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ROSENBERGER, D. Standardizace technologické a výrobní dokumentace ve výrob  

podniku Rieter s.r.o. Ostrava: katedra mechanické technologie, Fakulta strojní, VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, 2010, 49s. Diplomová práce. Vedoucí Skalík P. 

 

Diplomová práce se zabývá standardizací technologické a výrobní dokumentace v podniku 

Rieter CZ s.r.o. Na úvod je zmín na charakteristika podniku. Dále je uvedeno schéma 

celého procesu technické dokumentace. Hlavní ást diplomové práce se zabývá výb rem 

vhodného systému pro p evedení papírové dokumentace na digitální a výhodami tohoto 

ešení. Následuje porovnání ušet ených as  u digitální dokumentace oproti papírové         

a výpo tem návratnosti navrhovaného ešení.  Nakonec je vyhodnocení p ínosu diplomové 

práce. 

 

ANNOTATION OF THESIS 
 

ROSENBERGER, D. The standardization technology and production documentation in 

production the Rieter s.r.o. Ostrava: Department of Mechanical Technology, Fakulty of 

Mechanical Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, 2010, 49s. Thesis. Head 

Skalík P. 

 

My diploma thesis occupies by standardization of technological and manufacturing 

documentation in Rieter CZ factory. I refer about factory charakteristics at the begenning. 

After  this  there  is  a  scheme  of  all  the  process  of  technological  documentation.  The  main  

part  of  the  diploma thesis  occupies  by  the  choice  of  suitable  system for  conversion  from 

paperwork to digital documentation and by the advantages of this solution. This part is 

followed by comparison of the time saved by paperwork and by digital documentation. 

Then I calculated the economic return of this solution. At the end there is an evaluation of 

contribution of my diploma thesis. 
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Seznam použitých zna ek a symbol   

 
n = po et m ených hodnot [ks] 

 

nD = po et skartovaných dokument  [ks] 

 

Nh = hodinová sazba [K ] 

 

Nj = náklady na jednu stránku [K ] 

 

nL = po et stran [ks] 

 

nZ = po et zakázek za rok [ks] 

 

Nprog = náklady na programování 

 

NPC = náklady na nákup PC 

 

NRP = ro ní náklady na kompletaci papírové dokumentace [K ]  

 

NRD = náklady na kompletaci dílenského p íkazu digitální dokumentace [K ] 

 

NSP = náklady na skartaci papírové dokumentace [K ] 

 

NSD = náklady skartaci dílenského p íkazu digitální dokumentace [K ] 

 

NTP = náklady na tisk papírové dokumentace [K ] 

 

NTD = náklady na tisk dílenského p íkazu digitální dokumentace [K ] 

 

PDD = eurofólie na dílenský p íkaz 

 

PPD = desky na papírovou dokumentaci 
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ti = pracnost operace [min] 

 

tj = as jednotkový [min] 

 

tp = as pr rný [min] 

 

tKD = as na kompletaci digitální dokumentace [min] 

 

tKP = as na kompletaci papírové dokumentace [min] 

 

TOP = technicko-organiza ní proces  

 

tRD = as na kompletací digitální dokumentace za rok [hod] 

 

tRP = as na kompletací papírové dokumentace za rok [hod] 

 

tSP = as na skartaci papírové dokumentace [hod] 

 

tSD = as na skartaci dílenského p íkazu [hod] 

 

UN = návratnost [rok] 

 

UR = celkové úspory [K ] 

 

UR1 = úspory na kompletaci dokumentace [K ] 

 

UR2 = úspory na tisk [K ] 

 

UR3 = úspory na skartaci [K ] 
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0   Úvod 
 

Spole nost Rieter je celosv tov  p sobící koncern, který byl založen v roce 1795       

ve Švýcarsku. V sou asné dob  je významným výrobcem v oblasti textilního strojírenství  

a v oblasti díl  pro automobilový pr mysl. Dnes má tém  12 tisíc zam stnanc  v 80ti 

divizích po celém sv , zejména ve Švýcarsku, N mecku a eské republice. 

 

Z hlediska výrobního len ní má spole nost dv  sekce: Textile Systems a Automotive. 

Automotive Systems vyvíjí a dodává protihlukové a žáruvzdorné systémy pro automobily 

(výpln  dve í, strop  apod.). Textile Systems se zabývají vývojem a výrobou stroj          

pro textilní pr mysl, hlavn  na zpracování bavlny a na výrobu chemických vláken. 

 

Závod Žamberk má celkem zhruba 405 zam stnanc , z toho asi 288 v Žamberku a 117 

na pracovištích v Ústí nad Orlicí. 

 
ískové obráb ní v etn  kontroly a p ípravy nástroj  je soust ed no v jedné hale      

na ploše 3100m2. Z obráb ných materiál  jednozna  p evažuje litina a konstruk ní oceli. 

Obrábí se zde šedá litina, tvárnou litina, oceli t ídy 11 a 12, mén asto oceli t ídy 15, 16, 

výjime  nerezové oceli. Dále se obrábí hliníkové slitiny nej ast ji v provedení tlakové 

odlitky. Celá obrobna je vybavena p evážn  CNC (computer numeric control) technikou 

(36 používaných CNC stroj ). 

 



Bc. David Rosenberger                                                              DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

 11 

1   Popis sou asného systému ízení technologické dokumentace 
 

 

1.1 Charakter výroby 
 

Hlavním výrobním programem je výroba p esných strojírenských díl  a montáže. 

Montují se p evodovky a stroje, které jsou sou ástí textilních výrobních linek. 

 

Výroba je v p evážné v tšin  malosériová. Tzn. v tšího, nebo menšího množství 

výrobk  stejného druhu. Z pravidla opracování rota ních a kubických dílc , výroba 

plechových dílc  i skupin a emen  z materiálu Habasit. 

ískové obráb ní v etn  kontroly a p ípravy nástroj  je soust ed no v jedné hale na ploše 

cca. 3100m2.  

 

Stroje jsou rozmíst ny do tzv. technologických bun k - výrobních tým . Každá bu ka 

je vybavena stroji pro obráb ní ur itých druh  obrobk , nap . bu ka pro výrobu h ídelí, 

írub, vík na elektromotory, plochých dílc , kubických dílc ,… Bu kové uspo ádání 

umož uje lepší vizualizaci rozpracovanosti dílc , snadn jší plánování výroby, kratší as 

pr chodu dílce výrobou, specializaci obsluh na ur itý sortiment, vyšší zastupitelnost, 

soust ed nost technické vybavenosti na ur itý sortiment a mnoho dalších výhod. 

