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Úvod 

 

V dnešní dynamické společnosti jsou často skloňovány pojmy rychlost a kvalita. 

Nepřímá úměra, mezi nimi panující, však tvoří vrásky na čele nejednomu manažerovi a bývá 

často příčinou neplánovaných kompromisů a nezřídka i špatných rozhodnutí. Tomuto 

časovému tlaku logicky nečelí pouze vedoucí pracovníci ale v přenesené působnosti také 

dodavatelé či ostatní zaměstnanci firem a to napříč všemi odvětvími. Výjimku netvoří ani 

společnosti zabývající se tvorbou software. Jejich požadavky ohledně efektivní tvorby 

spolehlivého software kladou vysoké nároky na programovací jazyky, vývojové nástroje i 

knihovny a nutí je k rychlému zdokonalování. Cílem této práce je právě analýza potřeb firmy 

a návrh a realizace funkčního systému za použití jedné z těchto moderních technologií - 

platformy Java Enterprise Edition 5 s využitím technologie Enterprise JavaBeans 3.0. 

 

Navrhovaný systém je určen pro společnost GREMI spol. s r.o., zabývající se 

velkoobchodním prodejem elektronických součástek. Systém by měl být schopen zefektivnit 

stávající firemní procesy a poskytovat přidanou hodnotu jak vedení firmy a jejím 

zaměstnancům tak externím obchodním partnerům a zákazníkům. 

 

Práce je členěna do tří stěžejních kapitol. První kapitola popisuje společnost GREMI 

spol. s r.o. Kapitola pojímá historii firmy, jsou zde vymezeny hlavní rysy podnikatelského 

prostředí a odkryty principy fungování společnosti včetně popisu jejích podnikatelských 

aktivit. 

 

Druhá kapitola pojednává o teoretických východiscích a metodických nástrojích, 

nutných pro návrh, realizaci a implementaci systému Agenda zakázek. Pro návrh aplikace 

bude použita notace jazyka UML, pro její realizaci a implementaci jazyk Java, konkrétně 

platforma Java Enterprise Edition 5. V této kapitole jsou dále popsány základní principy 

fungování distribuovaných systémů a konkrétní implementace těchto principů s využitím 

technologie Enterprise JavaBeans. 
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Třetí kapitola se zabývá samotným návrhem informačního systému a konkrétními 

technickými kroky vedoucími k realizaci jeho interní části, aplikace, určené pro zaměstnance 

firmy. Pomocí notace UML je zde navrhnuta základní struktura a funkčnost celého systému a 

na základě tohoto návrhu posléze vytvořena interní část systému Agenda zakázek. V této 

kapitole jsou k dispozici také ukázky grafického prostředí programu, jeho funkcí, jakož i 

ukázka zpracování tiskového výstupu. 

 

Vzhledem k rozsahu popisovaných technologií (zejména Java Enterprise Edition 5) 

není v této práci prostor řadu pojmů dopodrobna vysvětlit a jako předpoklad pro čtenáře zde 

tedy zůstává alespoň základní znalost technologií internetu a programovacího jazyka Java. 
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1 Profil firmy a popis stávající situace 

 

Činnosti podniku: 

 

Hlavní činnosti podniku jsou:  

1) získávání zákazníků; 

2) zbožíznalství, studium součástek, shánění katalogů, studium vývoje, problematiky; 

3) vlastní obchodní činnost – přijetí objednávky až po vyřízení; 

4) rozvíjení kontaktů a spolupráce s dodavateli; 

5) překladatelská činnost. 

Nové činnosti:    

6) údržba a opravy zemědělských počítačů, jejich instalace; 

Související činnosti:   

7) účetnictví a jiné činnosti vyplývající z podnikatelských aktivit; 

Obslužné činnosti:   

8) tvorba software, vlastních postupů, vybavování hardwarem, tvorba propagačních 

materiálů, studium zákonů, vyhlášek souvisejících s podnikáním. 

 

 

1.1 Získávání zákazníků 

 

V počátečních letech podnikání firma získávala zákazníky především prostřednictvím 

přímého kontaktu se zákazníkem (návštěv) s taktikou, která respektovala měnící se prostředí 

hospodářské i politické. Počátkem devadesátých let stála většina stávajících podniků před 

úkolem určité transformace jak svých výrobních programů, tak i stylu své práce a nutnosti 

přizpůsobit se a zapojit se do hospodářských struktur západních zemí, ale i měnících se 

poměrů východního bloku. Také vznikala celá řada nových subjektů. Společným problémem 

se stala určitá nekompatibilita mezi vyspělým světem a výrobou a trhem elektroniky 

v západním a ostatním světě s trhem a výrobou elektronických součástek v dřívějším 

východním bloku. Rozpad trhu v rámci RVHP měl za následek, že celá sféra elektronického 

průmyslu se musela přeorientovávat tak, aby sjednotila „jazyk“ v tomto oboru s normami, 

zvyklostmi a existujícími poměry na světovém trhu. Stávající elektronický průmysl totiž 

musel překonat dvě bariéry, jednak tu, že dosavadní trh RVHP obsahoval elektronické 
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součástky, které nebyly kompatibilní se součástkami na světovém trhu, a za druhé vyráběl 

součástky, které byly konstrukčně shodné (okopírované), ale byly vyráběny pod zcela 

rozdílným značením. To způsobovalo velkou bariéru při hledání nových výrobních programů 

a nahrazování stávajících výrobních programů součástkami, jejichž výroba v bloku RVHP 

zanikla, ale ve světě byly běžné. Protože však naše podniky elektronického průmyslu 

obchodovaly prakticky pouze prostřednictvím podniků zahraničního obchodu, a to i v rámci 

RVHP, panovala u pracovníků těchto podniků (tím zároveň i u nově vznikajících subjektů) 

dosti značná neznalost a neorientace v součástkách světového trhu. Neexistovaly katalogy, 

byly velké problémy se získáváním informací jak technických tak cenových, neexistovaly 

žádné kontakty na výrobce ani prodejce v síti západně od našich hranic. Navíc v této době 

docházelo k prudkému rozvoji bezvývodových součástek (SMD), které byly jakožto nově 

vznikající způsob konstrukčního provedení umožňující miniaturizaci zařízení, už celosvětově 

přísně normalizovány, a neexistoval ani neexistuje žádný světový výrobce, který by tyto 

normy neakceptoval.  

 

Rozvoj těchto součástek u nás, který teprve počínal, byl ovlivněn ruskými výrobci, 

kteří zavedli výrobky zcela odlišných rozměrů a parametrů. Výroby, o které byl na trhu 

zájem, se v té době právě soustřeďovaly na technologii SMD. Protože výroba těchto 

součástek v Rusku zanikala (to se netýkalo tzv. vojenské oblasti výroby, která byla v Rusku 

zcela samostatná, avšak vůbec nepronikala do civilní sféry), tato situace, kdy v tuzemsku byly 

informace o sortimentu SMD součástek v počátcích prakticky mizivé, vedla k tomu, že 

většina výrobců si vůbec nevěděla rady s přechodem svých stávajících i plánovaných výrob 

na SMD součástky používané ve světě. Tím vznikl na trhu veliký hlad jednak po informacích, 

ale také po těchto součástkách a po pomoci navrhovat pro konkrétní desky plošných spojů 

patřičné součástky, které by splňovaly požadované parametry.  

 

Pracovníci firmy v té době disponovali prakticky nejrozsáhlejší knihovnou sortimentu 

výrobků světových výrobců, měli k dispozici celosvětově platné normy těchto výrobků, což 

zřejmě nikdo v této době v republice neměl. Měli k dispozici i studie vlastností 

spolehlivostních zkoušek, parametrických zkoušek amerických výrobců těchto součástek a 

byli dokonale obeznámeni s technologií výroby, s používanými materiály, s jejich vlastnostmi 

a způsoby aplikace. Těchto skutečností využívali při kontaktu s novými i stávajícími 

zákazníky, který byl ze strany zákazníků velmi vítán, neboť se formou přednášek a ukázek 
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mohli seznámit s informacemi, které potřebovali, ale bylo je počátkem devadesátých let velmi 

obtížné získat. Pracovníci například vzpomínají, jak na jisté konferenci o SMD součástkách 

v Pardubicích dokonce pracovníci vědeckých ústavů při svých projevech prezentovali holé 

nesmysly. To jenom dokresluje, jaká situace v této oblasti v republice panovala. Proto se 

v této době podařilo získat důvěru velkého počtu zákazníků a firma byla zahlcena požadavky 

na zpracování zakázek v řádu až sta miliónů korun. Bohužel k tak bouřlivému rozvoji v té 

době v elektro-průmyslu nedošlo, ovšem z ekonomických důvodů. Taktika získávání 

zákazníků v tomto období byla tedy jasná - dát zákazníkům při přímém kontaktu informace, o 

které byl zájem, podílet se na zpracování jejich záměrů, pomoci jim „přeložit“ jejich soubory 

pozic (součástek) konkrétního výrobku ze specifikace poznamenané minulými lety na 

specifikaci, která odpovídala součástkám světových výrobců. Tyto znalosti a přehled dávaly 

firmě obrovskou výhodu před vznikající konkurencí, která začala působit v tomto oboru s až 

neuvěřitelně mizivými znalostmi, které mnohdy nedosahovaly ani úrovně znalostí zákazníka.  

 

Dalším významným faktorem bylo rozhodnutí zřídit sklad základních typů SMD 

součástek. Byl to vůbec první sklad SMD součástek světových výrobců v republice a jeho 

obrovská účinnost v kontaktu se zákazníkem spočívala v tom, že tyto součástky jsou 

distribuovány pouze ve velkých množstvích od jednoho typu (minimálně několik tisíc kusů, 

tzv. balení). To byl obrovský problém pro vývoj a výrobu ověřovacích sérií výrobků, neboť 

pro vývoj a výrobu ověřovací série např. 10 kusů by musela firma nakoupit statisíce 

součástek, z nichž by použila zanedbatelné procento, a v případě změny v osazení, což se 

běžně při vývoji stává, by musela nakoupit další obrovská množství, aby použila např. 3 

součástky jiného typu. Na takovýto postup tyto firmy samozřejmě neměly peníze. Proto 

vznikl nápad zřídit tento sklad a prodávat tyto výrobky i v malých množstvích jedním kusem 

počínaje. To umožnilo rozvoj začínajícím malým firmám, které doslova v „kuchyni“ 

experimentovaly s vývojem svých výrobků a postupně se mohly vypracovat až na úroveň 

prosperujících firem. Byly to ale i velké průmyslové podniky, které se potýkaly s velkým 

nedostatkem peněz a i sériovou výrobu v rozsahu tisíců až desetitisíců kusů velice rády 

zajišťovaly nákupem takzvaně na kus. Mimo tyto způsoby získávání zákazníků firma nabízela 

i prosté zastupování některých světových výrobců.  

 

V pozdější době (druhé polovině devadesátých let), kdy přestával být znát vliv 

„železné opony“, se firma soustředila na nabízení zajištění tzv. projektových dodávek 
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konkrétním zákazníkům. Jednak se tím snažila omezit vysoké ztráty, které byly způsobeny 

velkým počtem krachů firem a špatnou platební morálkou, kdy firmě vznikla řada 

nedobytných pohledávek a kdy již začaly o tuzemský trh projevovat zájem největší světové 

distributorské firmy. Firma těžila z toho, že zatímco tyto firmy se se zákazníky takzvaně 

„nebaví“, to znamená, předestřou jim obrovskou nabídku, ale nejsou ochotny dodat ty 

výrobky, které nemají v sortimentu, a na výrobky, které nemají momentálně na skladě, mají 

několikatýdenní až několikaměsíční dodací lhůtu. To bylo pro mnohé tuzemské výrobce 

neakceptovatelným problémem, protože mnohdy soutěžily o výrobu pro zahraničí, kde byla 

často hlavním parametrem rychlost dodání. Právě tyto zakázky byla schopna firma poskládat 

pomocí sítě svých vybudovaných zdrojů a optimalizovala tak zakázku nejen cenově, ale 

hlavně dokázala nabídnout součástky v požadovaném čase, například pomocí nabídky 

přímých ekvivalentů k požadovaným součástkám. Tento přístup vytvořil dosti silné vazby 

mezi zákazníky a firmou, což přinášelo obapolný efekt. Mělo to však za následek, že vlivem 

kapacitních možností firmy nemohla firma přibírat další zákazníky. To má v současnosti 

negativní dopad, neboť po několika letech došlo k tomu, že řada z těchto zákazníků 

zkrachovala. Noví výrobci, kteří v tomto období vznikali hlavně na bázi zahraničních 

zakázek, nebyli firmou včas kontaktováni a vytvořili si své dodavatelské kanály, které velmi 

neochotně opouštějí, neboť v této oblasti platí více než jinde úsloví „co jednou funguje, nemá 

se měnit“. 

