zvlášť.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 8.
Systém pomocou „Bodového systému“ pripočíta zákazníkovi body za činnosť.
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Registrácia sa do systému 

Popis:
Zákazník sa registruje do systému za čo získava svoje prvé body. V prípade že sa registruje 
pomocou doporučenia, ktoré mu prišlo na e-mail,  získava body taktiež odosielateľ pozvánky. 
(rozšírenie „Bodový systém“).

Úroveň: Low level

Post-Conditions:

• Zákazník potvrdením registrácie súhlasí s internými pravidlami IS TONITOUR.

Success end condition:

1. Zákazník sa úspešne registroval. Na registrovaný e-mail mu prišla správa so 
sumárnymi informáciami. Zákazník aj odosielateľ získal body.

2. Zákazník sa registroval bez pozvánky, na e-mail mu prišla správa so sumárnymi 
informáciami a s potvrdzovacím reťazcom, ktorým potvrdí pravosť svojej e-mail 
adresy. Po potvrdení získava body a úspešne ukončí registráciu.

Failure end condition:

1. Zákazník ma plnú poštovú schránku. Nemôže potvrdiť svoju e-mail adresu. 
Nedokončená registrácia.

2. Nové heslo bolo vyplnené nesprávne oproti kontrolnému údaju (heslo sa vypĺňa 
dva krát)

Spúšťač:

1. Automatické odoslanie potvrdzovacieho reťazca na e-mail pri registrácií bez 
doporučenia.
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Hlavný tok udalostí:
1. << extend >> Bodový systém.
2. Systém zobrazí registračnú stránku. (po kliknutí na odkaz s doporučením na registráciu)
3. Užívateľ vyplní povinné údaje pre registráciu.
4. Užívateľ zadá heslo a to dva krát pre jeho kontrolu. 
5. Systém priebežne kontroluje  nevyplnené položky a  zhodu kontrolnej  položky hesla. 

Graficky znázorňuje stav týchto položiek.
6. Užívateľ potvrdí odoslanie.
7. Systém uloží získané nastavenia do databázy.
8. Systém ohlási úspešnosť operácie  a odošle na e-mail zákazníka sumárne informácie.
9. Systém pomocou „Bodového systému“ pripočíta zákazníkovi body za činnosť.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2.
Systém zobrazí registračnú stránku. (po kliknutí na odkaz na stránke IS TONITOUR, 
čiže bez doporučenia na registráciu). Pokračuje na bod 3.
Bod 4.
Užívateľ  zadá e-mail  adresu a heslo,  pričom každý údaj dva krát  pre ich kontrolu.  
Pokračuje na bod 5.
Bod 5.
Systém priebežne kontroluje nevyplnené položky a zhodu kontrolnej položky e-mail  
adresy a hesla. Graficky znázorňuje stav týchto položiek. Pokračuje na bod 6.
Bod 8.
Systém ohlási úspešnosť operácie  a odošle na e-mail zákazníka sumárne informácie a 
overovací reťazec na potvrdenie e-mail adresy. Rozšírenie o bod 10.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 10.
Systém  ukončí  registráciu  po  prijatí  kontrolného  reťazca,  ktorý  zaslal  na  e-mail  
užívateľa.
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Výpis doporučenej ponuky 

Popis:
Zákazník si  zobrazí  výpis jemu doporučenej  ponuky alebo zvolí  filter,  pomocou ktorého sa 
zobrazia aj iné doporučené ponuky.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zákazník musí byť registrovaný.

Success end condition:

1. Zákazník získava prehľadný výpis jemu doporučenej ponuky alebo doporučenej 
ponuky, na základe ním nastaveného filtru. Respektíve všetky dostupné 
doporučené ponuky.

Failure end condition:

1. Zákazníkovi sa zobrazí prázdny výpis.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém  zobrazí  výpis  doporučených  ponúk  pre  zákazníka  na  základe  profilových 

údajov.
2. Zákazník si zvolí filter na základe, ktorého sa vyselektujú doporučené ponuky z celej 

ponuky. Respektíve zvolí zobrazenie všetkých doporučených ponúk z databázy.
3. Systém zobrazí  výpis doporučených ponúk na základe filtru. Ponuky doporučené na 

základe profilu zvýrazní oproti ostatným.
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Voľba obľúbeného zamestnanca 

Popis:
Zákazník  si  zvolí  zamestnanca,  s  ktorým  je  maximálne  spokojný  pri  komunikácii  so 
spoločnosťou, alebo ktorý mu je najviac sympatický. Tento zamestnanec bude prioritne riešiť 
ponuku  a  predaj  služieb  pre  tohto  zákazníka.  A bude  jeho  kontaktná  osoba.  V systéme  je 
zobrazená aj fotka zamestnanca a jeho kontaktné údaje.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zákazník musí byť registrovaný.

Post-Conditions:

• Zákazník zvolením obľúbeného zamestnanca bude kontaktovaný prioritne práve 
ním.

Success end condition:

1. Zákazník bude komunikovať prioritne so zvoleným zamestnancom. Pri osobnej 
návšteve cestovnej kancelárie bude v prípade, že sa tam zvolený zamestnanec v 
danom čase nachádza komunikovať taktiež s daným zamestnancom. Tento 
zamestnanec prioritne vytvára doporučené ponuky pre tohto zákazníka.

Failure end condition:

1. Zákazník si nezvolil zamestnanca, žiadny mu nevyhovuje.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí zoznam zamestnancov spolu s ich fotografiami a kontaktnými údajmi.
2. Systém pri každom zamestnancovi zobrazí stupnicu hodnotenia spokojnosti samotným 

zákazníkom.  Taktiež  výrazne  graficky  označí  obľúbeného  zamestnanca  ak  už  je 
zvolený.

3. Zákazník si označí kliknutím na fotku zamestnanca, ktorý sa stane jeho obľúbeným.
4. Zákazník  môže  ľubovolne  ohodnotiť  ľubovolného  zamestnanca  pomocou  stupnice 

hodnotenia. Toto ohodnotenie môže kedykoľvek zmeniť.
5. Užívateľ potvrdí svoju voľbu.
6. Systém uloží získané nastavenia do databázy.

104



Výpis zákazníkov podľa kritérií 

Popis:
Zamestnanec,  vedúci  (generalizácia)  či  majiteľ  si  môže  zobraziť  výpis  zákazníkov  podľa 
zvolených kritérií.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zamestnanec alebo majiteľ si musí najprv zvoliť kritéria pre výpis.

Post-Conditions:

• Aby sa zobrazil výpis, musí aspoň jeden zákazník splňovať definované kritéria.

Success end condition:

1. Výpis zákazníkov filtrovaný na základe definovaných kritérií.

Failure end condition:

1. Ani jeden zákazník nespĺňa definované kritéria.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí ponuku nastavenia nastavenia kritérií na filtrovaný výpis zákazníkov.
2. Zamestnanec, majiteľ zadefinuje kritéria pre výpis zákazníkov. Potvrdí voľbu.
3. Systém vyhľadá a zobrazí zákazníkov na základe definovaných kritérií.
4. Zamestnanec, majiteľ môže zmeniť kritéria a potvrdením voľby znova prejsť na krok 3.
5. Zamestnanec,  majiteľ  kliknutím  na  zákazníka  zvolí  zobrazenie  jeho  podrobných 

informácií.
6. Systém spustí „Výpis záznamov o zákazníkovi“.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 3.
Systém nenašiel ani jedného zákazníka, ktorý by spĺňal definované kritéria. Upozorní na 
túto skutočnosť a prejde na bod 4.
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Vyhľadanie zákazníka 

Popis:
Zamestnanec,  vedúci  (generalizácia)  či  majiteľ  si  full-textovo vyhľadá  zamestnanca  priamo 
pomocou zadania časti textu (meno/priezvisko/adresa/e-mail/kontakt). 

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zákazník musí zadať aspoň 2 znaky hľadaného textu.

Post-Conditions:

• Text sa musí aspoň raz nachádzať v porovnávaných položkách databázy.

Success end condition:

1. Systém zobrazil záznamy zhodné so zadaným textom.

Failure end condition:

1. Systém nenašiel ani jeden zhodný záznam.

Spúšťač:

1. Priebežné fulltextové vyhľadávanie počas zadávania znakov.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí kolónku na vyhľadávanie a checkboxes (meno/priezvisko/adresa/e-mail/ 

kontakt).
2. Zamestnanec,  majiteľ  si  označí  checkboxes,  ktoré  predstavujú  obsah  porovnávanej 

oblasti pri vyhľadávaní.
3. Zamestnanec, majiteľ začne do kolonky na vyhľadávanie zadávať text.
4. Systém po druhom znaku začne fulltextové vyhľadávanie zadaného textu v položkách 

databázy, ktoré sú zvolené pomocou checkboxes.
5. Systém priebežne vypisuje vyhľadané položky, teda zákazníkov.
6. Zamestnanec,  majiteľ  kliknutím  na  zákazníka  zvolí  zobrazenie  jeho  podrobných 

informácií.
7. Systém spustí „Výpis záznamov o zákazníkovi“.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 4.
Systém zobrazí hlášku s nápovedou, v prípade ak užívateľ zadal len jeden znak alebo v 
kroku 2 nezvolil ani jeden checkbox. Prejde na krok 2 resp. 3.
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Výpis záznamov o zákazníkovi 

Popis:
Zamestnanec,  vedúci  (generalizácia)  či  majiteľ  si  po  kliknutí  na  zvoleného  zákazníka  (pri 
„Výpis  zákazníka  podľa  kritérií“  alebo  „Vyhľadanie  zákazníka“)  zobrazí  podrobný  výpis 
všetkých  aktivít  zákazníka,  jeho  obľúbený  zamestnanec,  jeho  profil  a  osobné  údaje.  Tieto 
informácie sa vypíšu do nového okno, takýchto okien môže byť naraz otvorených viac. Pôvodné 
okno  s  „Výpis  zákazníka  podľa  kritérií“  alebo  „Vyhľadanie  zákazníka“  ostáva  aktívne  a  v 
danom okamihu na pozadí, pričom sa dá znova vyvolať do popredia. Profil je zobrazený ako 
karta zákazníka, v ktorej sa nachádzajú aj tabuľky „Bonus“, „Zakúpené služby“ a „Formuláre“.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Vyhľadanie, resp. zvolenie zákazníka pomocou „Výpis zákazníka podľa kritérií“ 
alebo „Vyhľadanie zákazníka“.

Success end condition:

1. Podrobný výpis všetkých aktivít zákazníka, osobných údajov a profilu.

Spúšťač:

1. Spustené pomocou „Výpis zákazníka podľa kritérií“ alebo „Vyhľadanie 
zákazníka“.

Hlavný tok udalostí:
1. Zákazník  po  dohľadaní  zákazníka  pomocou  „Výpis  zákazníka  podľa  kritérií“  alebo 

„Vyhľadanie zákazníka“ kliknutím naň zvolí zobrazenie jeho podrobných informácií.
2. Systém  vyhľadá  všetky  aktivity  ohľadom  zvoleného  zákazníka  (zakúpené  služby, 

vyplnené  dotazníky,  obľúbený  zamestnanec,  aktuálne  prebiehajúce  služby,  atď.  a 
zobrazí  ich  spolu  s  profilom  zákazníka  a  jeho  osobnými  údajmi  do  nového  okna. 
Takýchto okien môže byť viac, pričom sa dá medzi nimi prepínať a teda pôvodné okno 
(„Výpis  zákazníka  podľa  kritérií“  alebo  „Vyhľadanie  zákazníka“)  ostáva  aktívne. 
Jednotlivé okná s výpisom sa dajú zatvárať jednotlivo a nezávisle na poradí.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 3.
Zákazník  kliknutím  na  e-mail  adresu  zákazníka  spustí  poštového  klienta  a  môže  
kontaktovať zákazníka.
Bod 4.
Zákazník kliknutím na „Zavrieť“ zatvorí okno. Koniec.

107



Doporučenie ponuky zákazníkovi 

Popis:
Zamestnanec, vedúci (generalizácia) či majiteľ vytvorí v systéme doporučenú ponuku a zvolí 
pomocou parametrov a bonity, pre aký typ zákazníka ma byť priamo doporučená. 

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zamestnanec musí mať potrebné informácie, pomocou ktorých vytvorí 
doporučenú ponuku.

Post-Conditions:

• Zamestnanec musí zvoliť komu sa ponuka zobrazí, resp. komu sa nikdy 
nezobrazí.

Success end condition:

1. Zamestnanec, majiteľ vytvori doporučenú ponuku pre danú skupinu cieľových 
zákazníkov.

Failure end condition:

1. Zamestnanec nemá kompletné informácie na vytvorenie doporučenej ponuky.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí formulár pre zadanie novej doporučenej ponuky.
2. Zamestnanec, majiteľ vyplní položky informáciami o doporučenej ponuke. Potvrdí.
3. Systém overí  a  následne uloží  vyplnený formulár  do databázy a zobrazí  ponuku na 

definovanie cieľových zákazníkov pomocou parametrov.
4. Zamestnanec,  majiteľ  nastaví  parametre,  bonitu,  a  kritéria  (ne/zobraziť  v  úplnom 

výpise, zobraziť v úplnom výpise od určitej bonity zákazníka). Potvrdí tieto nastavenia.
5. Systém uloží kritéria a na ich základe bude zobrazovať doporučené ponuky.
6. Systém prejde na krok 1.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2, 6.
Zamestnanec, majiteľ zruší priebeh zadávania. Koniec.
Bod 4.
Systém odhalil neúplnosť zadaných položiek, zobrazí hlášku a prejde na bod 2.
Bod 5.
Zamestnanec, majiteľ zvolí „späť“ a prejde na bod 2.
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Výpis mnou doporučených 

Popis:
Zamestnanec si zobrazí ním vytvorené doporučené ponuky. Môže si ich odfiltrovať pomocou 
rozmedzia dátumov vytvorenia alebo podľa rovnakých kritérií ako sa zadávajú pri  vytváraní 
doporučenej  ponuky.  Vedúci  (aj  majiteľ)  vidí  všetky  doporučené  ponuky,  akoby ich  všetky 
zadával sám, pričom sa v kolónke „zadávateľ“ zobrazí skutočné meno osoby, ktorá doporučenú 
ponuku vytvorila.  Po kliknutí  na konkrétnu doporučenú ponuku sa ponuka otvorí do režimu 
zadávania „Doporučenie ponuky zákazníkovi“ čím sa dá editovať. 