V sou asné dob  je 12 výrobních tým . (6 tým  pro rota ní sou ásti p ípadn  rota  

kubické, 6 tým  pro kubické sou ásti). V rámci nových projekt  se p ipravují další 

technologické bu ky.  

 

Z obráb ných materiál  jednozna  p evažuje litina a konstruk ní oceli. Obrábí se      

z šedé litiny, tvárné litiny, oceli t ídy 11 a 12, mén asto oceli t ídy 15, 16, výjime  

nerezové oceli. Dále se obrábí hliníkové slitiny nej ast ji v provedení tlakové odlitky. 

 

V sou asné dob  to je 11 soustruh , 5 vertikálních obráb cích center, 16 horizontálních 

obráb cích center, 2 CNC brusky a jedno soustružnicko-frézovací centrum. Používání CNC 

stroj  umož uje kumulaci operací, což má za následek další zrychlení pr chodu dílc  

výrobou, dále stejnou opakovatelnost výroby, shodnost dílc  (obráb no dle NC program ), 

výrazné snížení vedlejších / neproduktivních as , atd. V tšina CNC stroj  pracuje           

ve t ísm nném provozu. 
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1.2 Blokové schéma výrobní technické dokumentace 
 

Blokové schéma (obr. 1.1) se ídí ISO normami a odkazuje se na TOP (technicko-

organiza ní proces) dokumenty. Schéma slouží k obecnému popsání pravidel chování, 

podle kterého se musí pracovníci v daném procesu ídit. 
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Za átek 

Zm na TD ? 
Ano 

Ne 

Po ízení TD 
technická dokumentace 

IL 6107 Ozna ení a íslování 
TD 

3 

Kvalifika ní 
matice 

Schválení TD 
4 

Kvalifika ní 
matice 

Zm nování TD 
7 

El. archiv 

ízení TD 
8 

El. archiv 

Evidence TD 
5 

Uchování TD 
9 

Konec 

  TOP 1001 
  Nabídkové ízení 
 

1 

  TOP 6102 
  ízení tech. zm n 

výrobk  6 

2 

ezkoumání TD 

  TOP 1002 
  ízení zakázky 

 

  TOP 1003 
  ízení nákupu 

 

  TOP 1004 
  ízení nových výrob 

 

  TOP 1005 
  ízení výroby 

 

  TOP 1006 
  Expedice 

 

  TOP 1007 
  ízení návrhu 

 

  TOP 3003 
  ád metrologie 

 

  TOP 1010 
  ízení zákon  

 

obr. 1.1 Blokové schéma 
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1.2.1 ízení návrh  

Cíle procesu 

- Nabídnout zákazník m produkty REŽ (Rieter CZ s.r.o., závod Žamberk) 

k uspokojení jejich pot eb. 

- Získat zakázky pro REŽ v objemu / obratu, který zabezpe í trvalý r st firmy. 

elem TOP je: 

- ipravit jednozna né, v p ípad  pot eby i variantní podklady pro stanovení 

prodejní ceny produktu v etn  lh t dodání a dalších podmínek prodeje. 

- Zákazník m nabídnout produkty zp sobem, který povede k rozvoji vzájemné 

spolupráce a spokojenosti. 

- Zabezpe it ziskovost prodeje zboží a služeb. 

 
1.2.2 ízení návrh  

Cíl procesu 

- Cílem ízení návrhu je plánování, realizace a ov ování návrhu tak, aby bylo 

zajišt no spln ní požadavk  zákazníka na produkt. 

 

1.2.3 ízení zákon  

 

Cíl procesu 

 

- Cílem ízení zákon  je umožn ní p ístupu všech pracovník  REŽ k ZZP. 

 

ZZP – zákonný / závazný p edpis, jehož platnost je v rámci eské republiky. 

 

1.2.4 ád metrologie 

Cíle procesu 

- Cílem proces  metrologie je zajistit, aby m icí / monitorovací za ízení byla 

dostupná a zp sobilá, aby veškerá m ení byla ve shod  s požadavky na m ení. 
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1.2.5 ízení technologických zm n výrobk  

Cíle procesu 

- Definovat souhrn inností nutných k provedení opat ení, vyplývajících z technické 

zm ny výrobku. 

 

1.2.6 ízení zakázky 

 

Cíle procesu 

- Výrobek uspokojující pot eby zákazníka, kdy pot ebami zákazníka jsou dodávka 

objednaného zboží v kvalit , požadovaném množství, termínu a za dohodnutou cenu. 

- Minimální vynaložené úsilí na spln ní pot eb zákazníka a efektivní ízení výroby. 

 

1.2.7 ízení nákupu 

Cíle procesu 

- Zajistit a dodat materiál v požadovaném termínu, cen , kvalit  a množství. 

- Trvale optimalizovat skladové zásoby. 

- Vy ízení reklamací do 3 m síc  od uplatn ní u dodavatele. 

 

1.2.8 ízení nových výrob 

 

Cíle procesu 

- Zajistit dodání artiklu zákazníkovi v požadovaném termínu. 

- Splnit kvalitativní požadavky na artikl. 

- Zabezpe it ziskovost sériové výroby. 
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1.2.9 ízení výroby 

 

Cíle  procesu: 

Výrobky uspokojující pot eby zákazníka, kdy pot ebami zákazníka jsou: 

- Dodávka objednaného zboží na expedici v  kvalit , požadovaném množství, 

termínu. 

- Interní zmetkovitost do 1%  vztaženo k obratu. 

- Externí zmetkovitost do 0,1% vztaženo k obratu. 

- Zisk / ekonomi nost výroby. 

 

1.2.10  ízení expedice 

Cíle procesu 

- Prodat zákazníkovi produkty dle jeho specifikovaných a nespecifikovaných 

ekávání, p ání a požadavk . 

- Budovat a zlepšovat dodavatelsko-odb ratelské vztahy se stávajícími  zákazníky. 

- Zabezpe it ziskovost zakázek. 

- Provád t výb r dodavatel  p epravy na základ  hodnocení. 
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1.3 Systém ízení v podniku Rieter CZ s.r.o. 
 