 

V současnosti je tato činnost soustředěna hlavně na pokusy vyhledávat a kontaktovat 

zákazníky pomocí různých adresářů, ať už internetových nebo seznamů účastníků různých 

veletrhů, výstav a akcí. Co se týká vlastní taktiky, panuje ve firmě jistá bezradnost, protože 

tuzemský trh elektrosoučástek se již v posledních letech stal předmětem tvrdého 

konkurenčního boje největších světových distributorů součástek. Internet paradoxně firmě 

uškodil, neboť odkryl veškeré obchodní kanály a cesty, takže budované know-how, jak 

technické tak obchodní, zcela ztratilo na účinnosti. Dalším velkým problémem se ukázalo 

jisté zadušení vlastních tuzemských výrob v devadesátých letech a velký rozvoj výrob 

rozšiřovaných ze zahraničí (zvláště po roce 2000), které jsou ale zcela zásobovány těmito 

zahraničními zadavateli a výrobci. Jedná se vlastní dovoz materiálu, zpracování v tuzemsku a 

zase zpětný vývoz, do kterého nemá šanci tuzemský obchodník vstoupit. Dá se říci, že tato 

výroba je na vzestupu a tvoří určitě rozhodující část výroby v tomto odvětví. Proto je stále 
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těžší vůbec nějaké nové zákazníky, kteří by byli ochotni komunikovat, najít a řešení tohoto 

problému se zřejmě stane klíčové pro budoucí osud firmy. 

 

 

1.2 Zbožíznalství - studium součástek, shánění katalogů, studium 

vývoje, problematiky 

 

Další oblast činnosti firmy se týká udržování vysoké úrovně zbožíznalství. To 

představuje udržování si přehledu o sortimentu součástek, o nově vznikajících součástkách, o 

perspektivnosti stávajícího sortimentu součástek, o budoucích trendech, o vývoji poptávky po 

určitých provedeních, o vznikajících nových technologiích, ale i o vývoji v technologiích 

stávajících, které způsobují, že například dříve dražší součástky se stávají levnějšími a 

nahrazují svými výhodnějšími vlastnostmi ty levnější. Také je třeba sledovat vývoj světových 

zásob součástek na rozhodujících trzích, který může velmi kolísat (např. výroba mobilních 

telefonů zcela vykolejila stabilitu trhu), neboť s určitým zpožděním vždy dorazí k nám. To má 

za následek, že některé druhy součástek nejsou i půl roku k dispozici. V přehledu o sortimentu 

a chování součástek na trhu firma využívá stále ve větší míře internet, už jenom proto, že 

většina výrobců upouští od nákladných tištěných katalogů a distribuuje tyto katalogy 

v elektronické podobě (např. CD/DVD). Kromě přehledu o sortimentu je nezbytné udržovat si 

stálý náskok před odběrateli i ve znalostech vlastní technické problematiky a technologické 

problematiky výrobků. To znamená studovat jejich provedení z hlediska vlastní funkčnosti 

(co umí), z hlediska provedení (jaké mají parametry), z hlediska aplikačních možností (kde je 

lze použít, např. teplotní odolnost a podobně…), jak se chovají a mění své parametry při 

různých namáháních (např. elektrických, klimatických) atd. Důležitá je také oblast 

technologie vlastního osazování součástek, která je pro různé typy výrob různá, čemuž jsou 

také přizpůsobovány vlastnosti osazovaných součástek. Významným zdrojem těchto 

informací jsou ve firmě kontakty na zahraniční partnery, kteří tyto materiály mívají 

k dispozici dříve, než vejdou ve známost v tuzemsku. 
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1.3 Vlastní obchodní činnost – přijetí objednávky až po vyřízení 

 

Je možno říci, že vlastní obchodní činnost probíhá ve dvou rovinách: 

 

a) rutinní obchodní případ, 

b) individuální obchodní případ. 

 

Rutinní obchodní případ probíhá zavedenými postupy bez potřeby kreativního 

přístupu. Pro tento účel má firma vytvořený vlastní evidenční program. Tato rutinní zakázka 

je do tohoto programu zaevidována a postupuje jednotlivými oddíly programu až k jejímu 

vyřízení.  

 

 

1.3.1 Typický průběh rutinního případu 

 

1. Přijetí objednávky. 

 

2. Kontrola jednotlivých pozic objednávky z hlediska dostatečné identifikace. Pozice, které 

nejsou dostatečně identifikovány - nejsou zadány všechny potřebné parametry (zákazník 

třeba ani neví, že výrobek existuje v několika provedeních). 

 

3. Zpětný požadavek na zákazníka o doplnění potřebných informací k těmto nedostatečně 

identifikovaným pozicím. 

 

4. Konfrontace objednávky s vlastním skladem. Položky, které jsou na skladě, vstupují 

přímo do nabídky, ostatní položky vstupují do modulu poptávek.   

 

5. V modulu poptávek jsou položky rozklíčovány z popisu a typových znaků udávaných 

zákazníkem do obecného formátu, který výrobek identifikuje nezávisle na značení 

výrobců (zákazník obvykle použije typový znak z katalogu výrobce, který má k 

dispozici). Z tohoto obecného formátu je vygenerován soubor konkrétních typových 

označení všech výrobců těchto součástek, kteří připadají v úvahu. 
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6. Z tohoto souboru se provede výběr položek na jednotlivé dodavatele, u nichž je u 

konkrétní položky předpoklad nejnižší ceny a přijatelné dodací lhůty. Pokud se zvolí jako 

případný dodavatel přímo výrobce, vybere se příslušný typový znak. Dále se vyberou 

položky, které se pošlou do běžných dodavatelských kanálů, to znamená ty, kterým 

příslušný partner přímo porozumí. Následuje výběr položek, které se zašlou distributorům, 

a sice pod tím značením, které mají ve svých databázích (totéž se provede se všemi 

ostatními položkami z objednávky). 

 

7. V dalším kroku se evidují do modulu nabídek docházející nabídky, a to ze dvou hlavních 

hledisek: dodací lhůty a ceny. Přičemž u každé jednotlivé nabídky jsou evidovány i 

nabízené varianty ceny v závislosti na množství a ceny v závislosti na dodací lhůtě 

(v programu je možno evidovat 3 varianty u každého dodavatele). 

 

Příklad:  

a) Zákazník chce 7000kusů, cenová nabídka na 7000 je 1 Kč, ale na 10000 je 0,80kč  

b) Dodací lhůta 1 týden…cena 1kč, dodací lhůta 4 týdny…cena 0,70kč 

 

Zachycení těchto, případně složitějších variant je poté podkladem k rozhodovacímu 

procesu, zda například koupit větší množství s tím, že část zůstane na skladě pro budoucí 

prodej a podobně. 

 

Dále jsou v tomto bodě řešeny varianty plnění rozložených objednávek, kdy například 

zákazník požaduje měsíční odběry určitého množství po určitý čas. Zpracování takto 

došlých nabídek vytváří zvláště v některých obchodních případech složité poměry pro 

optimalizaci vhodného nákupu a vyřízení objednávky. K tomu slouží počítačové výstupy 

z této evidence, které je možno sestavovat podle různých kritérií a zachycovat tak třeba 

duplicity v požadavcích různých zákazníků. 

 

8. Jakmile je soubor došlých nabídek dostatečný, vybere se první výběr pro nabídku 

zákazníka. Vybraná sestava nabídky se vytiskne a odešle zákazníkovi k odsouhlasení 

(vyberou se nabídky za nejnižší cenu, v přijatelné dodací lhůtě). 
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9. Pokud zákazník s nabídkou souhlasí, odešlou se objednávky na příslušné dodavatele. 

Pokud zákazník nesouhlasí s cenou nebo dodací lhůtou, provede se u takové položky 

ověřovací průzkum – položka se rozešle na všechny ostatní kontakty pro ověření, zda 

původně vybraný nejvhodnější dodavatel je skutečně nejvhodnější. Pokud ani poté nejsou 

splněny požadavky zákazníka, je nabídka uzavřena a definitivně odeslána zákazníkovi. 

 

10. Jakmile je nakoupené zboží kompletní, zpracovává se k odeslání. Protože se často 

neshodují balící množství s požadavky zákazníka, část zboží se dělí, přebaluje, popisuje, 

případně skládá. Bylo-li nutno například koupit od více dodavatelů tutéž položku, každá 

položka objednávky se opatří univerzálním identifikačním popisem, kterému zákazník 

rozumí. 

 

 

1.3.2 Individuální obchodní případ 

 

Typicky vzniká při požadavku na zboží, které se nevyskytuje na běžném trhu. 

Sortiment elektronických součástek je tak rozsáhlý, že ač například integrovaných obvodů, 

běžně dostupných na trhu, je zhruba 40000 a pasivních součástek ještě mnohem více, jsou 

součástky, které mají tak malý obrat, že by nebylo ekonomické je uplatňovat v běžném trhu. 

Jsou to jednak speciální součástky mimořádně jakostních parametrů, extrémních hodnot, ale 

také součástky, které jsou velmi drahé. Všeobecný postup v těchto případech nelze dobře 

stanovit, k takovému případu je nutno přistoupit individuálně. Takový případ se poté řeší 

pomocí sítě zahraničních partnerů a kontaktů na jinak nepoužívaná místa. Vyřízení takovéto 

objednávky probíhá prakticky vždy improvizovaným postupem konkrétního pracovníka. 

Tento případ má velkou výhodu v tom, že při něm firma nepociťuje žádnou konkurenci obřích 

zahraničních distributorů. 
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1.4 Rozvíjení kontaktů a spolupráce s dodavateli 

 

Tato činnost byla nejintenzivnější v dobách největšího rozvoje firmy, dnes již je na 

ústupu, neboť všechny běžné kontakty jsou již prozkoumány a ověřeny a pro současný obrat 

firmy jsou vlastně už předimenzovány. Tato činnost spočívala především v návštěvách 

zahraničních veletrhů, návštěvách výrobních firem, zahraničních distributorů, zahraničních 

zastoupení firem, přičemž jako nejvýhodnější oblast se ukázalo Německo. Kontakty 

v Rakousku, případně Švýcarsku se ukázaly jako méně výhodné a byly využívány až v druhé 

řadě. Pro vybudování této sítě kontaktů se ukázal jako naprosto rozhodující osobní kontakt a 

přesvědčení partnerů o své důvěryhodnosti. V této oblasti firma budovala kontakty ve dvou 

sférách: 

 přímé zastoupení výrobců, 

 spolupráce s distributory a zahraničními zástupci výrobců. 

 

Přímé zastoupení výrobců, o které firma v minulosti stála, se ukázalo jako nevýhodné 

pro velikost místního trhu. Výrobci požadují odebírání velkých objemů a mají velmi dlouhé 

dodací lhůty. Ke svým zástupcům přistupují individuálně podle výše obratů, proto je takřka 

nemožné získat takové podmínky, jaké mají například jejich zástupci v Německu. Zakázky 

potom také není možno optimalizovat ani cenově ani z hlediska dodací lhůty, protože výrobci 

samozřejmě netolerují nabízení konkurenčních výrobků. Velká část tuzemských firem navíc 

nepracuje v režimu obvyklém ve velkých zahraničních firmách, kdy jsou kontrakty 

sjednávány a zajišťovány běžně až na 2 roky dopředu, což umožňuje výrobcům stanovit plán 

výroby. Takovéto součástky jdou pak zcela mimo běžný trh a právě o ty mají výrobci velký 

zájem. 

 

Postupem času tak firma přirozeně přešla na úzkou spolupráci s velkými distributory a 

zahraničními zástupci výrobců, čímž kromě větší operativnosti a možnosti optimalizovat 

nákupy také snadněji překonává prudké cenové výkyvy na trhu. Ty ostatně přinutily firmu 

upustit od záměru stále rozvíjet skladové hospodářství.   
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1.5 Překladatelská činnost 

 

Překladatelská činnost kromě překladů katalogů, katalogových listů a technických 

popisů součástek pro účely původní pracovní náplně firmy a její zákazníky se v poslední době 

soustřeďuje na nové činnosti, ve kterých firma testuje své možnosti dalšího rozvoje. Jedná se 

rovněž o překlady katalogů, odborných článků, ale zejména návodů, týkajících se počítačů pro 

řízení práce zemědělských strojů. Rovněž překládá programy pro tyto počítače. 

 

 

1.6 Nové činnosti: Údržba a opravy zemědělských počítačů, jejich 

instalace 

 

Firma se pustila společně se spřátelenou firmou Forsch do oblasti poměrně prudce se 

rozvíjející elektronizace zemědělství. Svých zkušeností a znalostí využívá při spolupráci 

s touto firmou zejména při instalacích, uvádění do provozu a opravách zemědělských 

počítačů, ovládacích elektronických přístrojů, satelitních naváděcích systémů atd.  