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zamestnanec musí mať vytvorenú aspoň jednu doporučenú ponuku.

Success end condition:

1. Systém zobrazí zamestnancom vytvorené doporučené ponuky, ktoré môže 
zamestnanec následne editovať.

Failure end condition:

1. Systém nezobrazil ani jednú ponuku, zamestnanec žiadnu nevytvoril.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí zamestnancom vytvorené doporučené ponuky.
2. Zamestnanec si môže zvoliť rozmedzie dátumov vytvorenia a kritéria rovnaké ako pri 

vytváraní doporučenej ponuky. Následne potvrdiť filtrovanie.
3. Systém na základe dátumov a kritérií zobrazí dané doporučené ponuky.
4. Zamestnanec zvolením konkrétnej doporučenej ponuky prejde do jej editácie pomocou 

„Doporučenie ponuky zákazníkovi“ (bod 2) rovnako ako keby ju práve vytváral.
5. Po  potvrdení systém zmeny zaznamená.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1.
Ak sa jedná o vedúceho alebo majiteľa tak systém zobrazí všetky doporučené ponuky.
Bod 2.
Zamestnanec prejde priamo na bod 4.
Bod 4.
Zamestnanec ukončí „Výpis mnou doporučených“. Koniec.
Bod 5.
Zamestnanec cez udalosť „Doporučenie ponuky zákazníkovi“ nepotvrdí žiadne zmeny.
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Moja obľúbenosť 

Popis:
Zamestnanec vidí svoje hodnotenie spokojnosti od klientov (nevidí ktorý klient dal akú známku) 
a  zároveň sa mu zobrazí  zoznam zamestnancov,  pre ktorých je obľúbený.  Tento zoznam je 
aktívny rovnako ako pri vyhľadaní zákazníkov. Je teda prepojený s „Výpis zákazníkov podľa 
kritérií“,  „Vyhľadávanie zákazníka“ a rovnako aj s „Výpis záznamov o zákazníkovi“. Vedúci a 
majiteľ si môže z rolovacieho menného zoznamu otvoriť „Moju obľúbenosť“ pre konkrétneho 
zamestnanca.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zamestnanec musí mať aspoň jednu známku alebo byť aspoň raz zvolený za 
obľúbeného zamestnanca.

Success end condition

1. Systém zobrazí známku daného zamestnanca a zoznam zákazníkov, ktorí si ho 
zvolili za obľúbeného.

Failure end condition:

1. Systém nezobrazí známku, pretože zamestnanec nebol ani raz ohodnotený.
2. Systém nezobrazí zoznam zákazníkov, pretože si žiaden nezvolil zamestnanca za 

obľúbeného.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí  hodnotenie  spokojnosti  od klientov (daného zamestnanca)  v  podobe 

známky.
2. Systém  zobrazí  aktívny  zoznam  klientov,  ktorí  si  zvolili  daného  zamestnanca  za 

obľúbeného.  Tento  zoznam  je  prepojený  s  „Výpis  zákazníkov  podľa  kritérií“, 
„Vyhľadávanie zákazníka“ a rovnako aj s „Výpis záznamov o zákazníkovi“.

3. Zákazník si teda môže vyhľadať konkrétneho zákazníka alebo si vyhľadať zákazníka 
podľa kritérií pričom je prednastavené kritérium „som obľúbený“.

4. Zákazník si na základe prepojenia na „Výpis záznamov o zákazníkovi“ môže zobraziť 
výpis o danom zákazníkovi. 

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 5.
Systém vedúcemu a majiteľovi zobrazí aj rolovací menný zoznam, pomocou ktorého si 
môžu zvoliť „Moju obľúbenosť“ pre konkrétneho zamestnanca.
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Editácia generovaných formulárov 

Popis:
Majiteľ edituje položky generovaných formulárov. Tie sa potom generujú na základe využitých 
služieb zákazníkom. 

Úroveň: Low level

Post-Conditions:

• Musia byť vyplnené všetky položky.

Success end condition

1. Systém generuje formuláre s textom, ktorý nastavil majiteľ.

Failure end condition:

1. Systém generuje formuláre s nesprávnym textom, treba ho upraviť.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí zoznam formulárov (viacero typov, na základe rôznych služieb).
2. Majiteľ si kliknutím zvoli daný formulár.
3. Systém zobrazí  formulár  ako ho približne  vidí  zákazník  s  tým rozdielom že  nie  je 

viazaný na konkrétnu službu a časti textu sú nahradené slovným popisom premennej. 
Časti ktoré sa dajú editovať sú prehľadne zvýraznené.

4. Majiteľ klikne na časť textu, ktorú chce editovať. Prepíše daný text.
5. Kliknutím na inú časť textu môže opakovať bod 4.
6. Majiteľ potvrdí uloženie zmien editovaného textu.
7. Systém overí či nie je niektorý z editovaných textov prázdny a uloží upravený formulár 

do databázy, resp. prepíše pôvodný. Prejde na bod 1.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1.
Majiteľ ukončí „Editácia generovaných formulárov“. Koniec.
Bod 4.
Majiteľ ukončí „Editácia generovaných formulárov“. Koniec.
Bod 6.
Majiteľ sa stlačením tlačidla „zrušiť“ prejde na bod 2.
Bod 6.
Systém pri overení zistí že niektorý z editovaných textov je prázdny. Zobrazí výstražnú 
hlášku a prejde na bod 4.
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Editácia kritérií bonity 

Popis:
Majiteľ zadefinuje kritéria, ktoré musí zákazník spĺňať aby dosiahol určitú bonitu.

Úroveň: Low level

Post-Conditions:

• Musia byť vyplnené všetky položky.

Success end condition:

1. Systém ma zadefinované kritéria bonity pre zákazníkov.

Failure end condition:

1. Systém nemá (zatiaľ) definované žiadne kritéria.

Spúšťač:

1. Automatické priraďovanie bonity zákazníkom na základe definovaných kritérií.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí stupne bonity zákazníka a ku každému stupňu zobrazí číslo, názov a 

nakoniec kritéria, ktoré musí zákazník spĺňať aby mohol do danej bonity patriť.
2. Majiteľ môže zmeniť počet stupňov bonity pomocou rolovacieho číselného zoznamu.
3. Systém v prípade zmeny počtu stupňov pridá alebo uberie zobrazené stupne bonity. V 

databáze sa predtým vytvorené a následne zrušené stupne nemažú, len sa ďalej neberú v 
úvahu. Sú označené ako neaktívne. Pri opätovnom pridaní stupňa sa načítajú a aktivujú.

4. Majiteľ zadefinuje názov kritéria pre každý stupeň (číslo) bonity a potvrdí uloženie.
5. Systém zaznamená zmeny a uloží ich do databázy.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2,4.
Majiteľ môže prerušiť proces. Žiadna zmena nebude uložená. Koniec.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 4.
V prípade že pre daný stupeň bonity nie sú definované žiadne kritéria, nebude daný  
stupeň bonity braný do úvahy. Tento stupeň akoby ani nebol definovaný.
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Use Case 
4.3 Bodový systém 

Verzia 1.3 

História revízií 

Dátum Autor Popis zmien
21.2.2009 var084 Inicializácia
25.3.2009 var084 Pridanie prípadov užitia a doplnenie
21.4.2009 var084 Finálne úpravy
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Úvod 

Účel:

Táto  správa  komplexne  popisuje  Use-Case  model  systémového  riešenia  CRM pod názvom 
„Bodový systém“. 

Oblasť:

Tento UseCase model  rozširuje CRM, čiže  spätnú  väzbu na zákazníka o bodové odmeny a 
možnosť ich výmeny za určité bonusy.

Systém umožní následovné: 

Editáciu bodových ziskov za rôzne aktivity týkajúcich sa zákazníka, samotné získavanie týchto 
bodov zákazníkom a nakoniec ich výmenu za získane bonusy.
Majiteľ  môže  editovať  počiatočný  bodový  zisk  pre  nového  zákazníka,  bodový  zisk  za 
doporučenie  zákazníka  (až  po  jeho  registrácií),  bodové  zisky  za  rozličné  služby,  vyplnenie 
generovaných formulárov či profilu (percentuálne). Majiteľ rovnako definuje aj bonusy a ich 
bodovú cenu.
Zákazník môže body získať teda za registráciu sa do systému, doporučenie známeho, využitie 
služieb, vypĺňanie vygenerovaných formulárov alebo profilu. Tieto body môže následne meniť 
za dostupné bonusy.

Definícia skratiek:

Pozri „Glossary“ dokument.

Odkazy:

Žiadne.
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Katalóg aktérov 

Hlavný Aktér:
Zákazník – získava bodové zisky registráciu sa do systému, doporučenie známeho, využitie 
služieb, vypĺňanie vygenerovaných formulárov alebo profilu. Tieto body môže následne meniť 
za dostupné bonusy.

Majiteľ - edituje počiatočný bodový zisk pre nového zákazníka, bodový zisk za doporučenie 
zákazníka (až po jeho registrácií), bodové zisky za využitie rozličných služieb, za vyplnenie 
generovaných formulárov, alebo za vyplnenie profilu (percentuálne). Majiteľ rovnako definuje 
aj bonusy a ich  bodovú cenu.

Podporný Aktér:
Zamestnanec – fyzické odovzdanie odmeny ako bonusu (prezent) výmenou za body.
Vedúci - rovnaké ako u zamestnanca.

UseCase model „Bodový systém“ 
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Editácia bodov pre nového zákazníka 

Popis:
Majiteľ zadefinuje bodový zisk pre osobu, ktorá sa registruje ako nový zákazník.

Úroveň: Low level

Post-Conditions:

• Bodový zisk musí byť kladné celé číslo.

Success end condition:

1. Majiteľ upravil bodový zisk za registráciu sa nového zákazníka.

Failure end condition:

1. Bodový zisk nebol väčší ako 0.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí aktuálnu bodovú odmenu.
2. Majiteľ zadá novú hodnotu bodovej odmeny.
3. Systém aktivuje tlačítko na uloženie zmeny.
4. Majiteľ potvrdí zmenu hodnoty.
5. Systém uloží zmenenú hodnotu do databázy.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2.
Majiteľ nezmení hodnotu. Systém mu neaktivuje tlačítko na uloženie zmeny.
Bod 4.
Zákazník nepotvrdí zmenu ale zvolí „zrušiť“. Systém ponechá pôvodnú hodnotu.
Bod 5.
Zákazník zadal hodnotu, ktorá nebola väčšia ako 0. Systém zobrazí chybovú hlášku a 
prejde na bod 2.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 6.
Systém  upozorní  na  príliš  veľký  percentuálny  rozdiel  medzi  pôvodným  a  novým  
bodovým ohodnotením výstražnou hláškou.
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Editácia bodov za nového zákazníka 

Popis:
Majiteľ  zadefinuje  bodový  zisk  pre  zákazníka,  ktorý  pomocou  systému  (systémom 
generovaného e-mailu) doporučil zákazníka  nového. Tieto body sú uznané až po registrácií sa 
tohto nového zákazníka pomocou registračného reťazca vygenerovaného a zaslaného systémom 
práve na základe doporučenia.

Úroveň: Low level

Post-Conditions:

• Bodový zisk musí byť kladné celé číslo.

Success end condition:

1. Majiteľ upravil bodový zisk za doporučenie nového zákazníka.

Failure end condition:

2. Bodový zisk nebol väčší ako 0.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí aktuálnu bodovú odmenu.
2. Majiteľ zadá novú hodnotu bodovej odmeny.
3. Systém aktivuje tlačítko na uloženie zmeny.
4. Majiteľ potvrdí zmenu hodnoty.
5. Systém uloží zmenenú hodnotu do databázy.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2.
Majiteľ nezmení hodnotu. Systém mu neaktivuje tlačítko na uloženie zmeny.
Bod 4.
Zákazník nepotvrdí zmenu ale zvolí „zrušiť“. Systém ponechá pôvodnú hodnotu.
Bod 5.
Zákazník zadal hodnotu, ktorá nebola väčšia ako 0. Systém zobrazí chybovú hlášku a 
prejde na bod 2.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 6.
Systém  upozorní  na  príliš  veľký  percentuálny  rozdiel  medzi  pôvodným  a  novým  
bodovým ohodnotením výstražnou hláškou.
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Editácia bodov za služby 

Popis:
Majiteľ zadefinuje bodové zisky pre zákazníka za využitie rozličných služieb.

Úroveň: Low level

Post-Conditions:

• Bodový zisk musí byť kladné celé číslo.