V podniku se používají 3 systémy pro ízení dokumentací. Páte ním systémem je SAP. 

Ten se používá ve všech divizích spole nosti Rieter. Systém ORACLE s podporou 

spole nosti ISS Computer se používá jako databáze pro technickou p ípravu výroby           

a ízení projekt . Systém NETGenium se využívá na ízení poptávek, kvality a dopravy. 

 

1.3.1 SAP systémy 

 

Úst edním prvkem nov  uspo ádané skupiny produkt  SAP je mySAP Business Suite 

se svými rozli nými komponentami (obr. 1.2). P itom platí, že noví zákazníci SAP            

si mohou objednat bu  licenci pro celou sadu mySAP  Business Suite, nebo licence pouze 

pro jimi vyžadované komponenty. [2] 

 

 
obr. 1.2 Produkty SAP 

 

SAP komponenty v podniku Rieter CZ s.r.o. 

FI (Financial Accounting) Finan ní ú etnictví 

CO (Controlling) Kontroling 

HR (Human Resources) ízení lidských zdroj  

MM (Materials Management) Skladové hospodá ství a logistika 

QM (Quality Management) Management kvality 

PP (Production Planning) Plánování výroby 
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SD (Sales and Distribution) Podpora prodeje 

mySAP PLM: Jedná se o ást pro ízení životního cyklu výrobk  (produkt Lifecycle 

Management, nebo též zkrácen  PLM). Její sou ástí jsou rozší ení  t ch funkcí, které jsou 

využívány v rámci životního cyklu výrobku. Jedná se nap íklad o funkce pro správu 

výrobních program i správu dokumentace. 

 

1.3.2 ORACLE 

 

Databázová platforma ve které jsou kusovníky, technologické postupy, ná adí, 

projekty, poptávky a nabídky, technické zm ny, projekty. 

 

1.3.3 NETGenium 

 

Snadno programovatelný software používaný v podniku pro ízení systému kvality, 

poptávek, dopravy. Dále obsahuje seznamy dodavatel  a atesty materiál . 

 

1.4 Vytvo ení vzorové zakázky 
 

Dokumentace k zakázce se vytiskne ze systém  SAP a ORACLE.  

 

 
obr. 1.3 Schéma kompletace dokumentace k zakázce 

 

tisk obsahuje: 

- Identifikace 

- Komisionovací list 

- Zp tné hlášení 

- Technologický postup 

TISK 

SAP ORACLE 
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- Protokol o m ení 

- Zpráva o zkoušce 1. vzork  zakázky 

- Výkres sou ásti 

- Výkres s ozna enými hodnotami pro rychlejší vyhledávání 

 

 

1.4.1 ijmutí zakázky 

 

Vygenerování seznamu zakázek v transakci COOIS (obr. 1.4). Zakázky musí spl ovat 

kritéria konkrétní termín, uvoln né do výroby a nevytišt né. Následuje zaplánování 

zakázky.  

 
obr. 1.4 Vygenerování zakázek 
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1.4.2 Zaplánování zakázky 

 
Uložení seznamu, jako textový soubor (obr. 1.5) jako p íprava pro tisk. 

 
obr. 1.5 Zaplánování zakázky  

 

1.4.3 Tisk výrobní zakázky 

 
Vytišt ní výrobních zakázek - Provedení hromadného zpracování (obr. 1.6). 

 
obr. 1.6 Tisk výrobní zakázky 
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1.4.4 Tisk dokument  k zakázce 

  

V systému Oracle se najdou a vytisknou pot ebné dokumenty (obr. 1.7). 

 
obr. 1.7 Tisk dokument  k zakázce ze systému ORACLE 

 

1.5 Kompletace výrobní dokumentace 
 

Pracovník najde a vytiskne všechny pot ebné dokumenty k zakázce (obr. 1.8)            ze 

systém  SAP a ORACLE. Detaily vzorové zakázky viz P íloha A.  

 

obr. 1.8 Obsah papírové dokumentace 
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Tabulka nam ených as  pro kompletaci deseti náhodných zakázek: 

 

tab. 1.1 as na kompletaci zakázek 

Po adí zakázek 
nam ené hodnoty tj 

[min] 

1 5:53 

2 7:47 

3 6:24 

4 6:49 

5 6:55 

6 7:35 

7 9:12 

8 5:40 

9 6:51 

10 7:22 

t KP 70:28 

 

   KPt 70h 28min = 70, 466 min 

 

05,7
10
466,70

n
tt KP

p min        (1) 

 

 

Provedl jsem sérii m ení a zjistil, že tato innost trvá v pr ru 7 minut. 

 

 

1.6 Archív výrobní dokumentace 
 

i ukládání písemností se rozlišují následující stupn  ukládání: 

- íru ní registratury (v útvarech a odd leních, kde jsou písemnosti ukládány          

po dobu 1-2 let) 

- úst ední spisovnu – archív spole nosti, nebo divize (kam jsou protokolárn  p edány 

z útvar  a odd lení písemnosti znaku S a A 
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Písemnosti, které jsou podle spisového a skarta ního plánu ur eny k trvalé úschov , 

jsou po dob  jejich provozní pot eby p edávány do archivu z p íru ních registratur. 

Písemnosti A jsou p edávány na základ  p edávacího protokolu. 

Dokumentární hodnota písemností se vyjad uje skarta ními znaky: 

A – písemnost má trvalou archiva ní hodnotu a bude odevzdána do archivní pé e 

S – písemnost  bude po uplynutí skarta ní lh ty skartována 

V – písemnost projde následným výb rem a na jeho základ  bude za azena bu  mezi 

písemnosti A, nebo písemnosti S.  

Technologická dokumentace výroby má skarta ní znak S 10. 

 

Údaje o archivních prostorách v etn  technické dokumentace a statických výpo  jsou 

izovatelé archiv  povinni vést v souladu se skute ným stavem. Výsledky m ení teploty  

a relativní vlhkosti vzduchu zachycující výkyvy sledovaných údaj  mimo povolenou 

toleranci se uchovávají po dobu nejmén  10 let dle zákona . 499/2004 Sb.  

 

Vzato v úvahu, že ro  se vytiskne cca 4500 dokument  k zakázkám, tak jen pro tyto 

dokumenty je pot eba kapacita skladu (obr. 1.9) alespo  na 45000 t chto dokument .  