 

 

1.7 Související činnosti: Účetnictví a jiné činnosti vyplývající 

z podnikatelských aktivit 

 

Jako každá firma, musí se i tato zabývat účetnictvím, sestavováním různých výkazů a 

hlášení pro státní instituce. Účetnictví je zpracováváno na počítači, je plně propojeno se 

skladovým hospodářstvím, fakturací. Účetní program MRP, který toto zpracovává, je 

propojen s vlastním programem Evidence zakázek. Do chodu vlastního účetnictví jsem neměl 

možnost příliš nahlédnout. 
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1.8 Obslužné činnosti: tvorba software, vlastních postupů, 

vybavování hardwarem, tvorba propagačních materiálů, 

studium zákonů, vyhlášek souvisejících s podnikáním 

 

Firma si tvoří drobné obslužné programy, má ale vytvořen svůj vlastní, poměrně 

rozsáhlý program Evidence zakázek. Program byl vytvořen na bázi programu FoxPro. Měl 

jsem možnost nahlédnout do nezkompilovaných výpisů programu, podařilo se mi tak 

porozumět jeho funkčnosti. Tato oblast mě velmi zaujala, bohužel nebylo dostatek prostoru 

proniknout do detailnějšího rozboru programu, popřípadě zabývat se jeho zdokonalením. 

Avšak odnáším si cennou zkušenost, že i v menší firmě se vyskytují složité souvislosti, které 

dávají příležitost pro uplatnění individuálního programového vybavení, což je oblast v které 

bych se chtěl v budoucnu uplatnit. 

 

Co se týká dalších obslužných činností, které musí taková firma zvládat, myslím, že se i 

tato firma těmto činnostem věnuje dostatečně, počítače si už v poslední době sestavuje a 

upgraduje sama, také údržbu a opravy ostatního hardware si dělá svépomocí. Viděl jsem 

rovněž vyrobené vzorníky a ukázkové sady součástek, které si firma vyrobila pro účely 

propagace, nástěnné panely a podobně… 
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2 Metodologická východiska pro návrh nového řešení 

 

Tato kapitola pojednává o teoreticko-metodologických východiscích, nutných pro 

návrh, realizaci a implementaci systému Evidence zakázek. Pro grafický návrh aplikace byl 

použit jazyk UML, pro její realizaci a implementaci jazyk Java, konkrétně platforma Java EE 

5. 

 

 

2.1 Architektura a komponenty enterprise aplikací 

 

Dnešní požadavky vývojářů ohledně efektivní tvorby spolehlivého software kladou 

vysoké nároky na programovací jazyky, vývojové nástroje i knihovny a nutí je k rychlému 

zdokonalování. Finální verze platformy Java EE 5 byla společností Sun Microsystems 

představena v roce 2006. Oproti své předchůdkyni (J2EE verze 1.4) přinesla mnoho 

převratných zjednodušení a změn, jako bylo např. zavedení tzv. anotací, které se vpisují přímo 

do kódu a díky nimž odpadá nutnost používat složité XML konfigurační soubory (tzv. 

deployment descriptory). Tento krok spolu s příchodem nových technologií jako JPA (Java 

Persistance API) významně ulehčil a zpopularizoval vývoj EJB komponent.  

 

V současné době má technologie Java EE 5 již svou nástupkyni, Java EE 6, která 

směřuje ještě razantněji k urychlení vývoje podnikových informačních systémů a 

zjednodušení práce vývojářů. 

 

 

2.1.1 Java Enterprise Edition 5 

 

Java Enterprise aplikace sestává zpravidla z několika kontejnerů a mnoha komponent. 

Každá komponenta je nasazena do určitého Java EE kontejneru. Komponentu si lze představit 

jako část systému, obsahující svou dílčí funkcionalitu. Taková komponenta je pak zasazena 

do kontextu enterprise aplikace a interaguje s ostatními komponentami systému. Kontejner 

slouží jako mezičlánek mezi komponentou a okolím a  poskytuje jí rozhraní pro komunikaci. 

Výhoda tohoto řešení spočívá zejména ve znovupoužitelnosti komponent a snadné 

škálovatelnosti systému.  
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Komponenty mohou fungovat jak na straně klienta (např. Applet), tak na straně 

serveru (např. Servlet, EJB). 

 

 

Obr. 2-1 Architektura vícevrstvých enterprise aplikací 1 

 

2.1.2 Klientská vrstva 

 

V klientské vrstvě rozeznáváme 3 druhy komponent 

1. webový klient, 

2. Applet, 

3. aplikační klient. 

 

 

                                                 

1 Zdroj: The Java EE 5 Tutorial : For Sun Java System Application Server 9.1., 2008 
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2.1.2.1 Webový klient 

 

Webovým klientem se rozumí tenký klient, který sestává z 2 částí: 

 stránka (např. ve formátu HTML) generovaná serverem; 

 WWW prohlížeč. 

 

 

2.1.2.2 Applet 

 

Applet je aplikační klient vložený do webové stránky. Jedná se o Java aplikaci, která 

je spuštěna v Java Virtual Machine, jenž je součástí WWW prohlížeče. 

 

 

2.1.2.3 Aplikační klient 

 

Aplikačním klientem je zpravidla Java desktopová aplikace, jejíž uživatelské rozhraní 

je typicky vytvořeno buď pomocí Swing nebo AWT komponent. 

 

 

2.1.3 Webová vrstva 

 

Tato vrstva obsahuje komponenty, kterými mohou být: 

1. Servlet, 

2. JSP stránky, 

3. JSF stránky. 

 

 

2.1.3.1 Servlet 

 

Servletem označujeme třídu, která je potomkem třídy HttpServlet. Servlety obsluhují 

HTTP požadavky (request) a odpovědi (response). 
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2.1.3.2 JSP stránky 

 

JSP stránky usnadňují tvorbu designu (použití HTML) a umožňují tak lépe oddělit 

aplikační a prezentační část webové aplikace. 

 

 

2.1.3.3 JSF stránky 

 

Využívají konceptu Servletů a JSP stránek a poskytují framework pro tvorbu 

webových aplikací. 

 

 

2.1.4 Business vrstva 

 

Tato vrstva představuje srdce celé aplikace. Je v ní obsažena samotná business logika.  

Business vrstva odpovídá na požadavky klientů a získává a ukládá data do datové vrstvy 

(EIS). 

 

Typickým představitelem komponent v této vrstvě jsou Enterprise JavaBeans (EJB) 

 

 

2.1.4.1 EJB 

 

Enterprise JavaBeans (EJB) jsou komponenty běžící v rámci EJB kontejneru na straně 

aplikačního serveru. 

 

Existují 3 druhy EJB: 

 Session Bean, 

 Message-Driven Bean, 

 Entity Bean. 
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2.1.5 Datová vrstva (EIS) 

 

Vrstva EIS (Enterprise Information System) poskytuje nejen datové zdroje 

z databázových systémů, ale zahrnuje také ostatní informační systémy, popř. ERP (Enterprise 

Resource Planning) systémy. 

 

 

2.1.6 Java EE Kontejnery 

 

Kontejnery poskytují prostředí pro běh jednotlivých komponent systému. Představují 

rozhraní, které má za úkol zprostředkovat komunikaci komponenty s okolím a poskytnout jí 

zdroje a nástroje, potřebné pro její funkci. Vývojář tak není nucen implementovat tyto 

nízkoúrovňové podpůrné funkce a může se plně soustředit na kódování business logiky. Tento 

přístup značně ulehčuje tvorbu programových komponent při zachování možnosti jejich 

opakovaného použití. 

 

 

Obr. 2-2 Schéma spolupráce kontejnerů v rámci aplikačního serveru 2 

                                                 

2 Zdroj: The Java EE 5 Tutorial : For Sun Java System Application Server 9.1., 2008 
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V prostředí Java EE 5 rozlišujeme 4 druhy kontejnerů: 

1. kontejner pro aplikačního klienta, 

2. kontejner pro Applet, 

3. webový kontejner, 

4. EJB kontejner. 

 

 

2.1.6.1 Kontejner pro aplikačního klienta 

 

Vytváří podmínky pro běh aplikačního klienta (např. okenní aplikace). Není 

provozován na serveru ale na stroji klienta. 

 

 

2.1.6.2 Kontejner pro Applet 

 

Součástí tohoto kontejneru je webový prohlížeč a v něm nainstalovaná Java Virtual 

Machine.Tento kontejner vytváří podmínky pro běh Appletu a běží na straně klienta. 

 

 

2.1.6.3 Webový kontejner 

 

Webový kontejner běží na straně serveru a má na starosti spouštění webových 

komponent jako např. Servletů nebo JSP stránek. 

 

 

2.1.6.4 EJB kontejner 

 

Je provozován na straně aplikačního serveru a zajišťuje provoz Enterprise JavaBeans 

komponent. Poskytuje systémové služby jako např. zajištění bezpečnosti a transakcí. 
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2.1.7 Java API (Application Programming Interface) 

 

Java obsahuje mnoho API pro různé účely použití. Některá z nich jsou dostupná pouze 

v určitých kontejnerech. Kvůli velkému množství těchto rozhraní, bude v této kapitole 

zmíněno jen několik z nich, a to ta, která jsou důležitá pro systém evidence zakázek.  

 

 

Obr. 2-3 Java API dostupná v jednotlivých kontejnerech 3 

 

 

2.1.7.1 Java Servlet Technology 

 

Servletem označujeme třídu, která je potomkem třídy HttpServlet. Servlety obsluhují 

HTTP požadavky (request) a odpovědi (response). 

 

 

2.1.7.2 JavaServer Pages (JSP) 

 

Tento typ stránky umožňuje snazší tvorbu designu (přímé použití HTML). Po spuštění 

je JSP stránka přeložena na Servlet. 

                                                 

3 Zdroj: The Java EE 5 Tutorial : For Sun Java System Application Server 9.1., 2008 



 

 

23 

2.1.7.3 JavaServer Faces (JSF) 

 

Využívají konceptu Servletů a JSP stránek a poskytují framework pro tvorbu 

webových aplikací. JSF zahrnují GUI (Graphical User Interface) komponenty pro tvorbu 

webdesignu, komponenty pro prezentaci dat, systém pro navigaci mezi stránkami, řízení 

událostí, validaci formulářů atd. 

 

 

2.1.7.4 Java Database Conectivity (JDBC) 

 

Je rozhraní pro komunikaci s databázovým serverem. Sestává s 2 částí: 

 aplikační rozhraní – pro přímý přístup k databázi z programových komponent; 

 JDBC jako poskytovatel služby – poskytuje JDBC ovladač platformě Java EE . 

 

 

2.1.7.5 Java Persistence API (JPA) 

 

JPA využívá konceptu Object-Relational Mapping (ORM), který slouží jako most 

mezi relačními databázemi a objektově orientovaným jazykem Java. JPA se skládá z 3 

oblastí: 

 Java Persistence API; 

 Query Language (QL) – jazyk podobný jazyku SQL operující nad logickými entitami; 

 Object-Relational mapping metadata. 

 

V JPA je každý záznam relační tabulky reprezentován tzv. Entitou což je instance 

POJO (Plain Old Java Object) třídy. Entita musí být označena anotací 

javax.persistence.Entity, musí obsahovat konstruktor bez parametru, být 

serializovatelná (rozhraní Serializable) a ani ona ani žádná její metoda nesmí být deklarovaná 

jako final. Množina těchto entit přítomná v datovém zdroji se nazývá persistentní kontext 

(Persistence Context). 
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Entity jsou spravovány třídou javax.persistence.EntityManager.  Existují 2 

druhy EntityManager: 

1. Kontejnerem řízený Entity Manager (Container-managed), 

2. Aplikací řízený Entity Manager (Aplication-managed). 

 

Kontejnerem řízený Entity Manager (Container-managed) 

Persistence context je automaticky spravován a poskytován všem aplikačním 

komponentám. Tento typ Entity Manager používá povinně Java Transaction API (JTA) a je 

získáván pomocí anotace javax.persistence.PersistenceContext. 

 

Aplikací řízený Entity Manager (Aplication-managed) 

 Životní cyklus Entity Manager řízeného aplikací je spravován aplikací a není 

poskytován ostatním komponentám systému. K získání tohoto typu Entity Manageru je 

zapotřebí nejdříve získat instanci třídy javax.persistence.EntityManagerFactory.  

 

 

2.1.7.6 Java Naming and Directiory Interface (JNDI) 

 

Jedná se o jmenné a adresářové služby v prostředí Java. JNDI poskytuje komponentám 

distribuovaného systému přístup k zdrojům, které jsou hierarchicky uspořádány v 

adresářovém stromu.  