Success end condition:

1. Majiteľ upravil bodové zisky za vyžívanie rozličných služieb.

Failure end condition:

3. Bodový zisk nebol väčší ako 0.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí  všetky  typy služieb,  za  ktoré  je možne získať body pričom aktívne 

služby graficky označí. „Aktívna“ znamená, že je bodový zisk za jej využitie.
2. Systém zobrazí aktuálnu bodovú odmenu ku každej službe.
3. Majiteľ môže kliknutím na názov služby, službu aktivovať alebo deaktivovať.
4. Majiteľ zadá novú hodnotu bodovej odmeny k ľubovolnej službe.
5. Systém aktivuje tlačítko na uloženie zmeny.
6. Majiteľ potvrdí zmenu hodnoty.
7. Majiteľ potvrdí zmenu aktivácií a deaktivácií služieb.
8. Systém uloží zmenenú hodnotu do databázy a zmeny de/aktivácií služieb.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 4.
Majiteľ nezmení hodnotu. Systém mu neaktivuje tlačítko na uloženie zmeny.
Bod 6,7.
Zákazník nepotvrdí zmenu ale zvolí „zrušiť“. Systém ponechá pôvodnú hodnotu.
Bod 8.
Zákazník zadal hodnotu, ktorá nebola väčšia ako 0. Systém zobrazí chybovú hlášku a 
prejde na bod 4.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 9.
Systém  upozorní  na  príliš  veľký  percentuálny  rozdiel  medzi  pôvodným  a  novým  
bodovým ohodnotením výstražnou hláškou.

120



Editácia bodov za vyplnené formuláre 

Popis:
Majiteľ zadefinuje bodové zisky pre zákazníka za vyplnenie vygenerovaného formulára.

Úroveň: Low level

Post-Conditions:

• Bodový zisk musí byť kladné celé číslo.

Success end condition:

1. Majiteľ upravil bodové zisky za vyplnenie vygenerovaných formulárov.

Failure end condition:

1. Bodový zisk nebol väčší ako 0.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém  zobrazí  všetky  typy  formulárov  pričom  aktívne  formuláre  graficky  označí. 

„Aktívny“ znamená, že je bodový zisk za jeho vyplnenie.
2. Systém zobrazí aktuálnu bodovú odmenu ku každému z nich.
3. Majiteľ môže kliknutím na názov formulára, formulár aktivovať alebo deaktivovať.
4. Majiteľ zadá novú hodnotu bodovej odmeny k ľubovolnému formuláru.
5. Systém aktivuje tlačítko na uloženie zmeny.
6. Majiteľ potvrdí zmenu hodnoty.
7. Majiteľ potvrdí zmenu aktivácií a deaktivácií formulárov.
8. Systém uloží zmenenú hodnotu do databázy a zmeny de/aktivácií formulárov.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 4.
Majiteľ nezmení hodnotu. Systém mu neaktivuje tlačítko na uloženie zmeny.
Bod 6,7.
Zákazník nepotvrdí zmenu ale zvolí „zrušiť“. Systém ponechá pôvodnú hodnotu.
Bod 8.
Zákazník zadal hodnotu, ktorá nebola väčšia ako 0. Systém zobrazí chybovú hlášku a 
prejde na bod 4.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 9.
Systém  upozorní  na  príliš  veľký  percentuálny  rozdiel  medzi  pôvodným  a  novým  
bodovým ohodnotením výstražnou hláškou.
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Editácia bodov za vyplnenie profilu (percentuálne) 

Popis:
Majiteľ zadefinuje bodový zisk za percentuálne vyplnenie profilu.

Úroveň: Low level

Post-Conditions:

• Bodový zisk musí byť kladné celé číslo.

Success end condition:

1. Majiteľ upravil bodový zisk za vyplnenie profilu zákazníkom.

Failure end condition:

1. Bodový zisk musí byť väčší ako 0 a deliteľný číslom 5. (20, 40, 60, 80, 100%)

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí aktuálnu bodovú odmenu.
2. Majiteľ zadá novú hodnotu bodovej odmeny za 100% vyplnenia profilu.
3. Systém aktivuje tlačítko na uloženie zmeny.
4. Majiteľ potvrdí zmenu hodnoty.
5. Systém uloží zmenenú hodnotu do databázy.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2.
Majiteľ nezmení hodnotu. Systém mu neaktivuje tlačítko na uloženie zmeny.
Bod 4.
Zákazník nepotvrdí zmenu ale zvolí „zrušiť“. Systém ponechá pôvodnú hodnotu.
Bod 5.
Zákazník zadal hodnotu, ktorá nebola väčšia ako 0 alebo nebola celočíselne deliteľná  
piatimi. Systém zobrazí chybovú hlášku a prejde na bod 2.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 6.
Systém  upozorní  na  príliš  veľký  percentuálny  rozdiel  medzi  pôvodným  a  novým  
bodovým ohodnotením výstražnou hláškou.
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Editácia bonusov za body 

Popis:
Majiteľ zadefinuje možné bonusy a ich bodovú cenu. Zľavu za službu výmenou za body je 
vhodné uvádzať v doporučených ponukách.

Úroveň: Low level

Post-Conditions:

• Bodový zisk musí byť kladné celé číslo.

Success end condition:

1. Majiteľ nadefinoval bonusy a ich cenu v bodoch.

Failure end condition:

1. Cena za bonus musí byť vyššia ako 0 bodov.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí aktuálnu ponuku bonusov a ich bodové ceny.
2. Majiteľ môže pridať novú položku bonusu.
3. Majiteľ môže editovať názov, text (popisný), či obrázok bonusu.
4. Majiteľ zadá novú hodnotu bodovej ceny za určitý bonus.
5. Majiteľ môže aktivovať alebo deaktivovať ľubovolný bonus (tlačítko „de/aktivovať“).
6. Majiteľ môže označiť ľubovolný bonus na vymazanie (tlačítko „zrušiť“).
7. Systém aktivuje tlačítko na uloženie zmeny.
8. Majiteľ potvrdí uloženie zmien.
9. Systém uloží zmenené či nové hodnoty do databázy.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2, 3, 4, 5, 6.
Majiteľ nezmení hodnotu. Systém mu neaktivuje tlačítko na uloženie zmeny.
Bod 8.
Zákazník nepotvrdí zmenu ale zvolí „zrušiť“. Systém ponechá pôvodnú hodnotu.
Bod 9.
Zákazník zadal hodnotu, ktorá nebola väčšia ako 0 alebo hodnotu pri novej položke  
nezadal. Systém zobrazí chybovú hlášku a prejde na bod 4.
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Body za registráciu sa do systému 

Popis:
Zákazník získava body za svoju registráciu sa do systému. Tá môže byť realizovaná práve na 
základe pozvánky od iného zákazníka.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zákazník spúšťa registračný reťazec z doporučenia (zo svojej e-mailovej 
schránky) alebo spúšťa registráciu priamo z webu IS TONITOUR.

Post-Conditions:

• Registrácia musí prebehnúť kompletne, v prípade e-mail adresy musí prebehnúť 
overenie pomocou kontrolného reťazca. Ak bola registrácia vyvolaná z e-mail 
adresy na doporučenie a e-mail adresa sa nemení, overenie nie je potrebné.

Success end condition

1. Systém pripočíta novému zákazníkovi body za registráciu sa do systému.

Failure end condition:

1. Systém nepridal žiadne body, registrácia neprebehla úspešne.

Spúšťač:

1. Automatické spustenie pri registrácií nového zákazníka.

Hlavný tok udalostí:
1. Zákazník začne udalosť registrácie sa do systému.
2. Systém skontroluje úspešnosť registrácie.
3. Systém v prípade že sa jedná o registráciu na doporučenie spúšťa udalosť „Body za 

doporučenie“,  a  preposiela  do  nej  informácie  o  úspešnom  registrovaní  sa  daného 
zákazníka a čas registrácie.

4. Systém pripočíta definované body na bodové konto nového zákazníka.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2.
Systém potvrdil neúspech pri registrácií. Koniec.
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Body za doporučenie známeho 

Popis:
Zákazník  získava  body  za  doporučenie  (zaslanie  pozvánky  na  e-mail  známeho)  nového 
zákazníka a jeho následnú registráciu (spustenú daným registračným reťazcom z e-mail adresy).

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zákazník spúšťa registračný reťazec z doporučenia (zo svojej e-mailovej 
schránky). Registrácia prebehla kompletne, úspešne.

Post-Conditions:

• Zákazník, ktorý zaslal pozvánku s doporučením musí byť stále registrovaným 
zákazníkom v systéme IS TONITOUR.

Success end condition

1. Systém pripočíta zákazníkovi body za získanie nového zákazníka na základe 
jeho doporučenia.

Failure end condition:

1. Systém nemôže pripočítať body za túto udalosť, zákazník ma zrušenú 
registráciu. (porušenie pravidiel, na vlastnú žiadosť)

Spúšťač:

1. Automatické spustenie pri registrácií nového zákazníka pomocou doporučenia.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém  v  priebehu  udalosti  „Body  za  registráciu  sa  do  systému“  prepošle  údaj  o 

úspešnej registrácií sa nového zákazníka spolu s e-mail adresou, z ktorej bola spustená 
registrácia a časť jej úspešného ukončenia.

2. Systém vo svojej databáze vyhľadá, ktorý zamestnanec zaslal pozvánku na daný e-mail 
a danému zákazníkovi pripočíta definované body za túto udalosť. Zaznamená aj čas 
úspešného  ukončenia  danej  registrácie  do  tejto  tabuľky  v  databáze.  Ak  v  tabuľke 
figuruje  údaj  s  časom  úspešnej  registrácie,  systém  už  neumožní  ďalšie  zasielanie 
pozvánok na danú e-mail adresu. 

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2.
Systém v databáze nenašiel zamestnanca, ktorý zaslal pozvánku. Koniec.
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Body za využitie služby 

Popis:
Zákazník získava body za využitie danej služby.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zákazník využil nejakú službu, ktorá je nastavená ako aktívna, teda sú za ňu 
poskytované body ako odmena.

Success end condition

1. Systém pripočíta zákazníkovi body za využitie daného typu služby.

Failure end condition:

1. Systém nemôže pripočítať body za danú službu, nie je nastavená ako aktívna.

Spúšťač:

1. Automatické spustenie pri využití nejakej služby.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém po zistení že zákazník využil určitý typ služby overí, či je daná služba aktívna.
2. Systém pripočíta zákazníkovi definované body za konkrétny typ využitej služby.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1.
Systém zistil, že daná služba nie je aktívna. Koniec.
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Body za vyplnenie vygenerovaného formulára 

Popis:
Zákazník získava body za vyplnenie daného vygenerovaného formulára, ktorý bol automaticky 
vygenerovaný systémom na  základe  zákazníkom využitej  služby  a  majiteľom definovaných 
textov.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zákazník vyplnil vygenerovaný formulár, ktorý je nastavený ako aktívny, teda 
sú za neho poskytované body ako odmena.

Success end condition

1. Systém pripočíta zákazníkovi body za vyplnenie daného typu formulára.

Failure end condition:

1. Systém nemôže pripočítať body za daný formulár, nie je nastavený ako aktívny.

Spúšťač:

1. Automatické spustenie pri vyplnení a potvrdení nejakého vygenerovaného 
formulára. Formuláre sa generujú na základe využitých služieb.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém po zistení že zákazník vyplnil určitý typ formulára overí, či je daný formulár 

aktívna.
2. Systém pripočíta zákazníkovi definované body za konkrétny typ formulára.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1.
Systém zistil, že daný formulár nie je aktívny. Koniec.
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Body za vyplnenie profilu 

Popis:
Zákazník  získava  body  za  vyplnenie  svojho  profilu.  Bodový  zisk  je  určený  množstvom 
vyplnených údajov a to tak, že suma vyplnených položiek je podelená sumou všetkých položiek 
profilu a tomuto výsledku je pridelené najbližšie percento smerom nahor: 0%, 20%, 40%, 60%, 
80%, alebo 100%. V prípade editácie profilu a vyplnenia zatiaľ nevyplnených položiek, bude 
pripočítaný iba rozdiel bodov, ktoré môže zákazník získať (body za percentuálnu časť aktuálne 
vyplneného profilu mínus body za percentuálne vyplneného profilu pred editáciou). Obdobne to 
platí aj pri editácií s tým že budú položky zmazané a teda sa body naopak odpočítajú.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zákazník vyplnil profil alebo jeho časť

Success end condition

1. Systém pripočíta zákazníkovi body za percentuálnu časť vyplneného profilu.

Spúšťač:

1. Automatické spustenie pri editácií položiek profilu.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém spočíta  vyplnené  položky a  podelí  ich  sumou všetkých  položiek  profilu.  K 

danému výsledku pridelí najbližšie percento smerom nahor. (0, 20, 40, 60, 80, 100%).
2. Systém porovná pôvodné percento vyplnenia profilu a aktuálne. Ak je nové percento 

vyššie ako pôvodné tak odčíta od bodového zisku za aktuálne percento bodový zisk za 
pôvodné percento a výsledný kladný bodový zisk pripočíta na bodové konto zákazníka. 
Ak je nové percento nižšie ako pôvodné tak analogicky zistí rozdiel bodov a tie z konta 
zákazníka odčíta. Môže nastať výnimka, kedy má bodové konto zákazníka mínusovú 
hodnotu.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2..
Systém zistil, že pôvodné a aktuálne percento je zhodné, žiadne body nepripočíta.
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Získanie bonusov výmenou za body 

Popis:
Zákazník výmenou za body zo svojho konta získava bonusy. Bodová cena bonusu nesmie byť 
vyššia ako počet bodov na konte zákazníka.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zákazník musí mať na svojom bodovom konte kladnú hodnotu vyššiu nule.

Post-Conditions:

• Bodová hodnota bonusu nesmie byť vyššia ako počet bodov na konte.