Dohledání dokumentace staré n kolik let je pak asov  náro né. Navíc m že být              

po n kolika letech problém s itelností n kterých stránek. 

 
obr. 1.9 Sklad papírové dokumentace 
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1.7 Skartace dokument  z archívu 
 

Skartací se rozumí výb r písemností po uplynutí skarta ních lh t a p ipravení             

ke skarta nímu ízení. 

 

Pracovník úst ední spisovny provede rozd lení písemností se znakem S, u kterých 

uplynula skarta ní lh ta a sepíše se návrh na skartaci. Po schválení statutárním zástupcem 

spole nosti musí být návrh zaslán p íslušnému archivu k odsouhlasení. 

 

75
60
45001

60
Di

SP
ntt h        (2) 

 

Tato innost se provádí jednou za rok a zabere 1 pracovníkovi p ibližn  75 hodin. 
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2 Návrhy zefektivn ní systému ízení technologické a výrobní 
dokumentace 

 

2.1 Pot eba zlepšení procesu  
 

Procesem se rozumí postup vy ízení požadavku zákazníka, jehož ú elem je zabalení a 

edání zboží a p ijetí platby (obr. 2.1). [3] 

 

 
obr. 2.1 Zlepšování procesu 

 

Zlepšování podnikových proces  je dnes holou nezbytností pro udržení firmy na trhu. 

hem uplynulých dvaceti let se stalo zvykem, alespo  ve zdrav jších ekonomikách, že 

podniky, nuceny svými zákazníky, kte í žádají stále lepší produkty a služby, soustavn  

uvažují o zlepšování svých proces . Pokud totiž zákazník nedostane co žádá, má možnost 

se obrátit na mnoho konkuren ních firem. To je síla konkuren ního prost edí – hlavní 

hodnoty tržní ekonomiky. A tak mnoho firem žádá pracovat se svými podnikovými procesy 

formou jejich pr žného zlepšování. Tento p ístup je založen na porozum ní a m ení 

stávajícího procesu a z toho p irozen  vyplynuvších podn  k jeho zlepšování. M žeme 

zde mluvit o jakémsi „p irozen  procesním p ístupu“. [3] 
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2.1.1 Standardní podnikový informa ní systém [2] 

 

Standardní podnikový systém je tvo en aplikacemi n kolika typ . Aplikace jsou 

složeny bu  ze softwarových balí , nebo z integrovaných, úplných balí . 

 

Typy aplikací: 

1) Kancelá ské aplikace – slouží k provád ní základních funkcí nezávisejících           

na pracovním místu. Typicky se jedná o aplikace nezbytné pro pracovníky 

v kancelá ích (nap íklad aplikace pro zpracování textu). 

2) Obchodní aplikace – svými funkcemi podporují specifická pracovní místa 

(nap íklad aplikace „Prodej“, využívaná referenty v odd lení prodeje). 

3) Komunika ní aplikace – zp ístup ují základní komunika ní funkce (nap íklad 

elektronickou poštu). V rámci podniku jsou tedy využívány všemi zam stnanci    

bez ohledu na pracovní místo. 

4) Odv tvové aplikace – jsou ur eny k podpo e specifických proces  ur itých odv tví 

(nap íklad telekomunikaci i pojiš ovnictví. 

 

 

2.1.2 Podnikové informa ní systémy 

 

Základem podnikových informa ních systém  (též systém  pro plánování 

podnikových zdroj , nebo systém  ERP) je jedna spole ná databáze, díky níž jsou tyto 

systémy schopny zcela podporovat všechny procesy související s podnikovou ekonomikou 

daného podniku. Typickými p íklady mohou být procesy v odd lení finan ní ú tárny         

i controllingu, plánování a ízení výroby, nákupu a logistiky, prodeje a expedice i ízení 

lidských zdroj . 

 

Zásadním charakteristickým rysem integrovaného standardního systému je spole né 

využití dat. To znamená, že nap íklad data prodeje (mezi n ž pat í kmenová data 

zákazník ) jsou zakládána pracovníky odd lení prodeje. Ú etní, kte í pracují se saldokonty 

jednotlivých odb ratel , pak jsou schopni si všechna tato data (jako nap íklad adresu) 

zobrazit a p ípadn  rozší it o data specifická pro odd lení ú etnictví (nap íklad mohou 

zadat bankovní spojení , úv rový limit, platební podmínky apod.). P i tom všichni 

pracovníci budou pracovat se stejnými daty. 
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Výhody integrace dat jsou patrn  p edevším v „p ímém zú tování“ veškerých 

obchodních p ípad  ve všech aktivovaných komponentách standardního systému. Používá-

li nap íklad podnik n jaký integrovaný systém zahrnující funkce logistiky, materiálového 

hospodá ství, plánování výroby a finan ního ú etnictví, pak zú tování p íjmu n jaké 

suroviny nezbytné pro ízení zp sobí v systému následující aktivity: 

- zm nu množství dané suroviny v logistice a materiálového hospodá ství 

- zpušt ní výrobní zakázky ekající na danou surovinu 

- zvýšení hodnoty skladu dané suroviny ve finan ním ú etnictví 

 

Pouze díky všeobecnému a úplnému propojení více aktiva ních komponent s jedním 

obchodním procesem je možné ustoupit od využívání r zných rozhraní a data zadávat 

pouze jednou, na míst  jejich vzniku.  Po zadání jsou data ihned p ístupná ve všech 

zbývajících komponentách. Integrované databáze však vyžadují ov ení správnosti 

veškerých dat již v okamžiku zadávání do systému. To ovšem znamená, že i p i zadávání 

íjmu materiálu (tj. p i zadávání p ijatelného množství) je nezbytné po ídit a zkontrolovat 

všechna datová pole týkající se ú etnictví. Pokud by p íjem materiálu m l být zaú tován 

nap íklad na nákladové st edisko, je nezbytné ov it existenci zadaného st ediska. Stejn  

tak platí, že data daného obchodního p ípadu musí být p edána dále – neboli „p ímo 

zú tována“ – do všech zbývajících aplika ních komponent. 