 

 

2.1.7.7 Java Transaction API (JTA) 

 

Obsahuje nástroje pro řízení transakcí Java EE Serverem. Je zde implementována 

podpora pro účast více zdrojů, životní cyklus transakcí a distribuované XA transakce. Toto 

API je využíváno zejména třídou Entity Manager při práci s persistentními objekty (JPA) 

v enterprise aplikacích. Kontejnerem řízený Entity Manager (Container-managed) používá 

JTA dokonce povinně. 

 

 



 

 

25 

2.1.7.8 Java Message Service API (JMS) 

 

Toto API definuje standardy a nástroje pro vytváření, posílání, přijímání a čtení zpráv. 

Pomocí JMS lze realizovat asynchronní a spolehlivou komunikaci mezi komponentami 

distribuovaného systému. Fronty zpráv přijímají od klientů (odesílatelů) zprávy a poskytují je 

dále klientům (příjemcům). Pokud je adresát přihlášen k frontě zpráv tak v případě, že 

v okamžiku odeslání zprávy ji není schopen ihned přijmout, obdrží zprávu později. Operace 

odesílání a příjímání zpráv mohou být také účastníky distribuovaných transakcí. 

 

Architektura JMS se skládá ze 4 částí: 

 poskytovatel JMS (JMS Provider), 

 klient (JMS Client), 

 zprávy (JMS Message), 

 administrované objekty (Administered Objects). 

 

Poskytovatel JMS (JMS Provider) 

Je zahrnut v implementaci Java EE. Jedná se o systém, který poskytuje administrativní 

a kontrolní funkce. 

 

Klient (JMS Client) 

Klienti vysílají a přijímají zprávy. Klientem Může být EJB komponenta, web 

komponenta, aplikační klient atd. 

 

Zprávy (JMS Message) 

Jsou objekty Sloužící ke komunikaci mezi JMS klienty. Zpráva může obsahovat nejen 

prostý text ale i seznam hodnot či dokonce objekt. Každá zpráva se skládá z hlavičky, souboru 

vlastností a těla. 

 

Administrované objekty (Administered Objects) 

Jsou nastaveny administrátorem jako zdroje v  aplikačního serveru a přístupné 

klientům v JNDI kontextu adresářových služeb. Mezi tyto objekty patří: 

 Connection factories – vytvářejí připojení k poskytovateli; 

 Destination factories – cílem je fronta zpráv (Topic nebo Queue). 
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Existují 2 možné přístupy ke komunikaci zprávami: 

 

1. Point-to-Point – fronta typu Queue, každá zpráva může mít pouze jednoho příjemce, 

který může zprávu přijmout bez ohledu na to, zda byl aktivní ve okamžiku odeslání 

zprávy nebo ne.  

 

 

Obr. 2-4 Fronta zpráv typu Queue (many-to-one) 4 

 

2. Publish/Subscribe – fronta typu Topic, každá zpráva může mít více příjemců, kteří 

mohou zprávu přijmout  

 

 

Obr. 2-5 Fronta zpráv typu Topic (many-to-many) 5 

 

 

                                                 

4 Zdroj: The Java EE 5 Tutorial : For Sun Java System Application Server 9.1., 2008 
5 Zdroj: The Java EE 5 Tutorial : For Sun Java System Application Server 9.1., 2008 
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2.1.7.9 Java Authencication and Authorization Service (JAAS) 

 

Je služba určená k autentikaci a autorizace uživatelů. Zavádí jednotný přístup v 

zabezpečení Java aplikací. 

 

 

2.1.7.10 JavaMail API 

 

JavaMail API umožňuje zasílání emailových zpráv a skládá se ze 2 částí 

1. aplikační rozhraní – využíváno aplikačními komponentami; 

2. poskytovatel služby – je zahrnuto v rámci Java EE platformy jako služba pro posílání 

emailů. 

 

 

2.2 Enterprise JavaBeans (EJB) 

 

Enterprise JavaBeans (EJB) jsou komponenty běžící v rámci EJB kontejneru na straně 

aplikačního serveru. Tyto komponenty mají v architektuře distribuovaného systému 

významné postavení. Jsou to zpravidla nositelé business logiky celé aplikace.  

 

Existují 3 druhy EJB: 

 Session Bean, 

 Message-Driven Bean, 

 Entity Bean – v současnosti se již nepoužívají, byly nahrazeny JPA viz kap. 2.1.7.5. 

 

Pro správné pochopení samotného technologie EJB je ovšem nejdříve nutné pochopit 

funkce klíčových technologií, na kterých je EJB založeno. Jsou jimi zejména vzdálené volání 

metod (RMI) a Java Naming And Directory Interface (JNDI), které je taktéž při práci s EJB 

hojně využíváno. Následující kapitoly se proto nejdříve budou zabývat těmito podpůrnými 

technologiemi a až následně budou popsány jednotlivé typy EJB.  
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2.2.1 Distribuované systémy 

 

 Distribuovaným systémem rozumíme množinu komponent, které fungují jako jeden 

celek a takto se i jeví z pohledu uživatele.  

 

Základní členění distribuovaných systémů: 

 synchronní – všechny zprávy jsou přijaty během definovaného časového intervalu; 

 asynchronní – časový interval pro doručení zprávy není stanoven. 

 

 Distribuovaný systém poskytuje mnoho výhod a oproti množině samostatných 

systémů přináší přidanou hodnotu v podobě působení synergického efektu. Může pracovat 

nad mnoha fyzickými zdroji a využívat tak plně jejich potenciál, svou transparentností 

z pohledu programátorů a komponentní architekturou urychlovat vývoj aplikace. Avšak 

jednou z jeho největších výhod je relativně snadná škálovatelnost. Škálovatelností se rozumí 

schopnost systému správně fungovat a přizpůsobit se např. při zvýšení počtu uživatelů, zdrojů 

nebo výpočetních kapacit.  

 

Aby byl systém opravdu spolehlivý, musí splňovat následující kritéria:  

 

 Odolnost vůči chybám: Měl by mít schopnost zachovat své funkce i pokud se 

přestane fungovat některá z jeho komponent.  

 Vysoká dostupnost: Měl by mít schopnost obnovit svou činnost i pokud přestane 

fungovat některá z jeho komponent.  

 Schopnost zotavit se: Komponenty, které přestaly fungovat, jsou schopny se znovu 

spustit a připojit k systému, jakmile je odstraněna příčina jejich pádu. 

 Konzistence: Systém by měl být schopen koordinovat činnost svých komponent, aby 

předcházel střetům a chybám. Tato vlastnost Díky této vlastnosti je také systém 

schopen prezentovat se navenek jako jeden celek.   

 Škálovatelnost: Schopnost systému správně fungovat a přizpůsobit se např. při 

zvýšení počtu uživatelů, zdrojů nebo výpočetních kapacit. 

 Předvídatelný výkon: Schopnost systému reagovat na události v přijatelném čase.  
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 Bezpečnost: Systém kontroluje přístupová práva k datům a službám. 6 

 

 

2.2.1.1 Middleware 

 

 Není snadné vytvořit od základu distribuovaný systém, který by splňoval výše 

uvedená kritéria spolehlivosti. Distribuovaný systém se musí vypořádat s celou řadou 

problémů, které distribuované zpracování přináší. Je třeba se zabývat následujícími otázkami: 

 zabezpečení komunikace komponent, 

 synchronizace času (uspořádání událostí v čase), 

 koordinace činností komponent, 

 zajištění distribuovaných transakcí. 

  

 Z tohoto důvodu byla pro zjednodušení implementace distribuovaných systémů 

vyčleněna a standardizována softwarová vrstva tzv. middleware. Tato vrstva ulehčuje práci 

vývojářům a poskytuje nástroj pro transparentní tvorbu distribuované aplikace. Middleware 

v sobě již má implementovány služby pro vzdálené volání metod (RMI), vzdálenou 

komunikaci pomocí zpráv, sdílení zdrojů, distribuované transakce atd. 

 

 

Obr. 2-6 Pozice vrstvy Middleware v kontextu distribuované aplikace7 

                                                 

6 BIRMAN, Kenneth. Reliable Distributed Systems Reliable Distributed Systems : Technologies, Web Services, 

and Applications. New York : Springer-Verlag, 2005. 
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2.2.1.2 Konkrétní implementace middleware 

 

Mezi nejznámější komponentní technologie pro implementaci middleware patří: 

 Java RMI (Java Remote Method Invocation), 

 EJB (Enterprise JavaBeans), 

 .NET, 

 DCOM (Distributed Component Object Model), 

 CORBA (Common Object Request Broker Architecture). 

 

 

2.2.2 Vzdálené volání metod (RMI-IIOP) 

 

Vzdálené volání metod alias Remote Method Invocation (RMI) by se dalo označit za 

Java objektově orientované pojetí vzdáleného volání procedur - RPC (Remote Procedure 

Call). Každý objekt, u kterého se předpokládá, že bude volán vzdáleně, poskytuje svému okolí 

tzv. vzdálené rozhraní (remote interface). V tomto veřejném rozhraní jsou deklarovány 

vzdáleně volatelné metody objektu.  

 

Vzdálené volání metod má však oproti standardnímu volání metod určitá specifika. 

Jako příklad lze uvést odlišnost v předávání parametrů a zasílání návratových hodnot metod. 

Jelikož při vzdáleném volání metod dochází k interakci 2 nezávislých Java Virtual Machines 

(JVM), není možné využít standardního principu předávání hodnot typu objekt pomocí 

odkazu na haldu (reference), namísto toho je předávání parametrů a návratových hodnot typu 

objekt vždy uskutečňováno přímo pomocí hodnoty. Nepředává se tedy ukazatel, ale 

serializovaná („zhmotnělá“) instance třídy. 

 

 V procesu vzdáleného volání metod obecně figurují 2 objekty, které jsou předsunuty 

před volající a volaný objekt. Na straně klienta se jedná o tzv. Stub, který představuje kopii 

vzdáleného objektu B a na straně serveru je u každého objektu zřízen tzv. Skeleton. Stub a 

                                                                                                                                                         

7 Zdroj: BAKKEN, David E., Washington State University 
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Skeleton mají za úkol serializaci a deserializaci předávaných parametrů a návratových hodnot 

a zabezpečení volání správné metody. 

 

 

Obr. 2-7 Mechanismus volání vzdálených metod (RMI) 

 

 

2.2.3 Java Naming And Directory Interfaces (JNDI) 

 

Jedná se o jmenné a adresářové služby v prostředí Java. JNDI poskytuje komponentám 

distribuovaného systému přístup k zdrojům, které jsou hierarchicky uspořádány v 

adresářovém stromu.  

 

 

Obr. 2-8 Adresářový strom JNDI 
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 Knihovny JNDI se neomezují pouze na použití konkrétní adresářové služby, ale nabízí 

celou řadu možných implementací adresářových služeb za pomocí různých technologií jako 

např. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Domain Name System (DNS), 

Common Object Request Broker Architecture (CORBA) apod. Přístup ke konkrétním 

adresářové službě zajišťuje JNDI SPI (Service Provider Interface) 

 

 

Obr. 2-9 Možné přístupy k implementaci JNDI8 

 

 

2.2.4 Session Bean 

Session Beans (Beany sezení) jsou EJB komponenty existující na straně serveru. 

Klientovi navenek vystavují své metody, uvnitř kterých je zapouzdřena logika aplikace.  

Každý Session Bean je vytvořen pro komunikaci pouze s jedním klientem. V tomto aspektu 

se tudíž podobá klasické session (odtud také název Session Bean).  

 

Existují 2 druhy Session Beans: 

 Stavový (Stateful) Session Bean, 

 Bezstavový (Stateless) Session Bean. 

 

                                                 

8 Zdroj: Sun Microsystems 
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Stavový (Stateful) Session Bean 

 

Jak už název napovídá, stavový Session Bean je v rámci sezení schopen uchovávat 

informace napříč voláním metod. Tento bean se může vyskytovat ve 3 stavech viz obr. 2-10. 

Pokud se nachází ve stavu „aktivní“, je připraven komunikovat s klientem. Pokud je následně 

komunikace ukončena, může se EJB kontejner rozhodnout buď jeho životní cyklus ukončit 

nebo jej převést do stavu „pasivní“. V takovém stavu je bean z paměti serializován např. na 

pevný disk serveru, aby mohl být později v případě potřeby opět aktivován. Při přechodech 

mezi stavy lze volitelně volat metody postConstruct, postActivate, preDestroy a prePassivate. 

 

 

Obr.  2-10 Životní cyklus Stateful Session Bean 

 

Bezstavový (Stateless) Session Bean 

 

 Tento typ beanu si na rozdíl od stavového session beanu neuchovává informace o 

stavu konverzace, resp. uchovává si je pouze do ukončení běhu volané metody. Všechny 

instance bezstavového session beanu jsou shodné a o jejich přidělování klientům z poolu se 

stará EJB kontejner. Bezstavový session bean také může na rozdíl od ostatních Enterprise 

JavaBeans fungovat jako webová služba. 