Success end condition

1. Systém odpočíta body z konta zákazníka výmenou za bonus.

Failure end condition:

1. Systém zistí že bodová cena bonusu je vyššia ako počet bodov na konte.

Spúšťač:

1. Automatické spustenie pri potvrdení zvoleného bonusu (kliknutím zamestnanca 
na položku bonusu v karte daného zákazníka – tabuľka „Bonusy“)

Hlavný tok udalostí:
1. Systém overí bodovú cenu bonusu a stav bodového konta zákazníka.
2. Systém odpočíta body za bonus a do karty zákazníka zaznamená túto udalosť.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1.
Systém zistil, že bodová cena bonusu je vyššia ako počet bodov na konte zákazníka.  
Zobrazí hlášku o neúspechu. Koniec.
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Use Case 
4.4 Správa zákazníkov 

Verzia 1.3 

História revízií 

Dátum Autor Popis zmien
21.2.2009 var084 Inicializácia
28.3.2009 var084 Pridanie prípadov užitia a doplnenie
20.4.2009 var084 Finálne úpravy
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Úvod 

Účel:

Táto  správa  komplexne  popisuje  Use-Case  model  systémového  riešenia  správy  klientov 
spoločnosti pod názvom „Správa zákazníkov“. 

Oblasť:

Tento UseCase model je novou funkcionalitou, ktorá umožňuje správu zákazníkov, vydávanie 
členskej karty a v spolupráci s bodovým systémom výmenu bodov za bonus.

Systém umožní následovné: 

Zamestnanec  ma  možnosť  vyhľadania  zákazníka  a  jeho  editácie,  výpisu  všetkých  jeho 
záznamov a to aj v súvislosti  s prípadom užitia „spätná väzba na zákazníka“ a tlače týchto 
záznamov.  Zabezpečuje správu výdaja  členskej  karty  zákazníkovi  a  v  spojitosti  s  prípadom 
užitia „Bodový systém“ vymieňa so zákazníkom body za bonus. Zamestnanec môže registrovať 
nového zákazníka no zrušiť ho môže iba majiteľ. 

Definícia skratiek:

Pozri „Glossary“ dokument.

Odkazy:

Žiadne.
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Katalóg aktérov 

Hlavný Aktér:
Zamestnanec – spravuje zákazníkov, vydáva členské karty, a vymieňa body za bonus.

Majiteľ – ma navyše ako jediný možnosť zrušenia konta zákazníka.

Podporný Aktér:
Vedúci – rovnaké možnosti správy aké má zamestnanec.

UseCase model „Správa zákazníkov“ 
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Vyhľadanie zákazníka 

Popis: 
Systém umožní zamestnancovi vyhľadať zákazníka pomocou osobných údajov.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Osobný údaj zákazníka, podľa ktorého sa bude zákazník vyhľadávať.

Post-Conditions:

• Zadaný údaj musí byť obsiahnutý v databáze zákazníkov aspoň raz a musí 
obsahovať minimálne dva znaky.

Success end condition:

1. Systém nájde a zobrazí viacero alebo práve jedného zákazníka.

Failure end condition:

1. Systému sa na základe hľadaného reťazca nepodarilo nájsť ani jeden totožný 
údaj, teda ani jedného zákazníka.

Spúšťač:

1. Po nájdení zákazníka je možné prejsť do jeho editácie alebo výpisu záznamov 
pomocou udalostí „Editácia zákazníka“ a „Výpis záznamov o zákazníkovi“.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí okno na vyhľadávaný text a checkboxes, pomocou ktoré predstavujú 

oblasť osobných údajov, v ktorej bude porovnávať hľadaný vstupný text.
2. Zamestnanec zadá do okna vyhľadávania časť hľadaného textu, minimálne dva znaky.
3. Zamestnanec si pomocou označenia checkboxes zvolí oblasť v ktorej chce vyhľadávať 

(meno, priezvisko, e-mail, číslo členskej karty, adresa, tel., atď.).
4. Zamestnanec potvrdí hľadanie.
5. Systém vyhľadá a zobrazí zákazníka na základe vstupných údajov.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 5.
Zamestnanec zadal menej ako dva znaky. Systém ho na to upozorní. Prejde na bod 2.
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Registrácia nového zákazníka 

Popis:
Zamestnanec má možnosť zaregistrovať nového zákazníka. V praxi sa táto možnosť využije v 
prípade osobnej návštevy neregistrovaného klienta v cestovnej kancelárií, ktorý ma o registráciu 
záujem ešte  pred  využitím služby,  ktorú  si  v  kancelárií  zakúpiť.  Nie  je  možná  odmena  za 
doporučenie zákazníka.

Post-Conditions:

• Zákazník potvrdením registrácie súhlasí s internými pravidlami IS TONITOUR.

Success end condition:

1. Zamestnanec úspešne registroval zákazníka. Na zvolený registračný e-mail 
zákazníka prišla správa so sumárnymi informáciami a s potvrdzovacím 
reťazcom, ktorým potvrdí pravosť svojej e-mail adresy. Po potvrdení zákazník 
získava prvé body a úspešne ukončí registráciu.

Failure end condition:

1. Nové heslo alebo e-mail adresa bolo vyplnené nesprávne oproti kontrolnému 
údaju (heslo aj e-mail adresa sa vypĺňa dva krát)

Spúšťač:

1. Automatické odoslanie potvrdzovacieho reťazca na e-mail pri registrácií.

Hlavný tok udalostí:
1. << extend >> Bodový systém.
2. Systém zobrazí stránku na registráciu nového zákazníka.
3. Zamestnanec vyplní povinné údaje zákazníka pre jeho registráciu.
4. Klient zadá heslo a e-mail adresu a to dva krát pre jeho kontrolu. 
5. Systém priebežne kontroluje nevyplnené položky a zhodu kontrolnej položky e-mail 

adresy a hesla. Graficky znázorňuje stav týchto položiek. Ak OK, povolí uloženie.
6. Zamestnanec potvrdí odoslanie (stav všetkých položiek bol OK).
7. Systém uloží získané nastavenia do databázy.
8. Systém ohlási úspešnosť operácie  a odošle na e-mail zákazníka sumárne informácie.
9. Systém pomocou „Bodového systému“ pripočíta zákazníkovi body za činnosť.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 10.
Systém  ukončí  registráciu  po  prijatí  kontrolného  reťazca,  ktorý  zaslal  na  e-mail  
užívateľa.
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Vydanie členskej karty 

Popis:
Zamestnanec vystaví na zákazníka členskú kartu (karta s jedinečným číslom), a zaznamená jej 
fyzické odovzdanie danému zákazníkovi do systému.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Daný zákazník, ktorý ma obdržať členskú kartu, je registrovaný v systéme.

Post-Conditions:

• Zákazník si prebral kartu osobne, alebo mu bola zaslaná poštou.
• Na jedného zákazníka môže byť aktivovaná práve jedna karta.

Success end condition:

1. Zamestnanec vystavil členskú kartu pre daného zákazníka a po jej odovzdaní 
zaznamenal túto udalosť do systému (karta je aktívna).

Failure end condition:

1. Zamestnanec neodovzdal kartu. Karta ostáva neaktívna.
2. Zákazník už jednu aktívnu kartu má. Tá musí byť najprv deaktivovaná.

Spúšťač:

1. Tato udalosť sa dá spustiť po vyhľadaní daného zákazníka.

Hlavný tok udalostí:
1. Zamestnanec zvolí pri danom zákazníkovi generovanie členskej karty.
2. Systém vygeneruje kartu a zobrazí údaje o karte / vytlačí kartu.
3. Zamestnanec po fyzickom predaní karty zákazníkovi aktivuje danú kartu v systéme.
4. Systém nastaví kartu ako aktívnu.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2.
Systém zistí, že daný zákazník má už jednu kartu aktívnu. Upozorní na tento stav a  
umožní voľbu deaktivácie pôvodnej karty. Následne prejde na Bod 1.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 5.
Zamestnanec zvolí deaktiváciu karty. Systém označí kartu za neaktívnu. Bod 1.
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Výmena bodov za bonus 

Popis:
Zamestnanec zvolí bonus o ktorý ma zákazník záujem a odráta body. Následne tento bonus 
poskytne zákazníkovi,  či  už vo forme zľavy alebo tovaru. Bodová cena bonusu nesmie byť 
vyššia ako počet bodov na konte (rozšírenie „Bodový systém“).

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Musí byť nedefinovaný aspoň jeden bonus.

Post-Conditions:

• Bodová hodnota bonusu nesmie byť vyššia ako počet bodov na konte.

Success end condition:

1. Systém zaznamená odovzdanie bonusu do karty zákazníka a odpočíta body z 
jeho konta.

Failure end condition:

1. Systém zistí že bodová cena bonusu je vyššia ako počet bodov na konte.

Spúšťač:

1. Automatické spustenie služby „Získanie bonusov výmenou za body“.

Hlavný tok udalostí:
1. << extend >> Bodový systém.
2. Systém zobrazí ponuku bonusov s ich popisom, bodovou cenou a fotografiou.
3. Zamestnanec vyberie bonus o ktorý má zákazník záujem.
4. Zamestnanec potvrdí výber bonusu.
5. Systém spustí službu „Získanie bonusov za body“
6. Pokiaľ  prebehlo  odpočítanie  bodov  v  poriadku,  systém  zapíše  záznam  o  získanom 

bonuse (30 dní od udalosti sprístupnené tlačidlo „Storno“)do karty zákazníka.
7. Systém po uložení všetkých údajov prejde znova do bodu 2.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 6-1.
Zamestnanec zvolením tlačidla „Storno“ a následným potvrdením voľby zruší daný  
bonus, systém pripočíta body späť na konto zákazníka a zapíše záznam o zrušení.
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Výpis záznamov o zákazníkovi 

Popis:
Zamestnanec si zobrazí všetky dostupné informácie o zákazníkovi. Táto udalosť je rozšírená o 
prípad užitia „Spätná väzba na zákazníka“ pod podmienkou, že zákazník využije aspoň jeden 
prvok zo spomínaného prípadu užitia. V tom prípade sa teda vypíšu okrem osobných údajov 
zákazníka aj údaje získane pomocou spätnej väzby. Systém umožňuje tlač týchto záznamov.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zamestnanec si najprv musí zvoliť zákazníka.

Success end condition:

1. Podrobný výpis osobných údajov, profilu zákazníka a výpis o všetkých jeho 
doterajších aktivitách.

Failure end condition:

1. Zákazník nebol zvolený.

Hlavný tok udalostí:
1. << extend >> Spätná väzba na zákazníka.
2. Systém zobrazí osobné údaje zákazníka.
3. Systém overí či má zákazník záznam získaný pomocou prípadu užitia „Spätná väzba na 

zákazníka.
4. V prípade že systém takýto záznam objavil, zobrazí aj ostatné známe údaje.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 5. 
Zákazník  kliknutím  na  e-mail  adresu  zákazníka  spustí  poštového  klienta  a  môže  
kontaktovať zákazníka. 

Bod 6. 
Zákazník kliknutím na „Späť“ prejde na pôvodné okno. 
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Editácia zákazníka 

Popis:
Zamestnanec edituje osobné údaje zákazníka. Využitie najme pri zmene adresy alebo tel. čísla. 
Zmenu e-mail  adresy  musí  potvrdiť  zákazník  osobným zadaním hesla.  Zmena hesla  nie  je 
možná. Heslo spolu s registračnými údajmi je možné zaslať na registrovaný e-mail zákazníka. 
Majiteľ môže zmeniť e-mail aj bez overenia hesla, no na pôvodný e-mail sa o tejto akcií zašle 
oznamovací e-mail. Na nový e-mail sa automatický zašlú registračne údaje. 

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zamestnanec si musí zvoliť daného zákazníka.

Success end condition:

1. Zamestnanec úspešne editoval osobné údaje zákazníka.
2. Zamestnanec zaslal na e-mail zákazníka jeho registračné údaje.
3. Zamestnanec zmenil e-mail zákazníka a zaslal naň registračné údaje.

Failure end condition:

1. Zamestnanec nemohol zmeniť e-mail, nemá heslo zákazníka (!=Majiteľ).

Spúšťač:

1. Automatické odosielanie verifikačného kódu na novú e-mail adresu. 
2. Pri verifikácii zmena aktuálnej e-mail adresy na novú. 

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí ponuku editácie osobných údajov zákazníka.
2. Zamestnanec edituje osobné údaje alebo zadá novú e-mail adresu (dvojmo).
3. Zákazník vloží svoje prihlasovacie heslo. Potvrdenie voľby.
4. Systém overí zhodu dvojmo zadanej e-mail adresy a zašle verifikačný reťazec.
5. Systém uloží všetky zmeny do databázy (adresu až po overení e-mail adresy).
6. Systém ohlási úspešnosť operácie a zobrazí prevedené zmeny.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2.
Zamestnanec zašle na e-mail zákazníka jeho registračné údaje. Koniec.
Bod 3.
Majiteľ nepotrebuje overenie prihlasovacím heslom zákazníka. Potvrdenie a bod 4.
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Zrušenie zákazníka 

Popis:
Majiteľ môže v prípade nutnosti zrušiť zákazníka. Pri pokuse zrušiť zákazníka systém požiada 
majiteľa o opätovné zadanie prihlasovacieho hesla. Systém vojde do privilegovaného režimu, 
kde zotrvá kým ho majiteľ nevypne, alebo sa neodhlási.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Musí existovať aspoň jeden zákazník a musí byť označený.

Post-Conditions:

• Majiteľ musí byť v privilegovanom režime.