 

Systémy ERP obvykle podporují funkce nezbytné k operativnímu zpracování všech 

obchodních p ípad  pravideln  se opakujících v daném podniku. Typickými p íklady 

takových funkcí jsou zpracování nákupních objednávek, zakázek, zpracování mezd           

i vyú tování práce ve mzd . Díky dat m, se kterými systémy ERP pracují, tyto systémy 

hrani í s manažerskými informa ními systémy, které mohou být používání pro provád ní 

analýz dat, nap íklad analýz obrat  jednotlivých zákazník . 

 

Integrované standardní systémy jsou založeny na jednotném vývojovém konceptu. 

V n kterých p ípadech nelze ojedin lé vzájemn  nezávisle koncipované funkce zahrnout 

do celkového systému. Jednotný vývojový koncept má obvykle podobu vrstvového 

modelu. Na spodní úrovni se nachází základní systém, obsahující obecné „služby“ pot ebné 

pro všechny další díl í funkce. Nap íklad systém SAP pracuje se specifickým 

programovacím jazykem 4. generace ABAP/4m vyvinutým firmou SAP AG. Tento jazyk 
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je spolu s datovým slovníkem využíván všemi ostatními softwarovými moduly. Krom  

toho integrované systémy pracují s jednotlivými standardy, což nap íklad znamená zajišt ní 

ur itého vzhledu obrazovek i tisk , používání otev ených rozhraní (nap íklad protokolu 

TCP/IP). 

 

Lze íci, že systémy ERP rozhodn  nejsou ur eny k nasazení na jedno pracovišt  (jako 

nap íklad textový editor), tj. nep edpokládá se, že budou zcela instalovány a využívány 

pouze na jednom pracovním míst . Tyto systémy totiž podporují takové funkce podniku, 

které jsou využívány více pracovníky nejen v r zných odd leních, ale i v r zných 

lokalitách. Z tohoto d vodu je použití vrstvové architektury nezbytné. Základem této 

architektury je ve v tšin  p ípad  architektura klient/server odd lující vrstvu databáze, 

aplikace a prezentace. Podpora operativních obchodních p ípad  vyžaduje možnost zm ny 

dat pomocí transakcí online. Systémy ERP obvykle pracují transak , tj. vytvá ejí adu 

transakcí sloužících k podpo e obchodních proces . (nap íklad transakcí pro založení 

zákaznické zakázky, zadání nákupní objednávky, zm nu kmenových dat zam stnance 

apod.). p itom transakcemi se míní logicky ukon ené operace sestávající z jednotlivých 

akcí. Platí, že každá akce musí být zcela dokon ena. V opa ném p ípad  nesmí být v bec 

provedena. Jedin  tak lze zajistit p evod databáze, která je základem daného systému ERP, 

z p vodního konzistentního stavu do nového konzistentního stavu. 

 

 

2.1.3 Zavád ní systém  ERP 

 

Zavedení nového standardního systému ERP mnohdy pro zam stnance daného podniku 

znamená, že jsou postaveni p ed dosud neznámé požadavky. Krom  mnoha otázek 

souvisejících s jednotlivými konkrétními innostmi jsou zam stnanci podniku postaveni 

ed zcela nové požadavky na vzájemnou spolupráci uvnit  jednotlivých odd lení a mezi 

odd leními, nebo  integrované softwarové systémy neznají žádné hranice mezi odd leními. 

Zavedení standardního podnikového softwaru, p edevším pak klasického systému ERP, 

znamená zna ný zásah do stávajícího uspo ádání podniku, který obvykle nelze p ekonat 

bez konflikt . Z tohoto d vodu je výb r vhodné strategie obzvlášt  citlivým a pro další 

pr h projektu d ležitým úkolem vyžadující podporu a ú ast vedení podniku. 
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Lze íci, že existují dv  základní strategie využívané pro zavád ní standardních 

podnikových informa ních systém :  

- strategie velkého t esku, tj. jednorázová zám na systém  k ur itému datu 

- postupná strategie, kdy jsou do nového systému postupn  p idávány jednotlivé 

procesy 

 

V p ípad  strategie velkého t esku existuje možnost zavést systém najednou pro celý 

podnik anebo – v p ípad  decentralizované organiza ní struktury – zavád t jej, postupn , 

po spušt ní hlavního systému, v jednotlivých organiza ních složkách (nap íklad zemích,   

i regionálních pobo kách). 

 

V p ípad  postupné strategie je nezbytné ur it kritéria pro definici sledu krok . Obecn  

lze íci, že systém lze p evád t po jednotlivých odd leních, pop ípad  funkcích, anebo     

po jednotlivých procesech. 
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2.1.4 Informa ní technologie  

 

Informa ní technologie bourají omezení p vodního pravidla a umož ují je zam nit 

pravidlem novým, umož ujícím zm ny, které s v rámci reengineeringu nezbytné            

(viz tab. 2.1). [3] 

 

tab. 2.1 Zm ny v rámci reengineeringu [3] 

vodní pravidlo Bourací technologie Nové pravidlo 

Informace se vyskytuje 

v jednom ase na jednom míst  
Sdílené databáze 

Informace se vyskytuje 

v jednom ase na t ch místech, 

kde je pot eba 

Složitou práci m že d lat jenom 

expert 
Expertní systémy 

Všestranný pracovník je 

schopen nahradit i experta 

Je nutno se vždy rozhodnout 

mezi centralizací a 

decentralizací 

Telekomunika ní nástroje, sít  
Lze soub žn  t žit výhod 

z centralizace i decentralizace 

Vše rozhodují manaže i 

Nástroje pro podporu 

rozhodování (databáze, 

repositá e a modelovací 

nástroje) 

Rozhodování je b žnou sou ástí 

práce každého 

Terénní pracovníci pot ebují 

kancelá e pro p íjem, ukládání a 

rozesílání informací 

Bezdrátová komunikace, 

enosné po íta e 

Terénní pracovníci mohou 

ijímat, ukládat a rozesílat 

informace a  jsou kdekoliv 

Nejlepší kontakt s potenciálním 

zákazníkem je osobní kontakt 

Interaktivní videodisky, WWW 

stránky 

Nejlepší kontakt s potenciálním 

zákazníkem je efektivní kontakt 

Lidé musí najít v ci 
Automatická identifikace, 

sledování pohybu,… 
ci sami eknou, kde jsou 

Plány je nutno revidovat 

periodicky 

Výkonná výpo etní technika a 

plánovací nástroje 

Plány jsou revidovány 

permanentn  

  

Role informa ní technologie se tak v t chto zm nách jeví jako nejd ležit jší.             