 

 

Obr.  2-11 Životní cyklus Stateless Session Bean 

 

 



 

 

34 

2.2.5 Message-Driven Bean 

 

 Message-Driven (řízený zprávami) Bean je zvláštním druhem Enterprise JavaBeans. 

Slouží k asynchronnímu zpracování zpráv a funguje podobně jako posluchač událostí s tím 

rozdílem, že přijímá zprávy a po přijetí zprávy provádí kód v metodě onMessage viz obr. 2-

12. Tento druh beanu se v mnohém podobá bezstavovému session beanu. Neuchovává si 

žádný stav a jedna jeho instance je schopna obsluhovat zprávy pocházející od několika 

klientů. Všechny instance beanu řízeného zprávami jsou také shodné a o jejich přidělování 

klientům z poolu se stará EJB kontejner. Message-Driven Bean neposkytuje na rozdíl od 

Session Bean klientovi rozhraní, ale pouze svou třídu. 

 

 

Obr.  2-12 Životní cyklus Message-Driven Bean 

 

 

2.3 Unified Modeling Language (UML) 

 

Unified Modeling Language je standardizovaný jazyk a soubor nástrojů pro grafický 

návrh, specifikaci a dokumentaci aplikací. Návrh aplikace pomocí UML pak obsahuje 

předměty a relace mezi nimi avšak nejdůležitějším prvkem jazyka UML jsou diagramy. 

Každý diagram většinou zachycuje pouze část navrhovaného systému a to z určitého pohledu.  

 

UML 2.2 obsahuje celkem 14 diagramů, které se dělí do 2 hlavních skupin viz obr. 2-13: 

 statické (strukturní) – zachycují statickou podobu systému znázorněním předmětů a 

relací mezi nimi; 

 dynamické (behaviorální) – zachycují chování předmětů systému a jejich vzájemnou 

interakci. 
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Obr. 2-13 Hierarchie diagramů UML 2.29 

 

 Dle architektury 4+1 existuje 5 pohledů na systém viz obr. 2-14. Každý pohled lze 

modelovat staticky nebo dynamicky. K dynamickému modelování se používají diagramy 

interakce, stavové diagramy a diagramy aktivit. Tyto dynamické diagramy lze použít napříč 

všemi pohledy na systém. Statické podoby těchto pohledů lze vyjádřit s pomocí následujících 

diagramů: 

 pohled případů užití – diagram případů užití; 

 pohled návrhu – diagram tříd; 

 pohled procesů – podobný jako pohled návrhu, pouze s větším zaměřením na procesy; 

 pohled implementace – diagram komponent; 

 pohled nasazení – diagram nasazení. 

 

 

Obr. 2-14 Architektura systému z různých pohledů 

                                                 

9 Zdroj: Paulo Merson, URL < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Uml_diagram2.png> 
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3 Aplikační část – program Agenda zakázek 

 

 Navrhovaný systém je určen pro společnost zabývající se velkoobchodním prodejem 

elektronických součástek. Systém by měl být schopen zefektivnit stávající firemní procesy a 

poskytovat přidanou hodnotu jak vedení firmy a jejím zaměstnancům tak externím 

obchodním partnerům a zákazníkům. 

 

 Cílem informačního systému je umožnit zákazníkovi vyhledávat a objednávat zboží v 

online firemním katalogu, poskytovat zaměstnancům a vedení firmy přehled o veškerých 

objednaných položkách a jejich termínech dodání, evidovat individuální podmínky dodání pro 

konkrétní položky objednávky a v neposlední řadě také evidovat zákazníky a dodavatele 

včetně jejich kontaktní informací. Systém také musí disponovat patřičným tiskovým 

výstupem. 

 

 Systém tedy slouží jak k zefektivnění práce interních zaměstnanců, tak také k online 

propagaci firmy a zjednodušení procesu objednávání pro stranu zákazníka. 

 

 

3.1 Návrh systému pomocí UML 

 

 Následující kapitoly se budou zabývat objektově orientovanou analýzou problémové 

oblasti při použití metodologie Unified Process (UP). 

 

3.1.1 Popis problémové oblasti 

 

Systém evidence zakázek 

 

Pracovníci firmy: 

 evidují objednávky od zákazníků, 

 vyřizují objednávky od zákazníků, 

 vedou skladovou evidenci, 

 vyhledávají zboží na skladě, 



 

 

37 

 odesílají zboží, 

 komunikují se zákazníkem, 

 pomáhají zákazníkovi zvolit vhodný výrobek, 

 vyřizují reklamace, 

 spravují databázi odběratelů, 

 spravují databázi dodavatelů, 

 kontaktují dodavatele, 

 spravují informační systém, 

 udržují firemní prostory. 

 

Zákazníci firmy: 

 vyhledávají zboží v katalogu, 

 objednávají zboží, 

 reklamují zboží, 

 konzultují a žádají o rady. 

 

Dodavatelé: 

 dodávají zboží, 

 nabízí smluvní podmínky dodání, 

 přijímají reklamace. 

 

Vedení firmy: 

 investuje a hospodaří se ziskem, 

 sleduje a analyzuje vývoj na trhu elektronických součástek, 

 tvoří strategii firmy, 

 kontroluje práci pracovníků firmy, 

 stará se o propagaci firmy, 

 stará se o získávání nových odběratelů, 

 stará se o získávání nových dodavatelů. 
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3.1.2 Zpracování uživatelských požadavků 

 

 

3.1.2.1 Tabulka uživatelských požadavků (funkčních a nefunkčních) 

 

Uživatelské požadavky 
ID Popis Priorita Druh 
P1 Evidování zakázek *** funkční 
P2 Evidování variant dodání *** funkční 
P3 Evidování zákazníků *** funkční 
P4 Evidování dodavatelů *** funkční 
P5 Vyhledání zboží na skladě ** funkční 
P6 Tisk *** funkční 
P7 Rychlost programu ** nefunkční 
P8 Zasílání událostí také pomocí E-mailu * funkční 
P9 Zaznamenávání událostí v čase * funkční 

Tab. 3-1 Uživatelské požadavky 

 

P1 – Evidování zakázek 

Zákazník může zadat novou objednávku zboží pomocí internetového portálu firmy a ta 

je následně evidována informačním systémem. Tento způsob je nejefektivnější a 

upřednostňovaný. Další alternativou je telefonická objednávka či příchod zákazníka osobně 

na pobočku firmy. V těchto případech je objednávka vytvořena po konzultaci s pracovníkem 

firmy, který objednávku taktéž zadá do systému. U každé položky objednaného zboží je nutno 

zaznamenat druh objednaného zboží, jeho množství, požadovaný termín dodání, požadovaný 

způsob dodání atd. 

 

P2 – Evidování variant dodání 

Pro každou objednávku je potřeba evidovat možné varianty nákupu zboží u dodavatele 

pro pozdější výběr nejvýhodnější z těchto variant. Každá varianta obsahuje cenu zboží, lhůtu, 

do které je schopen dodavatel zboží doručit atd. 

 

P3 - Evidování zákazníků 

Systém musí být schopen udržovat databázi odběratelů včetně jejich adres, IČ, DIČ a 

kontaktních informací na klíčové zaměstnance. 
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P4 - Evidování dodavatelů 

Systém musí být schopen udržovat databázi dodavatelů včetně jejich adres, IČ, DIČ a 

kontaktních informací na klíčové zaměstnance. 

 

P5 - Vyhledání zboží na skladě 

Systém musí být schopen čerpat informace o aktuálním zboží na skladě z databáze 

podnikového účetního a skladového systému. 

 

P6 - Tisk 

Informační systém musí obsahovat funkci pro tisk sestav objednaného zboží, položek 

odběratelů a položek dodavatelů. Data pro tiskový výstup budou filtrována a řazena na 

základě zadaných kritérií. 

 

P7 - Rychlost programu 

Aplikace musí vykazovat příznivou dobu odezvy. Toto platí zejména pro interní části 

programového vybavení tj. ty, které budou denně využívány zaměstnanci firmy. 

 

P8 - Zasílání událostí také pomocí E-mailu 

O vybraných událostech v systému budou pracovníci či vedení firmy upozorněni 

obdržením informačního emailu. 

 

P9 - Zaznamenávání událostí v čase 

V systému může vznikat v určitý časový okamžik několik druhů událostí. Všechny 

tyto události budou zaznamenávány v samostatné databázi spolu s údaji o času jejich vzniku. 
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3.1.2.2 Diagram případů užití (Use Case) 

 

Systém evidence zakázek

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
(18) Vyhledat objednávku

Odběratelé

Dodavatelé

Pracovníci firmy

Vedení firmy

(15) Tisknout dodavatele

<<include>>

(14) Tisknout odběratele

(13) Tisknout objednané zboží

(19) Vyhledat odběratele

(20) Vyhledat dodavatele

(17) Vyhledat zboží na skladě

(16) Zaslat informační email

(12) Zjistit podmínky dodání

(8) Smazat odběratele

(7) Upravit odběratele

(5) Smazat objednávku

(4) Upravit objednávku

(3) Při jmout objednávku osobně

(2) Při jmout tel. objednávku

(1) Při jmout online objednávku

(11) Smazat dodavatele

(10) Upravit dodavatele

(9) Zadat nového dodavatele

(6) Zadat nového odběratele

Účetní systém

 

Obr.  3-1 Diagram případu užití 
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3.1.2.3 Specifikace případů užití 

 

Případ užití: Přijmout online objednávku 

ID: UC1 
Účastníci:  
Odběratel 
IS Evidence zakázek 

Vstupní podmínky: 
1. Odběratel si přeje objednat zboží. 

Hlavní úspěšný scénář:  
1. Odběratel zvolí možnost přihlásit do webového portálu a zadá přihlašovací údaje. 
2. Systém autentizuje a autorizuje odběratele. 
3. Odběratel zvolí vytvořit novou objednávku. 
4. Odběratel vybere z nabídky typ zboží, lhůtu dodání apod. 
5. Odběratel vyplní zbývající pole formuláře. 
6. Odběratel odešle formulář s novou objednávkou. 
7. Systém zjistí, zda je požadované zboží na skladě >>INCLUDE UC17<<. 
8. Pokud je zboží na skladě, uloží systém objednávku jako tzv. zajištěnou (vyřízenou), 

pokud ne, systém uloží objednávku jako tzv. nepoptanou (zatím nevyřízenou). 
Rozšíření: 
1a. Odběratel nemá přihlašovací údaje. 

1a1. Odběratel zvolí možnost zaregistrovat se a vyplní registrační údaje. 
1a2. Systém vytvoří odběrateli nový účet. 
1a3. Případ užití pokračuje znovu od bodu 1. 

2a. Autentizace proběhla neúspěšně (uživatel zapomněl heslo). 
2a1. Odběratel požádá systém o zaslání nových přihlašovacích údajů na mail. 
2a2. Případ užití pokračuje znovu od bodu 1. 

Záruky úspěchu: 
1. Objednávka je evidována v databázi, může být upravena nebo odstraněna. 

Tab. 3-2 Případ užití Přijmout online objednávku 
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Případ užití: Přijmout telefonickou objednávku 

ID: UC2 
Účastníci:  
Odběratel 
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 
Vstupní podmínky: 
1. Mezi odběratelem a pracovníkem firmy lze navázat tel. rozhovor. 
2. Odběratel si přeje objednat zboží. 
Hlavní úspěšný scénář:  
1. Odběratel telefonicky žádá o dodání zboží. 
2. Pracovník vytvoří novou objednávku. 
3. Pracovník získá od odběratele údaje potřebné k dokončení objednávky a zadá je do 

systému. 
4. Systém zjistí, zda je požadované zboží na skladě >>INCLUDE UC17<<. 
5. Pokud je zboží na skladě, pracovník uloží objednávku jako tzv. zajištěnou (vyřízenou), 

pokud ne, pracovník uloží objednávku jako tzv. nepoptanou (zatím nevyřízenou). 

Záruky úspěchu: 
1. Objednávka je evidována v databázi, může být upravena nebo odstraněna 

Tab. 3-3 Případ užití Přijmout telefonickou objednávku 

 

Případ užití: Přijmout objednávku osobně 

ID: UC3 
Účastníci:  
Odběratel 
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 
Vstupní podmínky: 
1. Odběratel je fyzicky přítomen na pobočce firmy. 
2. Pracovník firmy s odběratelem může komunikovat. 
3. Odběratel si přeje objednat zboží. 
Hlavní úspěšný scénář:  
1. Odběratel žádá o dodání zboží. 
2. Pracovník vytvoří novou objednávku. 
3. Pracovník získá od odběratele údaje potřebné k dokončení objednávky a zadá je do 

systému. 
4. Systém zjistí, zda je požadované zboží na skladě >>INCLUDE UC17<<. 
5. Pokud je zboží na skladě, pracovník uloží objednávku jako tzv. zajištěnou (vyřízenou), 

pokud ne, pracovník uloží objednávku jako tzv. nepoptanou (zatím nevyřízenou). 