Success end condition:

1. Majiteľ úspešne zrušil zákazníka.

Failure end condition:

1. Majiteľ sa nedostal do privilegovaného režimu.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí možnosť zrušenia zákazníka.
2. Majiteľ zvolí tuto možnosť.
3. Systém vyzve majiteľa o prihlasovacie heslo, pre vstup do privilegovaného režimu.
4. Majiteľ zadá heslo, potvrdí ho a potvrdí zmazanie záznamu.
5. Systém zruší zákazníka, zruší jeho záznamy v databáze.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 3.
Majiteľ už je v privilegovanom režime. Potvrdí zmazanie. Prejde na bod 5.
Bod 2, 4.
Majiteľ zvolí „Zrušiť“ a zatvorí toto okno. Koniec.
Bod 4.
Majiteľ nezadal správne prihlasovacie heslo. Systém zobrazí hlášku. Prejde na bod 1.

Rozširujúci tok udalostí:
Bod 6.
Majiteľ zvolí „Vypnúť privilegovaný režim“ a systém ho prepne normálneho režimu.
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Use Case 
4.5 Správa zamestnancov 

Verzia 1.3 

História revízií 

Dátum Autor Popis zmien
22.2.2009 var084 Inicializácia
26.3.2009 var084 Pridanie prípadov užitia a doplnenie
19.4.2009 var084 Finálne úpravy
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Úvod 

Účel:

Táto  správa  komplexne  popisuje  Use-Case  model  systémového  riešenia  kontroly  a  správy 
zamestnancov spoločnosti pod názvom „Správa zamestnancov“. Obsahuje štatistický prehľad.

Oblasť:

Tento  UseCase  model  je  novou  funkcionalitou,  ktorá  umožňuje  správu  zamestnancov  a 
sledovanie ich výkonnosti. 

Systém umožní následovné: 

Vedúcemu  je  umožnené  editovať  zamestnancov,  sledovať  štatistiky  o  ich  výkonnosti  a 
archivovať databázu. Majiteľ naviac môže prideľovať role (zamestnanec/vedúci/administrátor), 
pridať zamestnanca nového alebo naopak zamestnanca zrušiť. Majiteľ môže v prípade potreby 
obnoviť časť databázy obsahujúcu tabuľky so zamestnancami.

Definícia skratiek:

Pozri „Glossary“ dokument.

Odkazy:

Žiadne.
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Katalóg aktérov 

Hlavný Aktér:
Vedúci – edituje zamestnancov, vidí štatistiky o ich výkonnosti a môže ich archivovať.

Majiteľ – naviac oproti vedúcemu spravuje role, ruší alebo pridáva nového zamestnanca a má 
možnosť v prípade potreby obnoviť zamestnancov z databázy.

Podporný Aktér:
Zamestnanec – je spravovaný a sledovaný.

UseCase model „Správa zamestnancov“ 
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Editácia zamestnanca  

Popis:
Vedúci alebo majiteľ môže editovať osobné a personálne informácie daného zamestnanca.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zvolenie konkrétneho zamestnanca.

Success end condition:

1. Úspešná zmena osobných alebo personálnych informácií zamestnanca.

Hlavný tok udalostí:
1. Systém zobrazí tabuľku so zoznamom zamestnancov (možnosti triedenia / zoradenia).
2. Vedúci si zvolí zamestnanca a zvolí jeho editáciu.
3. Systém zobrazí osobné a personálne informácie daného zamestnanca a umožní editáciu.
4. Vedúci edituje osobné, personálne informácie. Potvrdí uloženie zmien.
5. Systém uloží zmeny do databázy.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 2, 4.
Vedúci zvolí možnosť „Zrušiť“. Koniec.
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Archivácia zamestnancov 

Popis:
Vedúci alebo majiteľ môže archivovať časť databázy systému, obsahujúcu zamestnancov.

Úroveň: Low level

Success end condition:

1. Systém uloží do archívu tú časť databázy, ktorá sa týka zamestnancov.

Spúšťač:

1. Raz mesačne sa spúšťa táto archivácia automaticky.

Hlavný tok udalostí:
1. Vedúci alebo majiteľ zvolí možnosť „Archivácia zamestnancov“.
2. Systém uloží potrebné tabuľky z databázy do archívu a zobrazí o tom hlášku.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1.
Raz mesačne, v daný čas systém automaticky prejde na bod 2.
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Štatisticky prehľad výkonnosti 

Popis:
Vedúci a majiteľ si zobrazí štatistický prehľad o danom zamestnancovi. Tento prehľad obsahuje 
rôzne  štatistické  údaje  v  súvislosti  s  výkonnosťou,  časmi  prihlásenia,  aktivít  a  s  prípadmi 
použitia „Obchodný prípad“ a „Spätná väzba na zákazníka“.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Zvolenie konkrétneho zamestnanca.

Success end condition:

1. Vedúci vidí kompletný štatistický prehľad o danom zamestnancovi.

Hlavný tok udalostí:
1. Vedúci alebo majiteľ si vyberie konkrétneho zamestnanca a zvolí „Štatistika“.
2. Systém zanalyzuje všetky potrebné údaje a zobrazí štatistický prehľad výkonnosti. Tieto 

údaje majú súvis s časmi a dobou prihlásenia, aktivitami zamestnanca a s CRM prvkami 
systému. Systém zobrazí aj spokojnosť zákazníkov s daným zamestnancom.
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Obnoviť z archívu 

Popis:
Majiteľ má možnosť obnovy tej časti databázy, ktorá zahrnuje informácie o zamestnancoch.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Majiteľ musí byť v privilegovanom režime.
• Musí existovať aspoň jedna záloha databázy.

Post-Conditions:

• Majiteľ musí znova potvrdiť obnovu databázy z archívu.

Success end condition:

1. Majiteľ úspešne obnovil časť databázy z archívu.

Failure end condition:

1. Majiteľ sa nedostal do privilegovaného režimu. Obnova archívu neprebehla.

Hlavný tok udalostí:
1. Majiteľ zvolí obnovu zamestnancov z archívu databázy.
2. Systém vyzve majiteľa na prihlásenie sa do privilegovaného režimu pomocou hesla.
3. Majiteľ zadá svoje prihlasovacie heslo a potvrdí voľbu.
4. Systém overí heslo, prihlási majiteľa do privilegovaného režimu.
5. Systém zobrazí možné body obnovy z archívu databázy (poradové číslo, čas a dátum 

uloženia, kým uložené).
6. Majiteľ zvolí požadovaný bod obnovy a potvrdí svoju voľbu.
7. Systém obnoví časť databázy týkajúcej sa zamestnancov a zobrazí o tom hlášku.
8. Systém odhlási majiteľa z privilegovaného režimu.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1, 3, 6.
Majiteľ zvolí možnosť „Zrušiť“ a ukončí túto udalosť. Odhlásenie. Koniec.
Bod 4.
Majiteľ zadal zlé prihlasovacie heslo. Systém zobrazí hlášku a znova prejde na bod 3.
Bod 5.
V archíve databázy sa nenachádza ani jedna záloha. Systém zobrazí hlášku. Koniec.
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Správa rolí 

Popis:
Majiteľ môže prideliť danej osobe (napríklad nový zamestnanec) jeho rolu v rámci spoločnosti. 
Automatický predvoleného zamestnanca môže zmeniť na vedúceho, administrátora. Správa rolí 
vyžaduje privilegovaný režim. Rola majiteľ je pridelená treťou stranou – realizátor systému.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Majiteľ musí byť v privilegovanom režime.

Success end condition:

1. Majiteľ zmenil rolu osoby (zamestnanec, vedúci, administrátor) na inú.

Failure end condition:

1. Majiteľ sa nedostal do privilegovaného režimu. Žiadna zmena neprebehla.

Hlavný tok udalostí:
1. Majiteľ  si  po  výbere  konkrétnej  osoby  (zamestnanec,  vedúci,  administrátor)  zvolí 

správu jej role a to pomocou tlačítka „Zvoľ pozíciu“.
2. Systém vyzve majiteľa na prihlásenie sa do privilegovaného režimu pomocou hesla.
3. Majiteľ zadá svoje prihlasovacie heslo a potvrdí voľbu.
4. Systém overí heslo, prihlási majiteľa do privilegovaného režimu.
5. Systém zobrazí RadioButtons s názvami „Zamestnanec“, „Vedúci“, „Administrátor“.
6. Majiteľ zvolí jedno z nich a tým vyberie akú pozíciu má osoba zastávať. Potvrdí.
7. Systém uloží zmeny, zobrazí hlášku a odhlási majiteľa z privilegovaného režimu.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1, 3, 6.
Majiteľ zvolí možnosť „Zrušiť“ a ukončí túto udalosť. Odhlásenie. Koniec.
Bod 4.
Majiteľ zadal zlé prihlasovacie heslo. Systém zobrazí hlášku a znova prejde na bod 3.

147



Zrušiť zamestnanca 

Popis:
Majiteľ má možnosť zrušiť zamestnanca. Musí však byť v privilegovanom režime.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Majiteľ musí byť v privilegovanom režime.

Post-Conditions:

• Majiteľ musí znova potvrdiť zrušenie zamestnanca.

Success end condition:

1. Majiteľ úspešne zrušil zamestnanca.

Failure end condition:

1. Majiteľ sa nedostal do privilegovaného režimu. Žiadna zmena neprebehla.

Hlavný tok udalostí:
1. Majiteľ po výbere zamestnanca potvrdí  tlačítko „Zruš osobu“.
2. Systém vyzve majiteľa na prihlásenie sa do privilegovaného režimu pomocou hesla.
3. Majiteľ zadá svoje prihlasovacie heslo a potvrdí voľbu.
4. Systém overí heslo, prihlási majiteľa do privilegovaného režimu.
5. Systém zobrazí základné osobné informácie o osobe a požiada o opätovne potvrdenie na 

zrušenie tejto osoby zo systému.
6. Majiteľ opätovne potvrdí zrušenie daného zamestnanca.
7. Systém zablokuje účet zamestnanca a označí ho v databáze za zrušeného. K úplnému 

vymazaniu nedochádza (pri výpise zamestnancov možnosť zobraziť aj zrušených).
8. Systém zobrazí  hlášku  o  zrušení  zamestnanca  a  odhlási  majiteľa  z  privilegovaného 

režimu.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1, 3, 6.
Majiteľ zvolí možnosť „Zrušiť“ a ukončí túto udalosť. Odhlásenie. Koniec.
Bod 4.
Majiteľ zadal zlé prihlasovacie heslo. Systém zobrazí hlášku a znova prejde na bod 3.
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Nový zamestnanec 

Popis:
Majiteľ môže vytvoriť nového zamestnanca v rámci spoločnosti a rovno mu prideliť rolu.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Majiteľ musí byť v privilegovanom režime.

Post-Conditions:

• Majiteľ musí vyplniť všetky údaje zamestnanca.

Success end condition:

1. Majiteľ úspešne vytvoril nového zamestnanca.

Failure end condition:

1. Majiteľ sa nedostal do privilegovaného režimu. Žiadna zmena neprebehla.

Hlavný tok udalostí:
1. Majiteľ potvrdí voľbu „Nový zamestnanec“.
2. Systém vyzve majiteľa na prihlásenie sa do privilegovaného režimu pomocou hesla.
3. Majiteľ zadá svoje prihlasovacie heslo a potvrdí voľbu.
4. Systém overí heslo, prihlási majiteľa do privilegovaného režimu.
5. Systém zobrazí zobrazí formulár na zadanie nového zamestnanca.
6. Majiteľ vyplní všetky údaje vrátane prihlasovacieho mena a hesla (dvojmo).
7. Systém priebežne overuje vyplnenie kolóniek a overuje zhodu dvojmo zadaného hesla, 

čo graficky zvýrazňuje. Ak OK, sprístupní tlačítko na uloženie nového zamestnanca.
8. Majiteľ potvrdí uloženie nového zamestnanca.
9. Systém uloží všetky potrebné údaje do databázy, zašle informačný mail zamestnancovi, 

zobrazí hlášku a odhlási majiteľa z privilegovaného režimu.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1, 3, 6, 8.
Majiteľ zvolí možnosť „Zrušiť“ a ukončí túto udalosť. Odhlásenie. Koniec.
Bod 4.
Majiteľ zadal zlé prihlasovacie heslo. Systém zobrazí hlášku a znova prejde na bod 3.
Bod 7.
Ak nie sú vyplnené všetky položky alebo neprešla kontrola  hesla,  systém graficky  
zvýrazni nevyplnené položky alebo prípadnú nekorektnosť hesla.
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Use Case 
4.6 Správa systému 

Verzia 1.3 

História revízií 

Dátum Autor Popis zmien
21.2.2009 var084 Inicializácia
30.3.2009 var084 Pridanie prípadov užitia a doplnenie
25.4.2009 var084 Finálne úpravy
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Úvod 

Účel:

Táto správa komplexne popisuje Use-Case model s názvom „Správa systému“.

Oblasť:

Tento  UseCase  model  je  novou funkcionalitou,  ktorá  umožňuje  správu systému,  pridávanie 
článkov, rubrík ankiet.

Systém umožní následovné: 

Administrátor  alebo  majiteľ  môže pridávať,  editovať alebo  mazať ankety,  články a rubriky. 
Systém umožňuje drag & drop ovládanie. Ďalej je tu možnosť archivácie celej databázy ale len 
časti systému. Každá činnosť je podrobne zaznamenaná do Logu úprav. Možnosť editácie info 
textu a u majiteľa možnosť obnovenia databázy systému zo zálohy.

Definícia skratiek:

Pozri „Glossary“ dokument.

Odkazy:

Žiadne.
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Katalóg aktérov 

Hlavný Aktér:
Administrátor  – spravuje  ankety,  rubriky  a  články  s  využitím  drag  &  drop.  Ma  možnosť 
archivácie celej databázy alebo len časti systému. Všetky aktivity sa zapisujú do Logu úprav, 
ktorý si môže vypísať. Administrátor môže editovať info text.

Majiteľ - má rovnaké práva ako administrátor a naviac môže obnoviť databázu  zo zálohy.