To pozd ji vedlo k extrémnímu (a popravd  stále ješt astému) dojmu, že jediným nebo 

hlavním podn tem, i dokonce d vodem „reengineeringové revoluce“ byly informa ní 

technologie, že se tedy jedná o jakousi informa ní ( i IT) záležitost. Dnes, již z jistého 

asového odstupu, je již jasn  vid t, že tento dojem neodráží zcela p esn  pravou podstatu 

ci. Technologie na jisté úrovni svého vývoje je sice nezbytnou podmínkou k tomu,      

aby nutné zm ny, z reengineeringu plynoucí, v bec mohly být uskute ny (viz Tab. 2.1), 
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ale to neznamená, že tyto komplexní zm ny v pojetí managementu podniku, jakož               

i lidských zdroj  apod., by m ly být považovány za ryze technologickou záležitost.           

Je z ejmé, že vývoj(informa ní) technologie dodal tu poslední kapku, kterou p etekl pohár 

starého zp sobu ízení, což ale neznamená, že práv  ta poslední kapka m la být tou 

nejd ležit jší, a už v bec to neznamená, že je kapkou jedinou. [3] 

 

 

2.2 Hlavní myšlenky 
 

- snížení režijních náklad  

- aby se neztrácel as kompletací spousty papír  ke každé zakázce 

- všechny dokumentace k zakázkám budou v elektronické podob  

- dokumentace již nep jde do tisku, ale do systému, ze kterého                       

si požadovanou zakázku každý pracovník sám vyvolá 

- velká dynamika – pracovník údaje o m ení zapíše p ímo na kontrole rovnou 

do systému k zakázce. Dále po dokon ení zakázky, nebo po skon ení sm ny, si vykáže 

práci op t rovnou do systému. To má za následek, že pokud bude chtít zjistit mistr, vedoucí 

dílny, nebo jiný oprávn ný pracovník aktuální stav zakázky, m že tak ud lat hned a p ímo 

ze svého PC. 

- elektronický archiv – mnohem rychlejší nalezení dokument  

z elektronického archivu oproti papírovému archivu 

 

2.2.1 SAP 

 

Jedna z možností použít jeden z nejvýznamn jších mezinárodních produkt  z oblasti 

ERP  s  názvem  SAP  (Systems  -  Applications  -  Products  in  data  processing).  N které  

komponenty tohoto systému již v podniku fungují. Bylo by pot eba nechat naprogramovat 

pot ebná data.  

Programování prost edí pro digitální dokumentaci vyžaduje 975 000 K . 

 

Provozní ro ní náklady licencí pro vybudování pracoviš  vyžadují 48 300 K              

za 1 licenci. Pro 40 licencí to znamená, že ro ní náklady na všechny licence vyžadují         

1 932 000 K . 
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2.2.2 NETGenium 

 

Další variantou by mohl být systém NetGenium. Finan  dostupný systém, ve kterém 

není problém, pro informatiky v podniku, naprogramovat vše pot ebné, podle nových 

požadavk .  

 

NET Genium je informa ní portál, který plní úlohu inteligentního úložišt  dat 

veškerých firemních agend a slouží jako nástroj pro firemní komunikaci. Je ovládán 

výhradn  pomocí internetového prohlíže e z po íta e umíst ného uvnit  podnikové sít  

nebo z libovolného místa v síti Internet, a dále také pomocí mobilního telefonu p es WAP. 

 

NET Genium se z pohledu svých uživatel  tvá í jako b žná webová aplikace.            

Ve skute nosti však jde o d myslný modulární systém, složený ze sady navzájem 

propojených aplikací. Síla NET Genia spo ívá v možnosti tvo it jednotlivé aplikace zcela 

samostatn  s pomocí zabudovaného intuitivního návrhá e. 

Programování prost edí pro digitální dokumentaci vyžaduje 146 250 K . 

Provozní ro ní náklady licencí pro vybudování pracoviš  vyžadují 0 K . 

 

2.2.3 ISS Computers 

 

Firma, která se zabývá programováním softwaru na zakázku pomocí vývojových 

nástroj : C++, Qt, Delphi, PHP, XHTML, QI IS, DB Oracle, MS SQL. 

 

Pro podnik Rieter CZ s.r.o v Žamberku již delší dobu programují software, p evážn  

pak program ORACLE. Díky tomu by šlo snadno navázat a nechat naprogramovat              

i software pro digitální dokumentaci. 

Programování prost edí pro digitální dokumentaci vyžaduje 292 500 K . 

Provozní ro ní náklady licencí pro vybudování pracoviš  vyžaduje 0 K . 

 

2.2.4 Náklady na IT ešení 

 

S ohledem na ešení p evedení dokumentace z papírové na digitální, je pot eba 

zohlednit i náklady tohoto ešení. 
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- Výrobní provoz je pot eba vybavit 40 po íta i s monitory pat né úhlop ky      

pro dané pracovišt  v celkové hodnot  868 100K . 

- Nutná pot eba správce sít . Na tuto innost je již v podniku pot ebný pracovník       

a nebudou tak nutné náklady na další pracovní síly.  
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3 Výb r optimální varianty ízení technologické a výrobní 

dokumentace 
 

3.1 Výb r systému 

 
Porovnáním d ležitých parametr  jednotlivých systém , které pro p evedení 

dokumentace do elektronické podoby lze zvolit nejvhodn jší systém. 

 

3.1.1 Souhrn finan ních prost edk  na jednotlivé systémy 

 
Nulové náklady na systémy NETGenium a ISS Computers jsou z toho d vodu, že již 

pot ebné licence v podniku jsou.  

 

tab. 3.1 Finan ní náklady na jednotlivé systémy 

Parametry SAP NETGenium ISS Computers 

Cena 

naprogramování 

[K ] 

975 000 146 250 292 500 

Cena licencí za 

rok [K ] 
1 932 000 0 0 

 

 

3.1.2 Bodové hodnocení parametr  

 
Bodové hodnocení s hodnotami od 1 do 3, kde hodnota 1 znamená nejlepší. 

 

tab. 3.2 Bodové zhodnocení navrhovaných ešení 

Parametry SAP NETGenium ISS Computers 

Návaznost na 

sou asný systém 
1 1 1 

Cena 

naprogramování 

[K ] 

3 1 2 

Cena licencí za 3 1 1 
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rok [K ] 

Jednoduchost na 

programování 
3 1 2 

Jednoduchost pro 

obsluhu 
3 1 1 

Snadný rozvoj 

systému 
3 1 2 

Celkem bod  16 6 9 

Celkové po adí 3. 1. 2. 