Záruky úspěchu: 
1. Objednávka je evidována v databázi, může být upravena nebo odstraněna 

Tab. 3-4 Případ užití Přijmout objednávku osobně 
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Případ užití: Upravit objednávku 

ID: UC4 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 
Vstupní podmínky: 
1. V systému existuje objednávka. 
2. Pracovník má k dispozici nové údaje pro objednávku. 
Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník vyhledá objednávku k úpravě >>INCLUDE UC18<<. 
2. Pracovník vyvolá formulář pro úpravu objednávky. 
3. Pracovník změní hodnoty objednávky popř. přidá / odebere variantu dodání. 
4. Pracovník uloží upravenou objednávku zpět do systému. 
5. Systém zjistí, zda existuje a byla zvolena varianta dodání a pokud ano, označí objednávku 

za zajištěnou. 
Rozšíření: 
3a. Pracovník nemá údaje pro zadání varianty dodání. 

3a1. Pracovník kontaktuje dodavatele a zjistí podmínky dodání pomocí UC12 – Zjistit 
podmínky dodání. 
3a2. Případ užití pokračuje v bodě 3. 

Záruky úspěchu: 
1. Objednávka je evidována v databázi, může být upravena nebo odstraněna. 

Tab. 3-5 Případ užití Upravit objednávku 

 

Případ užití: Smazat objednávku 

ID: UC5 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 

Vstupní podmínky: 
1. V systému existuje objednávka. 

Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník vyhledá objednávku k smazání >>INCLUDE UC18<<. 
2. Pracovník dá pokyn k smazání objednávky. 
3. Systém vymaže objednávku. 

Záruky úspěchu: 
1. Objednávka již není evidována v databázi. 

Tab. 3-6 Případ užití Smazat objednávku 
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Případ užití: Zadat nového odběratele 

ID: UC6 
Účastníci:  
Odběratel 
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 

Vstupní podmínky: 
1. Pracovník má k dispozici kontaktní údaje na odběratele. 

Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník získá od odběratele potřebné informace. 
2. Pracovník dá pokyn k založení nového odběratele. 
3. Systém zobrazí formulář pro založení nového odběratele. 
4. Pracovník vyplní potřebné údaje a odešle formulář do systému. 
5. Systém uloží odběratele a založí pro něj účet pro přihlašování na online objednávkový 

portál. 
Rozšíření: 
4a. Pracovník nemá k dispozici všechny potřebné údaje o odběrateli. 

4a1. Pracovník kontaktuje odběratele a získá potřebné údaje. 
4a2. Případ užití pokračuje znovu od bodu 4. 

Záruky úspěchu: 
1. Odběratel je evidován v databázi, může být upravena nebo odstraněna. 

Tab. 3-7 Případ užití Zadat nového odběratele 

 

Případ užití: Upravit odběratele 

ID: UC7 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 
Vstupní podmínky: 
1. V systému existuje odběratel. 
2. Pracovník má k dispozici nové údaje o odběrateli. 
Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník vyhledá odběratele k úpravě >>INCLUDE UC19<<. 
2. Pracovník vyvolá formulář pro úpravu odběratele. 
3. Pracovník zadá hodnoty, které je potřeba změnit. 
4. Pracovník uloží upraveného odběratele zpět do systému. 

Záruky úspěchu: 
1. Odběratel je evidován v databázi, může být upraven nebo odstraněn. 

Tab. 3-8 Případ užití Upravit odběratele 
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Případ užití: Smazat odběratele 

ID: UC8 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 

Vstupní podmínky: 
1. V systému existuje odběratel. 

Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník vyhledá odběratele k smazání >>INCLUDE UC19<<. 
2. Pracovník dá pokyn k smazání odběratele. 
3. Systém vymaže odběratele. 

Záruky úspěchu: 
1. Odběratel již není evidován v databázi. 

Tab. 3-9 Případ užití Smazat odběratele 

 

Případ užití: Zadat nového dodavatele 

ID: UC9 
Účastníci:  
Dodavatel 
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 

Vstupní podmínky: 
1. Pracovník má k dispozici kontaktní údaje na dodavatele. 

Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník získá od dodavatele potřebné informace. 
2. Pracovník dá pokyn k založení nového dodavatele. 
3. Systém zobrazí formulář pro založení nového dodavatele. 
4. Pracovník vyplní potřebné údaje a odešle formulář do systému. 
5. Systém uloží dodavatele a založí pro něj účet pro přihlašování na online objednávkový 

portál. 
Rozšíření: 
4a. Pracovník nemá k dispozici všechny potřebné údaje o dodavateli. 

4a1. Pracovník kontaktuje dodavatele a získá potřebné údaje. 
4a2. Případ užití pokračuje od bodu 4. 

Záruky úspěchu: 
1. Dodavatel je evidován v databázi, může být upravena nebo odstraněna. 

Tab. 3-10 Případ užití Zadat nového dodavatele 
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Případ užití: Upravit dodavatele 

ID: UC10 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 
Vstupní podmínky: 
1. V systému existuje dodavatel. 
2. Pracovník má k dispozici nové údaje o dodavateli. 
Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník vyhledá dodavatele k úpravě >>INCLUDE UC20<<. 
2. Pracovník vyvolá formulář pro úpravu dodavatele. 
3. Pracovník zadá hodnoty, které je potřeba změnit. 
4. Pracovník uloží upraveného dodavatele zpět do systému. 

Záruky úspěchu: 
1. Dodavatel je evidován v databázi, může být upraven nebo odstraněn. 

Tab. 3-11 Případ užití Upravit dodavatele 

 

Případ užití: Smazat dodavatele 

ID: UC11 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 

Vstupní podmínky: 
1. V systému existuje dodavatel. 

Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník vyhledá dodavatele k smazání >>INCLUDE UC20<<. 
2. Pracovník dá pokyn k smazání dodavatele. 
3. Systém vymaže dodavatele. 

Záruky úspěchu: 
1. Dodavatel již není evidován v databázi. 

Tab. 3-12 Případ užití Smazat dodavatele 
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Případ užití: Zjistit podmínky dodání 

ID: UC12 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
Dodavatel 
IS Evidence zakázek 
Vstupní podmínky: 
1. V systému je pracovníkem upravována existující objednávka. 
2. Pracovník má k dispozici kontaktní údaje na dodavatele. 
Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník kontaktuje dodavatele a zjistí podmínky dodání pro určité zboží. 
2. Dodavatel nabídne podmínky pro dodání (lhůta, minimální množství atd.). 
3. Pracovník zadá pokyn pro vytvoření nové varianty dodání pro aktuálně upravovanou 

objednávku. 
4. Systém zobrazí formulář pro novou variantu dodání. 
5. Pracovník zvolí z nabídky požadovaného dodavatele a vyplní zbývající pole formuláře na 

základě získaných informací o podmínkách dodání od dodavatele. 
6. Systém vytvoří novou variantu dodání a přiřadí ji k aktuální upravované objednávce. 
Rozšíření: 
5a. Dodavatel není v systému naveden. 

5a1. Pracovník zadá nového dodavatele pomocí UC9 – Zadat nového dodavatele. 
5a2. Případ užití pokračuje v bodě 5 . 

Záruky úspěchu: 
1. V systému je k objednávce evidována nejméně 1 varianta dodání, která může být později 
upravena nebo smazána. 

Tab. 3-13 Případ užití Zjistit podmínky dodání 

 

Případ užití: Tisknout objednané zboží 

ID: UC13 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 

Vstupní podmínky: 
1. V systému jsou evidovány položky objednaného zboží. 

Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník zvolí možnost tisku objednaného zboží. 
2. Systém nabídne volbu druhu výstupu a možnosti pro filtrování a řazení záznamů.
3. Pracovník vyplní a odešle zobrazený formulář. 
4. Systém vygeneruje na základě zadaných informací adekvátní tiskový výstup. 

Záruky úspěchu: 
1. Systémem je vygenerována tisková sestava. 

Tab. 3-14 Případ užití Tisknout objednané zboží 
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Případ užití: Tisknout odběratele 

ID: UC14 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 

Vstupní podmínky: 
1. V systému jsou evidováni odběratelé. 

Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník zvolí možnost tisku odběratelů. 
2. Systém nabídne volbu druhu výstupu a možnosti pro filtrování a řazení záznamů.
3. Pracovník vyplní a odešle zobrazený formulář. 
4. Systém vygeneruje na základě zadaných informací adekvátní tiskový výstup. 

Záruky úspěchu: 
1. Systémem je vygenerována tisková sestava. 

Tab. 3-15 Případ užití Tisknout odběratele 

 

Případ užití: Tisknout dodavatele 

ID: UC15 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 

Vstupní podmínky: 
2. V systému jsou evidováni dodavatelé. 

Hlavní úspěšný scénář:  
5. Pracovník zvolí možnost tisku dodavatelů. 
6. Systém nabídne volbu druhu výstupu a možnosti pro filtrování a řazení záznamů.
7. Pracovník vyplní a odešle zobrazený formulář. 
8. Systém vygeneruje na základě zadaných informací adekvátní tiskový výstup. 

Záruky úspěchu: 
1. Systémem je vygenerována tisková sestava. 

Tab. 3-16 Případ užití Tisknout dodavatele 
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Případ užití: Zaslat informační email 

ID: UC16 
Účastníci:  
Vedení firmy 
IS Evidence zakázek 

Vstupní podmínky: 
1. V systému proběhla událost. 

Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pokud systém zjistí, že událost, která proběhla, musí být odeslána emailem jako 

upozornění, vygeneruje email se zprávou o události a odešle jej vedení firmy. 
2. Vedení firmy obdrží email od systému. 

Rozšíření: 
1a. Událost není v seznamu událostí, o kterých je třeba informovat vedení firmy. 

1a1. Případ užití v tomto bodě končí. 

Záruky úspěchu: 
1. Vedení firmy obdrží informační email. 

Tab. 3-17 Případ užití Zaslat informační email 

 

Případ užití: Vyhledat zboží na skladě 

ID: UC17 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
Účetní systém firmy 
IS Evidence zakázek 
Vstupní podmínky: 
1. V systému je zakládána nová nebo upravována již existující objednávka. 
2. V účetním systému je evidováno zboží na skladě. 
Hlavní úspěšný scénář:  
1. Systém evidence zakázek vyšle požadavek na účetní systém firmy. 
2. Účetní systém vrátí seznam položek na skladě. 
3. IS Evidence zakázek nabídne seznam pracovníkovi. 
4. Pracovník ze seznamu vybere požadovanou položku a vloží ji do objednávky. 
Rozšíření: 
4a. Položka zboží není nalezena na skladě. 

4a1. Případ užití v tomto bodě končí. 

Záruky úspěchu: 
1. IS Evidence zakázek obdrží seznam zboží na skladě a nabídne jej pracovníkovi.

Tab. 3-18 Případ užití Vyhledat zboží na skladě 
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Případ užití: Vyhledat objednávku 

ID: UC18 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 

Vstupní podmínky: 
1. V účetním systému jsou evidovány položky objednaného zboží. 

Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník zadá do systému kritéria, podle kterých se bude vyhledávat. 
2. Systém nalezne všechny položky objednaného zboží odpovídající zadaným kritériím.

Záruky úspěchu: 
1. Požadovaná položka zboží je nalezena v systému. 

Tab. 3-19 Případ užití Vyhledat objednávku 

 

Případ užití: Vyhledat odběratele 

ID: UC19 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 

Vstupní podmínky: 
1. V účetním systému jsou evidováni odběratelé. 

Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník zadá do systému kritéria, podle kterých se bude vyhledávat. 
2. Systém nalezne všechny položky objednaného zboží odpovídající zadaným kritériím.

Záruky úspěchu: 
1. Požadovaný odběratel. 

Tab. 3-20 Případ užití Vyhledat odběratele 

Případ užití: Vyhledat dodavatele 

ID: UC20 
Účastníci:  
Pracovník firmy 
IS Evidence zakázek 

Vstupní podmínky: 
1. V účetním systému jsou evidováni dodavatelé. 

Hlavní úspěšný scénář:  
1. Pracovník zadá do systému kritéria, podle kterých se bude vyhledávat. 
2. Systém nalezne všechny položky objednaného zboží odpovídající zadaným kritériím.

Záruky úspěchu: 
1. Požadovaný dodavatel. 