UseCase model „Správa systému“ 
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Pridanie / editácia / mazanie ankety 

Popis:
Administrátor alebo majiteľ môže pridávať anketu, editovať alebo mazať anketu. Na pridanie a 
zmazanie využíva Drag&Drop. Pridanie ankety dosiahneme teda pretiahnutím súboru na určenú 
plochu  v  prostredí  systému.  Vymazanie  zas  pretiahnutím ankety  myšou  mimo túto  plochu. 
Udalosť prebieha vždy nad zobrazenou anketou (pohybom posuvníka sa postupne zobrazujú 
ostatné ankety). Po udalosti pridania a zmazania PopUp okno s  potvrdením. Editácia prebieha 
po  kliknutí  na  tlačítko  „Edituj“  a  to  formou  prepisu  označeného  textu  alebo  vynulovaním 
počítadla a následného uloženia zmien. Vstupný formát súborov ankety zatiaľ nie je definovaný. 
Posuvníkom zvolená anketa ostáva po uložení zmien správy systému aktívna pre zákazníkov.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Vstupný súbor s anketou.

Success end condition:

1. Anketa bola pretiahnutím vstupného súboru na učené miesto úspešne uložená.
2. Anketa bola pretiahnutím zobrazenej ankety mimo určene miesto zmazaná.
3. Text ankety bol po editácií zmenený alebo počítadlo vynulované.

Failure end condition:

1. Vstupný súbor nemal správnu vstupný formát. Uloženie zlyhalo.

Hlavný tok udalostí:
1. Administrátor pretiahne myšou vstupný súbor ankety na určené miesto.
2. Systém overí súbor ankety a otvorí PopUp okno s otázkou na potvrdenie uloženia.
3. Systém po potvrdení tohto PopUp okna uloží anketu do databázy. Koniec.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1.
Administrátor posuvníkom zobrazí anketu, ktorá ma byť aktívna pre zákazníkov alebo 
editáciu či zmazanie.
Bod 1.
Administrátor pretiahne zobrazenú anketu mimo určené miesto. Potvrdí PopUp okno  
s otázkou na potvrdenie zmazania. Systém anketu vymaže.
Bod 1.
Administrátor zvolí editáciu zobrazenej ankety, upraví jej text alebo vynuluje počítadlo. 
Potvrdí uloženie. Systém zmeny zaznamená.
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Pridanie / editácia / mazanie rubriky  

Popis:
Administrátor alebo majiteľ môže pridávať, mazať a v prípade možnosti aj editovať rubriku, 
pod  ktorou  si  môžeme  predstaviť  reklamný banner  alebo  video-prezentáciu.  Na  pridanie  a 
zmazanie sa využíva Drag&Drop. Pridanie rubriky dosiahneme teda pretiahnutím súboru na 
určenú  plochu v  prostredí  systému.  Vymazanie  zas  pretiahnutím rubriky  myšou  mimo túto 
plochu.  Udalosť  prebieha  vždy  nad  zobrazeným  videom  (pohybom posuvníka  sa  postupne 
zobrazujú ostatné videá), reklamný banner môže byť len jeden na danom mieste. Po udalosti 
pridania a zmazania sa zobrazí PopUp okno s potvrdením. V prípade reklamy v podporovanom 
textovom  formáte  prebieha  editácia  po  kliknutí  na  tlačítko  „Edituj“  a  to  formou  prepisu 
označeného textu následného uloženia  zmien.  Vstupný formát  súborov rubriky zatiaľ nie  je 
definovaný. Videá sa na rozdiel od ankety zobrazujú postupne všetky a to v náhodnom poradí.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Vstupný súbor s rubrikou.

Success end condition:

1. Rubrika bola pretiahnutím vstupného súboru na učené miesto úspešne uložená.
2. Rubrika bola pretiahnutím zobrazenej rubriky mimo určene miesto zmazaná.
3. Text reklamného banneru bol po editácií zmenený (podporovaný formát).

Failure end condition:

1. Vstupný súbor nemal správnu vstupný formát. Uloženie zlyhalo.

Hlavný tok udalostí:
1. Administrátor pretiahne myšou vstupný súbor rubriky na určené miesto.
2. Systém overí súbor rubriky a otvorí PopUp okno s otázkou na potvrdenie uloženia.
3. Systém po potvrdení tohto PopUp okna uloží rubriky do systému. Koniec.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1.
Administrátor posuvníkom zobrazí video, ktorá ma byť aktívne editáciu či zmazanie.
Bod 1.
Administrátor pretiahne zobrazenú rubriku mimo určené miesto. Potvrdí PopUp okno s 
otázkou na potvrdenie zmazania. Systém rubriku vymaže. 
Bod 1.
Administrátor zvolí editáciu, upraví jeho text a potvrdí uloženie. Systém to zaznamená.
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Pridanie / editácia / mazanie článku 

Popis:
Administrátor alebo majiteľ môže pridávať články, editovať alebo ich mazať. Na ich pridanie a 
zmazanie využíva Drag&Drop. Pridanie článku dosiahneme teda pretiahnutím súboru na určenú 
plochu v prostredí systému. Vymazanie zas pretiahnutím článku myšou mimo plochu článku. 
Udalosť prebieha vždy nad konkrétnym článkom. Po udalosti pridania a zmazania sa zobrazí 
PopUp okno  s  potvrdením.  Editácia  prebieha  po  kliknutí  na  tlačítko  „Edituj“  a  to  formou 
prepisu textu článku a následného uloženia zmien. Vstupný formát súborov článku zatiaľ nie je 
presne definovaný, ale predpokladá sa formát RTF (Rich Text Format).

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Vstupný súbor s článkom.

Success end condition:

1. Článok bol pretiahnutím vstupného súboru na učené miesto úspešne uložený.
2. Článok bol pretiahnutím mimo určene miesto zmazaný.
3. Text článku bol po editácií zmenený.

Failure end condition:

1. Vstupný súbor nemal správnu vstupný formát. Uloženie zlyhalo.

Hlavný tok udalostí:
1. Administrátor pretiahne myšou vstupný súbor článku na určené miesto.
2. Systém overí súbor s článkom a otvorí PopUp okno s otázkou na potvrdenie uloženia.
3. Systém po potvrdení tohto PopUp okna uloží článok do databázy. Koniec.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1.
Administrátor pretiahne zobrazený článok mimo určené miesto. Potvrdí PopUp okno  
s otázkou na potvrdenie zmazania. Systém článok vymaže.
Bod 1.
Administrátor zvolí editáciu článku, upraví jeho text a potvrdí uloženie. Systém zmeny 
zaznamená.
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Archivácia databázy 

Popis:
Administrátor alebo majiteľ môže archivovať kompletne celú databázu. Tato kompletná záloha 
sa  vykonáva  aj  automaticky  každý  mesiac  a  to  s  dvojtýždňovým  posunom  oproti  zálohe 
automaticky vykonávanej v prípade užitia „Archivácia systému“.

Úroveň: Low level

Success end condition:

1. Celá databáza bola úspešne zálohovaná do archívu. 

Spúšťač:

1. Raz mesačne sa táto kompletná záloha vykoná automaticky.

Hlavný tok udalostí:
1. Administrátor zvolí udalosť „Archivácia databázy“.
2. Systém zobrazí PopUp okno s otázkou na potvrdenie uloženia.
3. Administrátor potvrdí zálohu databázy do archívu.
4. Systém vykoná zálohu celej databázy. Zobrazí hlášku o vykonanej zálohe.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1, 3.
Administrátor tlačidlom „Zrušiť“ preruší túto udalosť. Koniec.
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Archivácia systému 

Popis:
Administrátor alebo majiteľ môže archivovať časti databázy na základe logického rozdelenia 
systému  (Klienti  [Clients],  Zamestnanci  [Staff],  Obchodné  prípady  [OP],  Spätná  väzba  na 
zákazníka [CRM], Bodový systém [BS]).  Takto členená záloha sa  automaticky vykoná nad 
všetkými logickými časťami systému raz mesačne a to s dvojtýždňovým posunom oproti zálohe 
automaticky vykonanej v prípade užitia „Archivácia databázy“.

Úroveň: Low level

Success end condition:

1. Všetky časti databázy systému boli úspešne zálohovane do archívu.
2. Konkrétna logická časť databázy systému bola úspešne zálohovaná do archívu.

Spúšťač:

1. Raz mesačne sa táto kompletná záloha vykoná automaticky.

Hlavný tok udalostí:
1. Administrátor zvolí udalosť „Archivácia systému“.
2. Systém zobrazí ponuku logických častí systému na zálohu.
3. Administrátor zvolí konkrétnu logickú časť ktorú chce zálohovať.
4. Systém zobrazí PopUp okno s otázkou na potvrdenie uloženia.
5. Administrátor potvrdí zálohu časti databázy do archívu.
6. Systém vykoná zálohu zvolenej časti databázy. Zobrazí hlášku o vykonanej zálohe.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1, 3, 5.
Administrátor tlačidlom „Zrušiť“ preruší túto udalosť. Koniec.
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Log úprav 

Popis:
Administrátor aj majiteľ si môže zobraziť Log úprav systému, v ktorom sú textovo popísané 
udalosti  správy  systém  (ikona,  čas,  dátum,  typ,  popis,  osoba).  Každý  typ  (záloha,  záloha 
konkrétnej časti, pridanie článku, atď.) je odlíšený farbou textu a ikonou. Pomocou filtru sa dá 
zobraziť dátum od-do alebo určitý typ udalosti či osoba, ktorá ju vykonala. Taktiež má možnosť 
voľby zoradenia a maximálneho počtu zobrazených záznamov na stranu.

Úroveň: Low level

Success end condition:

1. Systém zobrazil prehľadný log úprav.

Hlavný tok udalostí:
1. Administrátor zvolil „Log úprav“.
2. Systém zobrazí log na základe prednastavených parametrov.
3. Administrátor si upraví parametre podľa potreby.
4. Systém zobrazí log úprav na základe parametrov, filtrov, zoradenia a max. počtu.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 3.
Administrátor tlačidlom „Zrušiť“ preruší túto udalosť. Koniec.
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Editácia info textu 

Popis:
Administrátor alebo majiteľ môže editovať text (a obrázky), ktorý sa zobrazuje zamestnancom 
na úvodnej stránke. Využitie podanie hromadných informácií alebo postupov práce. 

Úroveň: Low level

Success end condition:

1. Administrátor úspešne upraví text, ktorý sa zobrazuje na úvodnej stránke 
pracovného prostredia systému IS TONITOUR  po prihlásení sa zamestnanca.

Hlavný tok udalostí:
1. Administrátor zvolí udalosť „Editácia info textu“.
2. Systém zobrazí textové okno s pôvodným textom.
3. Administrátor upraví text podľa potreby (možnosť pridania obrázkov do textu).
4. Administrátor potvrdí uloženie (obrázky sa nahrávajú priebežne pri vložení do textu).
5. Systém uloží všetky zmeny v texte a prípadné obrázky. Zobrazí hlášku o úspechu.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1, 3, 4.
Administrátor tlačidlom „Zrušiť“ preruší túto udalosť. Koniec.
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Obnovenie zo zálohy 

Popis:
Majiteľ má možnosť obnovy celej databázy alebo ľubovolnej logickej časti systému.

Úroveň: Low level

Pre-Conditions:

• Majiteľ musí byť v privilegovanom režime.
• Musí existovať aspoň jedna záloha databázy.

Post-Conditions:

• Majiteľ musí znova potvrdiť obnovu databázy z archívu.

Success end condition:

1. Majiteľ úspešne obnovil celú databázu naraz.
2. Majiteľ úspešne obnovil časť databázy z archívu.

Failure end condition:

1. Majiteľ sa nedostal do privilegovaného režimu. Obnova archívu neprebehla.

Hlavný tok udalostí:
1. Majiteľ zvolí obnovu ľubovolnej logickej časti systému z archívu / celej databázy.
2. Systém vyzve majiteľa na prihlásenie sa do privilegovaného režimu pomocou hesla.
3. Majiteľ zadá svoje prihlasovacie heslo a potvrdí voľbu.
4. Systém overí heslo, prihlási majiteľa do privilegovaného režimu.
5. Systém zobrazí možné body obnovy z archívu databázy (poradové číslo, čas a dátum 

uloženia, kým uložené).
6. Majiteľ zvolí požadovaný bod obnovy a potvrdí svoju voľbu.
7. Systém obnoví zvolenú časť / celú databázu a zobrazí hlášku o úspechu obnovy.
8. Systém odhlási majiteľa z privilegovaného režimu.

Alternatívny tok udalostí:
Bod 1, 3, 6.
Majiteľ zvolí možnosť „Zrušiť“ a ukončí túto udalosť. Odhlásenie. Koniec.
Bod 4.
Majiteľ zadal zlé prihlasovacie heslo. Systém zobrazí hlášku a znova prejde na bod 3.
Bod 5.
V archíve databázy sa nenachádza ani jedna záloha. Systém zobrazí hlášku. Koniec.
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5 Logický pohľad 

Logický pohľad na architektúru poskytuje prehľad najvýznamnejších tried, ich usporiadanie v 
balíčkoch a subsystémoch. Subsystémy sú rozložené do vrstiev. Väzby a podrobný prehľad tried 
bude upresnený v náväznosti na konkrétne implementačné prostredie.

5.1 Prehľad 

Architektúra systému IS TONIOTUR je zachytená v následujúcom triednom diagrame. 

Aplikácia je rozdelená do troch nasledujúcich vrstiev: 

Prezentačná vrstva (Presentation Layer) zabezpečuje výstup v podobe webovej stránky alebo 
web služby.