 

SAP 

+ kvalitní, propracovaný systém 

- velmi vysoká cena  

- nelze programovat vlastními prost edky v Rieter CZ s.r.o. Žamberk 

- zdlouhavá komunikace v n meckém nebo anglickém jazyce p i odla ování 

- velké množství ovládacích prvk  a možností m že být pro nezkušeného uživatele   

u stroje problematické 

- externí programování s partnery ve Švýcarsku 

- data na centrálním serveru jsou ve Švýcarsku, v p ípad  výpadku spojení nem že 

Výroba v Rieter CZ vyráb t 

 

NETGenium 

+ nejnižší cena 

+ lze programovat vlastními prost edky v Rieter CZ s.r.o. Žamberk 

+ snadné a rychlé odla ování díky týmu v Rieter CZ s.r.o. Žamberk 

- omezení p i rozvoji a programování aplikací 

 

ISS Computers  

+ íznivá cena 

- zdlouhavá komunikace p i odla ování 

- externí programování 
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3.1.3 Vyhodnocení 

 

Rozhodl jsem se pro variantu p evedení stávající technické dokumentace                    

do elektronické podoby v systému NETGenium. 

 

3.2 Výhody nového ešení 
 

- Aktuální p ehled o jakékoliv zakázce z kteréhokoliv PC v podniku – dynamika 

- Technolog, i konstruktér m že kdykoliv ze svého PC otev ít požadovanou zakázku 

a ud lat v ní zm nu. V moment , kdy ji uloží, je tato zm na dostupná pro všechny, 

kte í k danému výrobku poskytují službu. D íve bylo pot eba nejprve najít 

dokumentaci a následn  ud lat zm ny. 

- Disponent, který p ijímá zakázky a zjistí, že je pot eba navýšit zakázku, m že také 

ihned provést zm nu. 

- Dále pak mistr, i plánova ka m že zjistit aktuální stav jakékoliv zakázky. 

 

3.2.1 Nižší náklady a úkony pro tvorbu technické dokumentace 

 

Pracovník vytiskne pouze Dílenský p íkaz ze systému SAP. Ostatní pot ebné 

dokumenty jsou již v elektronické podob  v systému NETGenium.   

 

Tabulka nam ených hodnot kompletace deseti náhodných zakázek: 

 

tab. 3.3 as na kompletaci zakázek 

Po adí zakázek 
nam ené hodnoty tj 

[min] 

1 0:53 

2 1:05 

3 0:54 

4 0:49 

5 0:55 

6 1:15 

7 1:12 

8 0:40 
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9 0:51 

10 1:22 

t j 9:56 

 

93,0
10
933,9

n
t

t j
KD min        (3) 

 

Zatím co d íve trvalo pracovníkovi zkompletování papírové dokumentace 7 minut, 

novým zp sobem zvládne dokumenty v elektronické podob  za pouhou 1 minutu. 

 

3.2.2 Elektronická archivace 

 

Dokumentace se musejí po ur itou dobu archivovat a velké stohy papír  vyžadují 

pom rn  velké skladové pot eby. Nehled  na to, že zp tné vyhledání pot ebného 

dokumentu zabere as, který m že pracovník trávit jinou, efektivn jší inností.  

Vyhledání dokumentu v elektronické podob  je otázka okamžiku a jediné místo, které  data 

zaberou, je místo na serveru. 

 

3.2.3 Nižší náklady na skartaci 

 

Díky nižšímu po tu papír  budou i nižší náklady na skartaci a budou pot eba menší 

skladové prostory. 

 

3.3 Systém uživatelských práv systému NETGenium 
 

NET Genium je založen na systému uživatelských ú  a skupin. Každý uživatel má 

své osobní nastavení, které ho provází po celou dobu práce v systému a to se také odráží     

v rozsahu p ístupných aplikací a dat. Po vyvolání NET Genia v okn  

internetového prohlíže e se musí každý uživatel p ihlásit pod svým uživatelským jménem  

a heslem. Systém však m že být nakonfigurován i tak, aby zobrazoval informace také 

anonymním uživatel m, kte í se do systému nep ihlásili a pro práci v NET Geniu proto 

uživatelskou licenci nepot ebují. NET Genium automaticky monitoruje využívání 

jednotlivých ástí informa ního portálu jeho uživateli a protokoluje neplatné pokusy          

o p ihlášení do systému. NET Genium podporuje dva základní druhy uživatelských 
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oprávn ní. B žné uživatelské, které využívá p evážná v tšina jeho uživatel  a dále 

administrátorské, umož ující svým držitel m operace související se správou informa ního 

portálu. Podle druhu oprávn ní se informa ní portál zobrazuje bu  v b žném uživatelském 

prost edí, nebo v administrátorském režimu, který mimo jiné dovoluje libovolné vytvá ení 

i modifikaci jednotlivých komponent systému – aplikací. V NET Geniu m že existovat 

více uživatel , kte í mají administrátorská práva a tudíž mohou informa ní portál 

spravovat. 

 

3.4 Vytvo ení vzorové zakázky novým zp sobem 
 

Schéma vytvo ení dokumentace k zakázce: 

 

 
obr. 3.1 Schéma kompletace dokumentace k zakázce 

 

tisk obsahuje: 

- Upravené zp tné hlášení 

 

 

Zm ny oproti p edchozímu ešení jsou v p evedení dokumentace do digitální podoby   

a místo do tisku je uložena do programu NET Genium, ze které se následn  m že kdykoliv 

vyvolat. 

SAP ORACLE 

NETGenium 
TISK 
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3.5 as na kompletaci dokumentace k zakázkám 
 

Ro  se vytiskne v pr ru 4 500 dokumentací. 

Pr rná pracnost zkompletování 1 papírové dokumentace je 7 minut. (0,116 hod). 