Tab. 3-21 Případ užití Vyhledat dodavatele 
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3.1.2.4 Matice RTM (Matice sledovanosti požadavků)  

 

Případy užití 

P
ož

ad
av

k
y 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P1 X X X X X            X X   
P2    X X       X      X  X 
P3      X X X           X  
P4         X X X         X 
P5                 X    
P6             X X X      
P7                     
P8                X     
P9 X X X X X X X X X X X     X     

Tab. 3-22 Matice sledovanosti požadavků (RTM) 

 

3.1.3 Analytický model tříd 

 

3.1.3.1 Analýza podstatných jmen a sloves 

 

 Systém evidence zakázek eviduje údaje o odběratelích a dodavatelích firmy. Každý 

dodavatel i odběratel má svoje identifikační číslo, název, adresu (ulice a číslo popisné, město 

a PSČ), IČO, DIČ a bankovní spojení (název banky, číslo účtu). Pro každého odběratele i 

dodavatele je evidován seznam kontaktních osob. Údaj o kontaktní osobě obsahuje id 

kontaktu, jméno osoby, telefon, fax, poznámku, a identifikační číslo odběratele nebo 

dodavatele. 

 

 Systém také eviduje objednané zboží od odběratelů. Odběratel může zboží objednat 

buď online přes webový portál firmy, telefonicky nebo osobně na pobočce firmy. Jakmile 

odběratel objedná zboží, pro každou položku takové objednávky vznikne tzv. evidenční karta, 

která zachycuje informace o objednávce. Evidenční karta konkrétně obsahuje identifikační 

číslo karty, typový znak, popis, množství požadované ihned, datum objednání, požadované 

datum dodání, požadované množství měsíčně, požadované množství za rok, odpovídající číslo 

zboží na skladě, množství zboží na skladě, plnění částečné, datum částečného plnění, datum 

úplného splnění, objednané množství, 1. cena sdělená zákazníkovi při určitém odběru zboží, 
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2. cena sdělená zákazníkovi při určitém odběru množství, číslo odběratele, který si zboží 

objednal a informace o tom, zda jsou již pro tuto objednávku zjištěny varianty dodání u 

dodavatelů, zda je některá z nich již zvolena nebo zda-li potenciální varianty dodání ještě 

neexistují. 

 

 Poté, co je vytvořena evidenční karta, je třeba nalézt nejvhodnější způsob dodání 

zboží. Pokud je zboží v požadovaném množství nalezeno na skladě, je čerpáno z položek na 

skladu. V opačném případě je nutno zboží objednat u dodavatele. Za tímto účelem jsou 

kontaktováni potencionální dodavatelé, kteří nabídnou různé varianty dodání. Každá taková 

varianta dodání obsahuje identifikační číslo varianty, číslo dodavatele, číslo evidenční karty, 

datum, kdy byla tato varianta poptána u dodavatele, překlad názvu zboží podle konvencí 

dodavatele, cenu v EUR, cenu v Kč, lhůtu kdy může být zboží dodáno, ocenění, poznámku a 

informaci o tom, zda byla varianta vybrána či nikoliv. 

 

 Všechny vytvořené evidenční karty, odběratele, dodavatele i kontakty lze později 

upravovat i mazat. Evidenční karty, odběratele i dodavatele je potřeba vyhledávat a vybrané 

položky také tisknout. Systém na vybrané události odesílá vedení firmy upozornění emailem. 
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Kandidát na třídu Kandidát na atribut Odpovědnost 
Odběratel Název  

Ulice a č. p.  
Město  
PSČ  
IČO  
Název banky  
Číslo účtu  
Seznam kontaktních osob  

Eviduje údaje o odběrateli 
Eviduje seznam kontaktních 
osob pro odběratele 
Vložení údajů o odběrateli 
Úprava údajů o odběrateli 
Mazání údajů o odběrateli 
Přidávání kontaktů 
Odebírání kontaktů 

Dodavatel Název  
Ulice a č. p.  
Město  
PSČ  
IČO  
Název banky  
Číslo účtu  
Seznam kontaktních osob  

Eviduje údaje o dodavateli 
Eviduje seznam kontaktních 
osob pro dodavatele 
Vložení údajů o dodavateli 
Úprava údajů o dodavateli 
Mazání údajů o dodavateli 
Přidávání kontaktů 
Odebírání kontaktů 

Kontakt Jméno osoby  
Telefon  
Fax  
Poznámka  

Eviduje údaje o kontaktu 
odběratele / dodavatele 
Vložení údajů o kontaktu 
Úprava údajů o kontaktu 
Mazání údajů o kontaktu 

Evidenční karta Identifikační číslo karty Typový 
znak 
Popis 
Množství požadované ihned 
Datum objednání 
Požadované datum dodání 
Požadované množství měsíčně 
Požadované množství za rok 
Číslo zboží na skladě 
Množství zboží na skladě 
Plnění částečné 
Datum částečného plnění 
Datum úplného plnění 
Objednané množství 
1. cena sdělená zákazníkovi 
2. cena sdělená zákazníkovi 
Seznam variant dodání 

Eviduje objednané zboží 
Zachycuje informace o 
objednávce 
Čerpá z položek na skladu 
Eviduje seznam variant dodání 
Vložení informací o objednávce 
Úprava informací o objednávce 
Mazání informací o objednávce 
Vkládání variant dodání 
Mazání variant dodání 
Zvolení varianty dodání 

Varianta dodání Datum, kdy byla varianta dodání 
poptána 
Překlad názvu zboží podle 
konvence dodavatele 
Cena v EUR 
Cena v Kč 
Lhůta, kdy může být zboží 
dodáno 
Ocenění 
Poznámka k variantě dodání 
Informace, zda byla var. dod. 
vybrána 

Eviduje variantu dodání 
Vložení informací o variantě 
dodání 
Úprava informací o variantě 
dodání 
Mazání informací o variantě 
dodání 

Tab. 3-23 Kandidátka tříd, atributů a odpovědností 
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3.1.3.2 Metoda štítků CRC 

 

Název třídy: Odběratel 
Úloha: Spolupracovníci: 
Eviduje údaje o odběrateli 
Eviduje seznam kontaktních osob pro 
odběratele 
Vložení údajů o odběrateli 
Úprava údajů o odběrateli 
Mazání údajů o odběrateli 
Přidávání kontaktů 
Odebírání kontaktů 

Evidenční karta 
Kontakt 

 

Název třídy: Dodavatel 
Úloha: Spolupracovníci: 
Eviduje údaje o dodavateli 
Eviduje seznam kontaktních osob pro 
dodavatele 
Vložení údajů o dodavateli 
Úprava údajů o dodavateli 
Mazání údajů o dodavateli 
Přidávání kontaktů 
Odebírání kontaktů 

Varianta dodání 
Kontakt 

 

Název třídy: Kontakt 
Úloha: Spolupracovníci: 
Eviduje údaje o kontaktu odběratele / 
dodavatele 
Vložení údajů o kontaktu 
Úprava údajů o kontaktu 
Mazání údajů o kontaktu 

Odběratel 
Dodavatel 
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Název třídy: Evidenční karta 
Úloha: Spolupracovníci: 
Eviduje objednané zboží 
Zachycuje informace o objednávce 
Čerpá z položek na skladu 
Eviduje seznam variant dodání 
Vložení informací o objednávce 
Úprava informací o objednávce 
Mazání informací o objednávce 
Vkládání variant dodání 
Mazání variant dodání 
Zvolení varianty dodání 

Odběratel 
Skladová karta 
Varianta dodání 

 

Název třídy: Varianta dodání 
Úloha: Spolupracovníci: 
Eviduje variantu dodání 
Vložení informací o variantě dodání 
Úprava informací o variantě dodání 
Mazání informací o variantě dodání 

Evidenční karta 
Dodavatel 

 

Název třídy: Skladová karta 
Úloha: Spolupracovníci: 
Obsahuje údaje o zboží na skladě Evidenční karta 
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3.1.3.3 Grafické znázornění modelu analytických tříd 

 

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

EvidencniKarta

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cisloKarty
typovyZnak
popis
pocetAktualni
zData
pozadovaneDatumDodani
pocetMesicne
pocetZaRok
mnozstviNaSklade
plneniCastecne
plneniCastecneDatum
splnenoUplneDne
mnozstviObjednane
sdelenaCena1
sdelenaCena2
zajisteno
poptano

: int
: String
: String
: int
: Date
: Date
: String
: String
: int
: int
: Date
: Date
: int
: String
: String
: boolean
: boolean

VariantaDodani

-
-
-
-
-
-
-
-

poptano
preklad
eur
kc
lhuta
oceneni
poznamka
zvolena

: Date
: String
: String
: String
: String
: Double
: String
: boolean

Kontakt

-
-
-
-

osoba
telefon
fax
poznamka

: String
: String
: String
: String

ASubjekt

{abstract} 

-
-
-
-
-
-
-
-

nazev
uliceACP
mesto
psc
ico
dic
banka
cisloUctu

: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

Odberatel

- typ : String

Dodavatel

- typ : String

SkladovaKarta

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cislo
kod
nazev
jednotka
poznamka
dodavatel
cena
dph
cena1
cena2
cena3
pocatek
minimum
maximum
norma
posl_pohyb
skupina
mnozstvi

: int
: String
: String
: String
: String
: String
: Double
: Double
: Double
: Double
: Double
: int
: int
: int
: int
: Date
: String
: int

 

Obr. 3-2 Diagram analytických tříd 
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3.1.3.4 Grafické znázornění analytických balíčků 

 

<<use>><<use>>

Účastníci

Objednávky

Sklad

 

Obr.  3-3 Diagram analytických balíčků 

 

 

Balíček Účastníci 

Obsahuje skupinu tříd, představující fyzické objekty účastnící se procesu evidence zakázek:  

 ASubjekt, 

 Odberatel, 

 Dodavatel, 

 Kontakt. 

 

Balíček Objednávky 

Obsahuje skupinu tříd, které umožňují evidovat objednané zboží:  

 EvidencniKarta, 

 VariantaDodani. 

 

Balíček Sklad 

Obsahuje skupinu tříd, které umožňují evidovat objednané zboží:  

 SkladovaKarta. 

 

Mezi těmito třemi seskupeními tříd je definovaná závislost <<use>>, kdy balíček Objednávky 

využívá třídy z balíčků Účastníci a Sklad. 
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3.1.4 Datový model – E-R diagram, struktura entit, relace 

 

Ačkoliv E-R diagram není zástupcem rodiny diagramů UML, nýbrž představitelem 

metod strukturované analýzy, v praxi se stále jedná o nejpoužívanější nástroj pro návrh 

fyzických struktur relačních databází.  

 

Následující diagram viz obr. 3-4 vychází z UML diagramu tříd a znázorňuje fyzický 

datový model pro návrh databázové struktury systému v RDBMS (Relational Database 

Management System) MySQL. 

 

 

náleží
nabízí

objednává

má

má

INTEGER

1:N

1:N

N:1

N:1

N:1

Physical Data Model

Model: Evidence zakázek

Package: 

Diagram: Relace

Author: Antonín Grund

Version: 1

Evidenční karta

CisloKarty
TypovyZnak
Popis
PocetAktualni
ZData
PozadovaneDatumDodani
PocetMesicne
PocetZaRok
CisloSkladoveKarty
MnozstviNaSklade
PlneniCastecne
PlneniCastecneDatum
SplnenoUplneDne
MnozstviObjednane
SdelenaCena1
SdelenaCena2
Zajisteno
Poptano
CisloOdberatele

INTEGER
Text(15)
Text(30)
INTEGER
DATETIME
DATETIME
Text(15)
Text(15)
DOUBLE
INTEGER
INTEGER
DATETIME
DATETIME
INTEGER
Text(20)
Text(20)
YesNo
YesNo
INTEGER

<pk>

<fk1>

<fk2>

Kontakt

CisloKontaktu
Osoba
Telefon
Fax
Poznamka
CisloSubjektu                     .

COUNTER
Text(25)
Text(15)
Text(15)
Text(50)
INTEGER

<pk>

<fk>

Skladová karta

CISLO
KOD
NAZEV
JEDNOTKA
POZNAMKA
DODAVATEL
CENA
DPH
CENA1
CENA2
CENA3
POCATEK
MINIMUM
MAXIMUM
NORMA
POSL_POHYB
SKUPINA
MNOZSTVI

INTEGER
Text(14)
Text(30)
Text(3)
Text(30)
Text(10)
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
INTEGER
INTEGER
INTEGER
INTEGER
DATETIME
Text(1)
INTEGER

<pk>

Subjekt (odběratel / dodavatel)

CisloSubjektu
Nazev
UliceACP
Mesto
PSC
ICO
DIC
Banka
CisloUctu
JeDodavatel       .