Triedy  BusinessCase,  Clients,  Staff,  CRM,  PointSystem a  System predstavujú výstup pre 
jednotlivé komponenty. Ich detailnejší popis uvádzam v nasledujúcich vrstvách.

Aplikačná vrstva (Business Layer) predstavuje logiku aplikácie a jej prepojenie s prezentačnou 
vrstvu je zabezpečené pomocou obecného rozhrania Facade, pre každú komponentu zvlášť.

• Kolekcia objektov BC predstavuje komponentu BusinessCase, zastúpenú triedami:

◦ BusinessCase – evidencia obchodných prípadov
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◦ BusinessCaseCalendar – správa splátkového kalendára

◦ BusinessCaseEconomic – správa ekonomických údajov obchodného prípadu

◦ BusinessCaseOrganisation – správa organizačných údajov obchodného prípadu

• Kolekcia objektov Clients predstavuje komponentu Clients, zastúpenú triedami:

◦ Clients – správa klientov

◦ Address – obecná trieda na správu adries

◦ UserInfo – obecná trieda na správu osobných údajov

• Kolekcia objektov Staff predstavuje komponentu Staff, zastúpenú triedami:

◦ Staff – správa zamestnancov

◦ Address – obecná trieda na správu adries

◦ UserInfo – obecná trieda na správu osobných údajov

• Kolekcia objektov CRM predstavuje komponentu CRM, zastúpenú triedami:

◦ CRM – informácie zo spätnej väzby na klienta

◦ CRMForms – správa formulárov pre klientov

◦ CRMFormsTypes – správa textov pre formuláre

◦ CRMFirends – správa systému priateľov a doporučeniek

◦ CRMOffers – správa ponúk na doporučenie klientom

• Kolekcia objektov PS predstavuje komponentu PointSystem, zastúpenú triedami:

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

◦ PointSystemRewards – správa odmien pre klientov

◦ PointSystemServices – správa bodových ziskov za služby

• Kolekcia objektov Sys predstavuje komponentu System, zastúpenú triedami:

◦ SystemArchives – archivácia databázy pre jednotlivé komponenty

◦ SystemArticles – správa článkov

◦ SystemCategories – správa reklamných bannerov a videí, …

◦ SystemInfotext – editácia informačných textov pre zamestnancov

◦ SystemPoolOptions – editácia ankety

◦ SystemPool – správa ankiet
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Databázová vrstva (Data Layer) zabezpečuje prepojenie aplikačnej logiky na relačnú databázu.

◦ Trieda  BusinessCase zabezpečuje  prácu nad databázou v súvislosti  so všetkými 

údajmi v rámci obchodného prípadu.

◦ Trieda  Clients zabezpečuje prácu nad databázou v súvislosti so všetkými údajmi 

v rámci správy klientov.

◦ Trieda  Staff zabezpečuje  prácu  nad  databázou  v  súvislosti  so  všetkými  údajmi 

v rámci správy zamestnancov.

◦ Trieda  CRM zabezpečuje  prácu nad databázou v súvislosti  so všetkými  údajmi 

v rámci spätnej väzby na zákazníka.

◦ Trieda  PointSystem zabezpečuje  prácu  nad  databázou  v  súvislosti  so  všetkými 

údajmi bodového systému.

◦ Trieda  System zabezpečuje prácu nad databázou v súvislosti so všetkými údajmi 

v rámci správy systému.

◦

Podrobnejšie  triedne  diagramy sú  súčasťou  ukážky systému Tonitour  IS  implementovaného 
pomocou MS VisualStudia  2010.  Po otvorení  projektu sa  v  každej  vrstve  nachádza adresár 
„UML Diagram“, ktorý obsahuje interaktívny diagram, ktorého triedy po rozkliknutí zobrazujú 
aj ich aktuálny obsah.

6 Procesný pohľad 

V  tomto  pohľadu  na  návrh  je  zachytený  proces  vykonávajúci  funkcie  na  strane  serveru 
cestovnej kancelárie. Vlákna pre funkcie aplikácie sú súčasťou procesov.

Základné  procesy,  ktoré  budú  spustené  sú  pre  jednotlivo  prihlásených  zamestnancov  (teda 
zamestnanci  a  vedúci  na  predajni,  administrátor  alebo  majiteľ)  na  server  reprezentované 
procesom s jednotlivými vláknami pre prihlásenie a ďalšiu prácu so systémom.

Ďalšie procesy zabezpečia osobité vlákna pre bezpečné prihlásenie sa zákazníkov do systému a 
na sledovanie udalostí spojene s obchodným prípadom a CRM.
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7 Implementačný pohľad 

Zachytáva  systém  z  pohľadu  organizácie  statických  softvérových  komponent.  Hlavným 
prostriedkom tohto pohľadu je diagram komponent na nasledujúcom obrázku.

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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8 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 nasledujúcom obrázku.

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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9 Veľkosť a výkon 

Architektúra navrhovaného systému je navrhnutá tak, aby splňovala tieto požiadavky:

1. Databáza  by  mala  byť  schopná  súbežne  obsluhovať  veľké  množstvo  užívateľov  a 
zároveň byť dostatočne rozsiahla pre veľké množstvo údajov a ich zálohy.

2. Odozva databázy a samotného IS by nemala siahať do rámca sekúnd.

3. Aplikácia bude používať webového klienta a šifrované spojenie.

10 Kvalita 

Na kvalitu aplikácie sú kladené následujúce požiadavky:

1. Intuitívne užívateľské prostredie s prehľadnou štruktúrou a možnosťou zmeny témy.

2. Jednoduchú a prehľadnú správu obchodných prípadov a CRM.

3. Bodový systém s odmeňovaním.

4. Vlastné rozhranie pre zákazníka a pre zamestnanca so samostatnými URL.

5. Možnosť pridávania info textov na úvodnú stránku v klientskom / pracovnom prostredí.

6. Spoločnú databázu dostupnú cez sieť internet 24 hodín denne.

7. Záloha databázy a možnosť jej rýchleho obnovenia.

8. Aplikácia musí byť validná a funkčná v prehliadačoch Explorer 5.5, Mozilla Firefox 
1.5, Opera 9.0, Safari 3.0, a vyššie.
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1 Úvod 

Dátová analýza Je proces poznávania objektov reálneho sveta, ich vlastností a väzieb. Pre popis 
databázy sa používajú tzv. dátové modely. Dátový model je súhrn prostriedkov pre:

• popis dátových štruktúr pomocou entít

• priradenie popisných atribútov jednotlivým typom entít

• popis väzieb medzi dátami pomocou typov vzťahov

• popis integračných obmedzení k vyjadreniu súladu s realitou

Konceptuálny dátový model  popisuje  realitu  pomocou objektov  a  ich vlastností  na  logickej 
úrovni.  Pre  záznam  štruktúry  databázy  sa  používa  E-R  model,  používajúci  kombinácie 
textových formálnych zápisov (lineárne zápisy) a grafického zobrazenia typov entít, atribútov a 
vzťahov medzi entitami (E-R diagram).

2 Lineárny zápis 

Lineárny zápis slúži k textovému popisu entít a ich vzájomných väzieb.

[  primárny kľúč ( PK – primary key ) ,  cudzí kľúč ( FK – foreign key )  ]

Address ( id_address, street, city, post_code, country )

BS ( new_user, profit_new_user, profil_20, profil_40, profil_60, profil_80, 
profil_100,  promo_post,  favour_employ,  profit_form1,  profit_form2,  
profit_form3, profit_form4, profit_form5 )

BS_rewards ( id_reward, reward, points )

BS_services ( id_service, service, points )

CRM ( id_client, id_staff, promo_months, promo_destination, 
promo_price_down, promo_price_up, promo_currency, client_bonity )

CRM_forms ( id_form, id_client, form_type, form_active, answers )

CRM_forms_types ( form_type, form_text )

CRM_friends (  id_firend,  id_client, new_user_e-mail, new_user_code, friend_time,  
friend_date, new_reg_time, new_reg_date )

CRM_offers ( id_offer, id_staff, offer_photo, offer_subject, offer_text, client_bonity, 
offer_price, offer_currency, offer_time, offer_date, deadline )

Clients (  id_client,  name,  surname,  ICO,  DIC,  id_address,  id_info,  e-mail,  
e-mail2, verify_code, password, password2, card )
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OP (  id_OP, id_client,  id_staff,  id_service,  id_org, id_eco,  OP_time,  
OP_date )

OP_calendar ( id_eco , eco_paid, eco_date )

OP_economic ( id_eco, currency, sup_price, sup_paied, marge, deposit, id_cal_sum )

OP_organisations (  id_org,  org_name,  org_surname,  id_address,  id_info, org_e-mail,  
org_number, ticket )

Staff ( id_staff, staff_name, staff_surname, id_address, id_info, staff_rights, 
staff_e-mail, staff_password )

System_archvies ( id_archive, arc_type, arc_time, arc_date, arc_path, id_staff )

System_articles ( id_article, order, art_subject, art_text, art_time, art_date )

System_categories (  id_caregorie,  cat_type,  cat_path,  cat_active,  cat_place,  cat_time,  
cat_date )

System_infotext ( id_sysinfo, sysinfo_text, sysinfo_pictures )

System_polls ( id_poll, poll_subject, poll_text, poll_active, poll_time, poll_date )

System_polls_options ( id_poll, poll_option, poll_count )

Users_info ( id_info, sex, state, childrens, photo, mobil, tel_number, fax, 
personal_id, num_IDcard )

3 ER Diagram 

E-R diagram graficky znázorňuje objekty a vzťahy medzi nimi. Konceptuálny dátový model je 
zobrazovaný formou grafu, ktorý obsahuje:

• názov tabuliek znázornené ako obdĺžniky ( nad názvom tabuľky PK, pod názvom FK )

• zoznam atribútov ( označenie: primárny kľúč - PK,  cudzí kľúč - FK )

• vzťahy medzi tabuľkami znázornené ako spojnice medzi atribútmi

• povinnosť členstva vo vzťahu znázornené plným kolieskom na strane príslušnej tabuľky

• nepovinnosť členstva vo vzťahu znázornená bez kolieska na strane príslušnej tabuľky

• kardinality vzťahu 1:1, 1:N, M:N

Vzťahy M:N boli rozložené na dva vzťahy typy M:1 a 1:N.
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4 Dátový slovník 

Jednotlivé entitné typy obsahujú rôzne množstvo atribútov. Aby tieto entitné typy boli zadané 
úplne, je potrebné ku každému atribútu určiť ešte niekoľko doplňujúcich údajov. Všetky atribúty 
jedného entitného typu sú usporiadané do jednej popisnej tabuľky prvkov. Každá takáto tabuľka 
obsahuje: 

• meno atribútu

• typ atribútu

• veľkosť atribútu

• určenie, či sa jedná o primárny kľúč (PK) alebo cudzí kľúč (FK)

• stručný popis

Pred každou tabuľkou je uvedený popis. Za ním nasleduje tabuľka s atribútmi pre jednotlivé 
entitné typy. Zdrojový SQL súbor sa nachádza aj na priloženom CD.
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5 SQL Dump 

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.11.7.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Hostiteľ: localhost
-- Vygenerované:: 20.Júl, 2009 - 09:24
-- Verzia serveru: 5.0.41
-- Verzia PHP: 5.2.6

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- Databáza: `TONITOUR`
--

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `Address`
--

CREATE TABLE `Address` (
  `id_address` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `street` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'ulica + o.č.',
  `city` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'mesto',
  `post_code` int(5) default NULL COMMENT 'smerové číslo',
  `country` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'štát',
  PRIMARY KEY  (`id_address`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje kompletné údaje o  
adrese užívateľa' AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `BS`
--

CREATE TABLE `BS` (
  `new_user` int(5) NOT NULL default '100' COMMENT 'pre nového klienta',
  `profit_new_user` int(5) NOT NULL default '50' COMMENT 'za doporučenie klienta',
  `profil_20` int(5) NOT NULL default '20' COMMENT 'za 20% profilu',
  `profil_40` int(5) NOT NULL default '80' COMMENT 'za 40% profilu',
  `profil_60` int(5) NOT NULL default '160' COMMENT 'za 620% profilu',
  `profil_80` int(5) NOT NULL default '280' COMMENT 'za 80% profilu',
  `profil_100` int(5) NOT NULL default '400' COMMENT 'za 100% profilu',
  `promo_post` int(5) NOT NULL default '100' COMMENT 'za každy mesiac odoberania PROMO pošty',
  `favour_employ` int(5) NOT NULL default '50' COMMENT 'za zvolenie si obľúbeného zamestnanca',
  `profit_form1` int(5) NOT NULL default '10' COMMENT 'za vyplnenie formulára typ 1',
  `profit_form2` int(5) NOT NULL default '25' COMMENT 'za vyplnenie formulára typ 2',
  `profit_form3` int(5) NOT NULL default '50' COMMENT 'za vyplnenie formulára typ 3',
  `profit_form4` int(5) NOT NULL default '100' COMMENT 'za vyplnenie formulára typ 4',
  `profit_form5` int(5) NOT NULL default '200' COMMENT 'za vyplnenie formulára typ 5'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje hodnoty bodového  
ohodnotenia za jednotlivé úkony';

INSERT INTO `BS` VALUES(100, 50, 20, 80, 160, 280, 400, 100, 50, 10, 25, 50, 100, 200);
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--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `BS_rewards`
--

CREATE TABLE `BS_rewards` (
  `id_reward` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `reward` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default 'Odmena' COMMENT 'popis odmeny',
  `points` int(5) default NULL COMMENT 'cena v bodoch',
  PRIMARY KEY  (`id_reward`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsauje zoznam odmien a ich  
ceny v bodoch' AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `BS_services`
--