COUNTER
Text(30)
Text(30)
Text(30)
Text(10)
Text(10)
Text(15)
Text(25)
Text(17)
YesNo

<pk>

Varianta dodání

CisloVarianty
CisloDodavatele
CisloKarty
Poptano
Preklad
EUR
KC
Lhuta
Oceneni
Poznamka
Zvolena

COUNTER
INTEGER
INTEGER
DATETIME
Text(16)
Text(15)
Text(15)
Text(15)
DOUBLE
Text(50)
YesNo

<pk>
<fk2>
<fk1>

 

Obr.  3-4 ERA diagram 
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3.1.5 Realizace případů užití 

 

 

3.1.5.1 Diagram spolupráce 

 

Diagram spolupráce hlavního scénáře případu užití UC1: Přijmout online objednávku 

 

1: přihlásit(login)

3: uložitObjednávku(objednávka)

1.1: autorizovat(uživatel)
3.1.2[nalezeno]: <<create>>

2: nabídkaZboží:= getSeznamZboží()

3.1: * [for each Položka in Objednávka] nováEvidenčníKarta()

3.1.1: nalezeno:= jeZbožíNaSkladě(položka)

3.1.3[!nalezeno]: <<create>>
Odběratel

Autent. a autor. služba (JAAS)

Správa objednávek

zajištěnáEK:EvidencniKarta

Sklad nepoptanáEK:EvidencniKarta

 

Obr.  3-5 Diagram spolupráce UC1: Přijmout online objednávku 

 

3.1.5.2 Sekvenční diagram 

 

Sekvenční diagram hlavního scénáře případu užití UC1: Přijmout online objednávku 
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Při jmout online objednávku

objednáno

<<create>>

<<create>>

nalezeno

jeZbožíNaSkladě(položka)

uložitObjednávku(objednávka)

nabídkaZboží

getSeznamZboží()

autorizovat(uživatel)

přihlášen

přihlásit(login)

Autent. a autor. služba (JAAS) SkladSpráva objednávek

zajištěnáEK:EvidencniKarta

nepoptanáEK:EvidencniKarta

Odběratel

nalezeno

!nalezeno

alt

[for each Položka in Objednávka]loop

objednáno

<<create>>

<<create>>

nalezeno

jeZbožíNaSkladě(položka)

uložitObjednávku(objednávka)

nabídkaZboží

getSeznamZboží()

autorizovat(uživatel)

přihlášen

přihlásit(login)

 

Obr.  3-6 Sekvenční diagram UC1: Přijmout online objednávku 

 

 

3.1.5.3 Stavový diagram 

 

Nevyřízena
Příjem objednávky

Zboží nenalezeno na skladě

Zboží nalezeno na skladě Zjištění variant dodání od dodavatelů

Varianta dodání vybrána

Vyřízení objednávky

EK Vytvořena Nepoptána

Poptána ale nezajištěnaZajištěna

 

Obr.  3-7 Stavový diagram pro třídu Evidenční karta (položka objednávky) 
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3.1.5.4 Diagram aktivit 

 

[ne]

[ano]

[ano]

[ne]

[ne][ano]

Přihlásit do webového portálu

Zaslat nové přihlašovací údaje přihlášen?

Zobrazit nabídku zboží

Zadat přihlašovací údaje

jsou údaje k dispozici? Nová registrace

je zboží na skladě?

Odeslat objednávkový formulář

Vytvořit zajištěnou objednávku Vytvořit nepoptanou objednávku

 

Obr.  3-8 Diagram aktivit pro UC1: Přijmout online objednávku 
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3.1.5.5 Diagram nasazení 

 

1..1

0..*
Internet

0..*
LAN 1..1

Server

<<application server>>

Glassfish v2.1

<<RDBMS>>

MySQL 5.1

Firemní PC

<<application client>>

Desktopová Java Swing aplikace

PC zákazníka

<<browser>>

WWW prohlížeč

<<web container>>

Servlet, JSP

<<EJB container>>

Business logika

 

Obr.  3-9 Diagram nasazení 

 

 

3.2 Implementace aplikačního klienta a EJB Business logiky 

v prostředí Java EE5 

 

 Následující kapitola se bude v návaznosti na kap. předchozí zabývat konkrétní 

realizací první části navrhovaného systému. Tato část systému Agenda zakázek bude sloužit 

potřebám interních zaměstnanců firmy. 

 

 

3.2.1 Technologické aspekty systému 

 

 Pro účely vývoje nového systému bylo použito open-source vývojové prostředí 

NetBeans IDE 6.7. Aplikace je vytvořena s využitím standardních Java SE Swing GUI 

komponent. Jako vzhled pro vykreslovaní komponent JVM byl zvolen osvědčený Metal Look 

and Feel. V této fázi realizace systému již bylo také zapotřebí implementovat společnou 

logiku systému pomocí technologie EJB na server. Jako aplikační server byl vybrán GlassFish 

v2.1, jako databázový server MySQL 5.1. Veškeré operace nad databázovou vrstvou zajišťuje 
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technologie Java Persistence API (poskytovatel perzistence Oracle TopLink Essentials 2.1). 

Tiskové funkce programu jsou vyřešeny za pomoci knihoven JasperReports. 

 

 

3.2.2 Uživatelské prostředí aplikace 

 

 Uživatelské prostředí aplikace bylo navrženo s ohledem na potřeby pracovníků firmy. 

S programem lze pracovat ve 4 základních perspektivách, jsou to: 

 Panel Evidenční karty, 

 Panel Odběratelé, 

 Panel Dodavatelé, 

 Panel Tisk. 

 

 Pro dobrou přehlednost aplikace je ve všech jejích částech použito podobné rozložení 

ovládacích prvků, které jsou seskupeny do sekcí. Sekce umístěná ve spodní části programu 

nejčastěji obsahuje funkční ovládací tlačítka a seznam záznamů, které jsou obvykle zobrazeny 

a seřazeny dle určitých kritérií. Nad touto sekcí se obvykle nachází detailní náhled 

s informacemi o vybraném záznamu. Pravá horní část obrazovky bývá vyhrazena vyhledávání 

a filtrování záznamů podle zadaných kritérií, kterých může být aplikováno více najednou. 

 

Následující kapitoly popíší funkce jednotlivých částí aplikace. 
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3.2.3 Panel Evidenční karty 

 

 

Obr.  3-10 Panel Evidenční karty 

 

 Obrazovka na obr. 3-10 je načtena ihned po startu programu. Jedná se o výchozí a 

nejčastěji využívaný ovládací panel programu. Poskytuje přehled o evidenčních kartách a 

jejich variantách dodání.  

 

 V levé dolní části zobrazen seznam evidenčních karet spolu s informací, které karty již 

byly poptány (P) nebo dokonce zajištěny (Z). Vpravo dole se nachází seznam variant dodání. 

Pokud pro evidenční kartu existuje alespoň jedna varianta dodání, je karta systémem označena 

za „poptanou“. Je-li některá z variant zvolena, je evidenční karta považována za „zajištěnou“. 

Jestliže k dané evidenční kartě neexistuje žádná varianta dodání, jedná se o kartu 

„nepoptanou“ a tato vyžaduje nejvyšší stupeň pozornosti pracovníka. 
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Obr.  3-11 Formulář pro vytvoření nebo úpravu evidenční karty 

 

 Přeje-li si pracovník upravit údaje o již existující evidenční kartě, je systémem 

nabídnut formulář na obr. 3-11. V případě zadání nové evidenční karty je otevřen formulář se 

shodnou strukturou polí. Jako povinné je zde vyžadováno zadání čísla karty, které musí být 

zároveň jedinečné v celém systému a zvolení příslušného odběratele.  
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Obr.  3-12 Formulář pro výběr zboží na skladě 

 

Nachází-li se při úpravě či zadání nové evidenční karty požadovaná položka zboží na 

skladě, po stisknutí tlačítka vložit může být číslo jí příslušející skladové karty vloženo pomocí 

formuláře na obr. 3-12. Data tohoto formuláře jsou čerpána z databáze dBASE podnikového 

skladového programu.  

 

 

Obr.  3-13 Formulář pro vytvoření nebo úpravu varianty dodání 
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Varianty dodání lze vytvářet a upravovat pomocí formuláře na obr. 3-13.  Variantu 

dodání lze vytvořit a přiřadit jedině k již existující evidenční kartě. Tuto variantu dodání lze 

následně v panelu Evidenční karty označit jako zvolenou. Zvolena může být pouze 1 varianta 

dodání. 

 

 

3.2.4 Panel Odběratelé 

 

 

Obr.  3-14 Panel Odběratelé 

 

Panel Odběratelé (obr. 3-14) představuje nástroj pro práci se záznamy o odběratelích 

(zákaznících) firmy a zároveň jiný náhled na evidenční karty. V levém dolním rohu je 

podobně jako u panelu Evidenční karty situován seznam záznamů o odběratelích. Vedle něj 

vpravo se nachází seznam evidenčních karet, které přísluší vybranému odběrateli. Z tohoto 

seznamu se lze kdykoliv po výběru evidenční karty přemístit do panelu Evidenční karty, kde 

je možno s danou kartou pracovat. V horní části se nachází seznam kontaktních osob pro 

odběratele.  
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Obr.  3-15 Formulář pro vytvoření nebo úpravu odběratele 

 

Pro vytváření a úpravy odběratelů či dodavatelů je využíván formulář na obr. 3-15. 

Pro tyto účely se formulář zobrazuje v různých obměnách vždy s totožnou strukturou polí.  

 

 

3.2.5 Panel Dodavatelé 

 

 

Obr.  3-16 Panel Dodavatelé 
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Podobně jako panel Odběratelé i panel Dodavatele slouží ke správě informací o 

obchodních partnerech firmy (tentokrát dodavatelích). V jeho spodní části se nachází seznam 

dodavatelů, nad ním je umístěn seznam kontaktních osob, které přísluší vybranému 

dodavateli. 

 

 

 

Obr. 3-17 Formulář pro úpravu kontaktu  

 

Pro správu informací o kontaktních osobách odběratelů a dodavatelů je k dispozici 

formulář na obr. 3-17. Tento formulář se zobrazuje v obměnách podle toho, zda-li se jedná o 

přidání nového kontaktu či jeho úpravu. 
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3.2.6 Panel Tisk 

 

 

Obr.  3-18 Panel Tisk 

 

Pomocí formuláře panelu Tisk na obr. 3-18 lze realizovat tiskový výstup aplikace. 

Tisknout je možno data všech 3 sekcí programu (Evidenční karty, Odběratelé, Dodavatelé) a 

to na základě nejrůznějších kritérií. Kritéria pro filtrování záznamů lze podobně jak v sekcích 

hledání řetězit a nalezené záznamy podle dalších kritérií řadit. Poslední možností je volba 

typu výstupu buď na tiskárnu nebo do souboru PDF. Příklady tiskových sestav lze nalézt 

v přílohách 1 až 3. 
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Závěr 

 

Ve spolupráci s vedením firmy bylo naplněno cílů stanovených před samotným 

vývojem systému. Výstupem z této spolupráce bylo pochopení hlavních podnikatelských 

činností a následná analýza potřeb organizace. Tato analýza se následně stala dobrým 

podkladem pro návrh informačního systému, jehož funkcí je umožnit zákazníkovi vyhledávat 

a objednávat zboží v online firemním katalogu, poskytovat zaměstnancům a vedení firmy 

přehled o veškerých objednaných položkách a jejich termínech dodání, evidovat individuální 

podmínky dodání pro konkrétní položky objednávky a v neposlední řadě také evidovat 

zákazníky a dodavatele včetně jejich kontaktních informací.  

 

Navrhovaný systém tak firmě nabízí oproti svému předchůdci, souborovému 

databázovému programu (MS Access), mnoho výhod. Hlavní přínosy nového systému 

spočívají v automatizaci procesu objednávání zboží, dostupnosti online a zdokonalení 

komunikace se zákazníkem. 

 

Na základě tohoto návrhu následně vznikl první prototyp aplikačního klienta pro 

potřeby interních zaměstnanců firmy. Tento prototyp již může být nasazen na firemních PC a 

disponuje všemi potřebnými funkcemi pro evidenci objednávek, dodavatelů, odběratelů 

včetně funkcí vyhledávání a tisku. V případě, že se po nasazení do zkušebního provozu 

osvědčí, bude následovat realizace druhé části systému – webové aplikace. 

 

Věřím, že systém Agenda zakázek nabídne podniku důmyslný nástroj, který povede 

k vyřešení problému kompletace zakázek a naplní představy zaměstnanců o fungování 

kvalitní aplikace. V budoucnu bude jistě sloužit nejen k zefektivnění práce interních 

zaměstnanců, tak také k online propagaci firmy a zjednodušení procesu objednávání pro 

stranu zákazníka. 
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