CREATE TABLE `BS_services` (
  `id_service` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `service` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default 'Služba' COMMENT 'popis služby',
  `points` int(5) default NULL COMMENT 'bodový zisk',
  PRIMARY KEY  (`id_service`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje zoznam služieb a  
bodové zisky za ich využitie' AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `Clients`
--

CREATE TABLE `Clients` (
  `id_client` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'meno',
  `surname` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'priezvisko',
  `ICO` varchar(10) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'IČO',
  `DIC` varchar(15) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'DIČ',
  `id_address` int(10) NOT NULL COMMENT 'kompletná adresa',
  `id_info` int(10) NOT NULL COMMENT 'kompletné informácie',
  `e-mail` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'e-mail adresa / LOGIN',
  `e-mail2` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'záloha pri zmene',
  `verify_code` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'overovací kód',
  `password` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'heslo',
  `password2` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'záloha pri zmene',
  `card` int(10) default NULL COMMENT 'členská karta',
  PRIMARY KEY  (`id_client`),
  KEY `priezvisko` (`surname`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje zoznam klientov,  
prihlasovacie údaje a informácie' AUTO_INCREMENT=1 ;
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--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `CRM`
--

CREATE TABLE `CRM` (
  `id_client` int(10) NOT NULL,
  `id_staff` int(5) default NULL COMMENT 'favour_employ',
  `promo_months` varchar(20) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'a=január,b=február,c=marec,...',
  `promo_destination` int(2) NOT NULL default '0' COMMENT '0=všetky,1=?,...',
  `promo_price_down` int(10) default NULL COMMENT 'cena od',
  `promo_price_up` int(10) default NULL COMMENT 'cena do',
  `promo_currency` int(2) NOT NULL default '1' COMMENT '1=KČ,2=Euro',
  `client_bonity` int(1) NOT NULL default '1' COMMENT 'bonita klienta od 1(min) do 9(max)',
  KEY `id_client` (`id_client`,`id_staff`),
  FULLTEXT KEY `promo_months` (`promo_months`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje informácie zo spätnej  
väzby na zákazníka (CRM)';

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `CRM_forms`
--

CREATE TABLE `CRM_forms` (
  `id_form` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `id_client` int(10) NOT NULL COMMENT 'klient',
  `form_type` int(1) NOT NULL default '1' COMMENT 'typ formulára (1 až 5)',
  `form_active` int(1) NOT NULL default '1' COMMENT '0=neaktívny,1=aktívny,2=vyplnený',
  `answers` varchar(1000) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'výstup odpovede z formulára',
  PRIMARY KEY  (`id_form`),
  KEY `id_client` (`id_client`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje informacie z CRM -  
vyplnené formuláre' AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `CRM_forms_types`
--

CREATE TABLE `CRM_forms_types` (
  `form_type` int(1) NOT NULL COMMENT 'profit_formX',
  `form_text` varchar(1000) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'textový vtup pre generovaný formulár',
  PRIMARY KEY  (`form_type`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje nadefinované texty  
formulárov pre CRM';
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--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `CRM_friends`
--

CREATE TABLE `CRM_friends` (
  `id_friend` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `id_client` int(10) NOT NULL COMMENT 'doporučil',
  `new_user_e-mail` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'registračný e-mail',
  `new_user_code` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'registračný kód',
  `friend_time` time NOT NULL COMMENT 'čas pozvánky',
  `friend_date` date NOT NULL COMMENT 'dátum pozvánky',
  `new_reg_time` time NOT NULL COMMENT 'čas registrácie',
  `new_reg_date` date NOT NULL COMMENT 'dátum registrácie',
  PRIMARY KEY  (`id_friend`),
  KEY `id_client` (`id_client`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje informácie o  
doporučenkách pre priateľov - CRM' AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `CRM_offers`
--

CREATE TABLE `CRM_offers` (
  `id_offer` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `id_staff` int(5) NOT NULL COMMENT 'kto pridal ponuku',
  `offer_photo` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'cesta k fotografií',
  `offer_subject` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'názov',
  `offer_text` varchar(1000) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'popis',
  `client_bonity` int(1) NOT NULL default '0' COMMENT '0=pre všetkých',
  `offer_price` int(10) NOT NULL COMMENT 'cena ponuky',
  `offer_currency` int(2) NOT NULL default '1' COMMENT '1=KČ,2=Euro',
  `offer_time` time NOT NULL COMMENT 'čas pridania',
  `offer_date` date NOT NULL COMMENT 'dátum pridania',
  `deadline` date NOT NULL COMMENT 'koniec ponuky',
  PRIMARY KEY  (`id_offer`),
  KEY `id_staff` (`id_staff`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje zoznam  
doporučených ponúk v rámci CRM' AUTO_INCREMENT=1 ;
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--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `OP`
--

CREATE TABLE `OP` (
  `id_OP` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `id_client` int(10) default NULL COMMENT 'klient',
  `id_staff` int(10) NOT NULL COMMENT 'zodpovedná osoba',
  `id_service` int(5) NOT NULL COMMENT 'typ služby',
  `id_org` int(10) NOT NULL COMMENT 'organizačné údaje',
  `id_eco` int(10) NOT NULL COMMENT 'ekonomické údaje',
  `OP_time` time NOT NULL COMMENT 'čas vytvorenie OP',
  `OP_date` date NOT NULL COMMENT 'dátum vytvorenia OP',
  PRIMARY KEY  (`id_OP`),
  KEY `id_client` (`id_client`,`id_staff`,`id_service`,`OP_date`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje zoznam obchodných  
prípadov' AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `OP_calendar`
--

CREATE TABLE `OP_calendar` (
  `id_eco` int(5) NOT NULL,
  `eco_paid` int(10) NOT NULL COMMENT 'zaplatil',
  `eco_date` date NOT NULL COMMENT 'dátum splátky'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje informácie o  
splátkovom kalendáre v rámci OP';

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `OP_economic`
--

CREATE TABLE `OP_economic` (
  `id_eco` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `currency` int(2) NOT NULL default '1' COMMENT '1=KČ,2=Euro',
  `sup_price` int(10) NOT NULL default '0' COMMENT 'cena pre CK',
  `sup_paied` int(10) NOT NULL default '0' COMMENT 'už zaplatené',
  `marge` int(3) NOT NULL default '15' COMMENT 'marža',
  `deposit` int(10) NOT NULL default '0' COMMENT 'už zaplatené',
  `id_cal_sum` int(2) NOT NULL default '0' COMMENT 'počet splátok',
  PRIMARY KEY  (`id_eco`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje kompletné  
ekonomicke informácie v rámci OP' AUTO_INCREMENT=1 ;
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--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `OP_organisations`
--

CREATE TABLE `OP_organisations` (
  `id_org` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `org_name` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'meno klienta',
  `org_surname` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'priezvisko klienta',
  `id_address` int(10) NOT NULL COMMENT 'kompletná adresa klienta',
  `id_info` int(10) NOT NULL COMMENT 'kopletné informácie o klientovi',
  `org_e-mail` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'e-mail na klienta',
  `org_number` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'číslo OP',
  `ticket` int(1) NOT NULL COMMENT 'stav cestovného poukazu',
  PRIMARY KEY  (`id_org`),
  KEY `org_surname` (`org_surname`,`ticket`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje kompletné  
organizačné informácie v rámci OP' AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `Staff`
--

CREATE TABLE `Staff` (
  `id_staff` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `staff_name` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'meno zamestnanca',
  `staff_surname` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'priezvisko zamestnanca',
  `id_address` int(10) NOT NULL COMMENT 'kompletná adresa',
  `id_info` int(10) NOT NULL COMMENT 'kompletné informácie',
  `staff_rights` int(1) NOT NULL default '1' COMMENT '0=admin,1=zamestnanec,2=vedúci,3=majiteľ',
  `staff_e-mail` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'e-mail = LOGIN',
  `staff_password` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'heslo zamestnanca',
  PRIMARY KEY  (`id_staff`),
  KEY `staff_surname` (`staff_surname`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje zoznam  
zamestnancov a ich prihlasovacie údaje' AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `System_archives`
--

CREATE TABLE `System_archives` (
  `id_archive` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `arc_type` int(1) NOT NULL COMMENT 'typ: 0=kompletná,1=clients,2=staff,3=OP,4=CRM,5=BS,6=System',
  `arc_time` time NOT NULL COMMENT 'čas archivácie',
  `arc_date` date NOT NULL COMMENT 'dátum archivácie',
  `arc_path` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'cesta k dátam',
  `id_staff` int(10) NOT NULL default '0' COMMENT 'kto vykonal zálohu',
  PRIMARY KEY  (`id_archive`),
  KEY `arc_type` (`arc_type`,`arc_date`,`id_staff`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje zoznam archivácií'  
AUTO_INCREMENT=1 ;
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--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `System_articles`
--

CREATE TABLE `System_articles` (
  `id_article` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `order` int(10) NOT NULL COMMENT 'poradie článkov',
  `art_subject` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'titulka článku',
  `art_text` varchar(2000) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'text článku',
  `art_time` time NOT NULL COMMENT 'čas pridania',
  `art_date` date NOT NULL COMMENT 'dátum pridania',
  PRIMARY KEY  (`id_article`),
  KEY `order` (`order`),
  KEY `art_date` (`art_date`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje zoznam článkov'  
AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `System_categories`
--

CREATE TABLE `System_categories` (
  `id_categorie` int(3) NOT NULL auto_increment,
  `cat_type` int(1) NOT NULL COMMENT '1=video,2=banner,...',
  `cat_path` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'cesta ku zdroju',
  `cat_active` binary(1) NOT NULL default '1' COMMENT '1=aktívny,0=neaktívny',
  `cat_place` int(2) NOT NULL COMMENT 'umiestnenie v rámci webu',
  `cat_time` time NOT NULL COMMENT 'čas pridania',
  `cat_date` date NOT NULL COMMENT 'dátum pridania',
  PRIMARY KEY  (`id_categorie`),
  KEY `cat_date` (`cat_date`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje zoznam videí,  
reklamných bannerov, ...' AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `System_infotext`
--

CREATE TABLE `System_infotext` (
  `id_sysinfo` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `sysinfo_text` varchar(1000) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'informačný text pre zamestnancov',
  `sysinfo_pictures` varchar(1000) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'cesty k súborom s obrázkami',
  PRIMARY KEY  (`id_sysinfo`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje informačné texty pre  
zamestnancov' AUTO_INCREMENT=1 ;
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--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `System_polls`
--

CREATE TABLE `System_polls` (
  `id_poll` int(3) NOT NULL auto_increment,
  `poll_subject` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'názov ankety',
  `poll_text` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'text ankety',
  `poll_active` binary(1) NOT NULL default '1' COMMENT '1=aktívna, 0=neaktívna',
  `poll_time` time NOT NULL COMMENT 'čas pridania',
  `poll_date` date NOT NULL COMMENT 'dátum pridania',
  PRIMARY KEY  (`id_poll`),
  KEY `poll_date` (`poll_date`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje zoznam ankiet'  
AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `System_polls_options`
--

CREATE TABLE `System_polls_options` (
  `id_poll` int(3) NOT NULL,
  `poll_option` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default 'možnosť x' COMMENT 'možná odpoved v  
ankete',
  `poll_count` int(5) NOT NULL default '0' COMMENT 'počítadlo',
  KEY `id_poll` (`id_poll`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje možnosti odpovedí v  
ankete a počítadlo';

--
-- Štruktúra tabuľky pre tabuľku `Users_info`
--

CREATE TABLE `Users_info` (
  `id_info` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `sex` binary(1) NOT NULL default '0' COMMENT '0=muž, 1=žena',
  `state` binary(1) NOT NULL default '0' COMMENT '0=slobodný, 1=ženatý',
  `childrens` int(2) NOT NULL default '0' COMMENT 'počet detí',
  `photo` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'cesta k súboru: /id_client.jpg',
  `mobil` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'mobilné čislo',
  `tel_number` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'telefónne číslo',
  `fax` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'faxové číslo',
  `personal_id` varchar(10) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'rodné číslo',
  `num_IDcard` varchar(8) collate utf8_unicode_ci default NULL COMMENT 'číslo občianského preukazu',
  PRIMARY KEY  (`id_info`),
  KEY `pohlavie` (`sex`,`state`,`childrens`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='obsahuje kompletné  
informácie o užívateľovi' AUTO_INCREMENT=1 ;
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Účel 

Slovník obsahuje pracovné definície. 

Definície:

BS –  Bodový systém,  slúži  ako motivačný CRM prvok so spojitosťou na spätnú väzbu na 
zákazníka.  Body sa  dajú získať za  rôzne aktivity  a  využité  služby.  Získane body je možné 
vymeniť za bonusy v podobe zliav alebo darčekov.

CRM –  Customer  Relationship  Management  teda  riadenie  vzťahov  so  zákazníkmi,  je 
podstatnou funkcionalitou návrhu  nového  systému oproti systému pôvodnému. Je popísaná v 
prípade užitia „Spätná väzba na zákazníka“.

OP – Obchodný prípad je proces predaja služby. Začína sa vytvorením nového obchodného 
prípadu na základe vstupu zákazníka, pokračuje kontrolou platieb,  obdržaním a odovzdaním 
cestovného poukazu a  nakoniec  sledovaním samotného priebehu služby.  Po jej  skončení  sa 
ukončí aj OP ale informácie z neho využije CRM v podobe spätnej väzby na zákazníka.

PP –  Promo  Pošta  je  vyžiadaná  e-mail  pošta  s  aktuálnymi  výhodnými  ponukami  služieb. 
Zákazník si presne definuje obdobie a oblasť služieb, ktoré ho zaujímajú. Promo poštu si môže 
zrušiť no jej aktiváciou získava body.
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