 

To znamená: 

 

525116,04500KPZRP tnt        (4) 

 

 

Pr rná pracnost zkompletování 1 digitální dokumentace je 1 minuta. (0,016 hod) 

To znamená: 

 

75016,04500KDZRD tnt        (5) 

 

 

srovnání úspory asu

75

525

0 100 200 300 400 500 600

as [hod]

papírová dokumentace
digitální dokumentace

 
graf 3.1 
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3.6 Nezbytná papírová dokumentace 
 

Vzorová zakázka: 

Dílenský p íkaz (detail viz P íloha B1) je jediný papírový dokument, který slouží pro 

identifikaci fyzických artikl  a jako podpora pro vykazování práce. Ostatní dokumenty jsou 

digitální (viz P íloha B2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr. 3.2 Nová výroba 
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obr. 3.3 Nová výroba 

 

Díky zkoušení více variant a konzultaci s pot ebami všech zainteresovaných tým  

ve výrobním procesu jsem dosp l do této podoby výrobní dokumentace                         

(obr. 3.1 a obr. 3.2).  

 

Jeden ze zp sob , který usnadní a urychlí vyvolání pot ebné dokumentace 

z po íta e je árkový kód. te ka árkových kód  p te kód a pracovníkovi se na PC 

okamžit  ukáže vše pot ebné pro jeho práci na daném výrobku. 

 

Když jde pracovník s výrobkem na kontrolu, vezme s sebou pouze Dílenský p íkaz. 

Na kontrole zm í výrobek a nam ené hodnoty zapíše p ímo do PC na Kontrole. 

 

Po dokon ení zakázky, nebo sm ny, pracovník vykáže práci p ímo do PC. 

Z po átku zavád ní nové metody a pro kontrolu správnosti také i na dílenský p íkaz. 
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3.7 Po íta  na pracovišti 
 

íklad po íta e na pracovišti kontroly. Monitor je umíst n na polohovatelném 

ramenu. Pracovník nam ené hodnoty zadává p ímo do dokumentace zakázky v po íta i. 

 

  
obr. 3.4 PC na pracovišti kontroly 
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4   Ekonomické zhodnocení navrhovaného ešení 
 

Zhodnocení  náklad  na výrobu a kompletaci papírové a digitální dokumentace. 

 

4.1 Náklady na kompletaci dokumentace k zakázkám 
 

Hodinovou sazbu správce dokumentace lze uvažovat 450,- K  / hod, pak jsou režijní 

náklady práce: 

 

Papírová dokumentace: 

 
525RPt h,  Nh = 450 K  

 

hRPRP NtN 525 x 450K  = 236 250 K      (6) 

 

Digitální dokumentace: 

 
75RDt h,  Nh = 450 K  

 

hRDRD NtN 75 x 450K  = 33 750 K       (7) 

 

srovnání náklad  na kompletaci dokumentace za rok

33750

236250

0 50000 100000 150000 200000 250000

náklady [k /rok]

papírová dokumentace
digitální dokumentace

 
graf 4.1 

Ro ní úspora: 

RDRPR NNU 1 236 250 – 33 750 = 202 500K      (8) 
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4.2 Náklady na tisk dokumentace k zakázkám 
 

Papírová dokumentace obsahuje papírové desky a pr rn  7 list  formátu A4. 

 

Papírové desky vyžadují náklady na 1,10K  

Náklady na 1 stránku formátu A4 jsou 0,65K  

 

Náklady za rok:  

 

254254500)65,0710,1()( ZjLPDTP nNnPN     (9) 

 

Digitální dokumentace obsahuje Eurofolii a pr rn  2 listy formátu A4. 

Eurofolie stojí 0,70K  

Náklady na 1 stránku formátu A4 jsou 0,65K  

 

Náklady za rok: 

  

90004500)65,027,0()( ZjLDDTD nNnPN    (10) 

 

srovnání náklad  na tisk

9000

25425

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

náklady [k /rok]

papírová dokumentace
digitální dokumentace

 
graf 4.2 

 

Úspora: 

164259000254252 TDTPR NNU     (11) 
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4.3 Náklady na skartaci dokumentace k zakázkám 
 

Skartace se provádí jednou ro  a tato innost zabere 1 pracovníkovi p ibližn            

75 hodin.  

i skartaci dílenského p íkazu k digitální dokumentaci bude tato doba kolem 20 hodin. 

 

tSP = 75h 

tSD = 20h 

Nh = 450 K  

 

 

33750hSPSP NtN        (12) 

 

9000hSDSD NtN        (13) 

 

247503 SDSPR NNU        (14) 

 

 

 

srovnání náklad  na skartaci

9000

33750

0 10000 20000 30000 40000

náklady [k /rok]

papírová dokumentace
digitální dokumentace

 
graf 4.3 
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4.4 Návratnost 
 

Náklady na naprogramování v NETGenium iní Nprog = 146 250 K . 

 

Pro novou metodu tení dokumentace, je pot eba vybavit stroje na dílnách po íta em. 

Tyto náklady iní Npc = 868 100K . 

 

2436752475016425202500321 RRRR UUUU    (15) 

 

163,4
243675

868100146250

R

pcprog
N U

NN
U let      (16) 

 

tab. 4.1 Srovnání ro ních náklad  
roky papírová dokumentace Digitální dokumentace 

1 295425 1066100 

2 590850 1117850 

3 886275 1169600 

4 1181700 1221350 

5 1477125 1273100 

6 1772550 1324850 

7 2067975 1376600 

8 2363400 1428350 

9 2658825 1480100 

10 2954250 1531850 

 

návratnost nové metody zpracování dokumentace

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

as [rok]

ná
kl

ad
y 

[k
]

papírová dokumentace
digitální dokumentace

 
graf 4.4 
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5  Celkové zhodnocení p ínosu diplomové práce 
 

Hlavním cílem diplomové práce bylo najít systémy pro zavedení dokumentace             

v digitální podob  v rámci pracovišt  Rieter CZ s.r.o.  Vyhodnocení jejich p edností a 

výb r  nejvhodn jší varianty pro danou problematiku. Dále pak zvážení, které ásti 

dokumentace mohou být p evedeny do digitální podoby a bez kterých se v papírové podob  

neobejdeme. To m lo za následek úpravu Zp tného hlášení, aby obsahovalo veškeré 

nezbytnosti, které by byly zatím v digitální podob  obtížn  realizovatelné. 

 

Z hlediska ekonomického je vid t, že jen díky zkráceným as m na p ípravu 

dokumentace pro výrobu je p edpoklad, že se investice do nové metody vrátí b hem 5 let.  

 

Dále tu je podstatné hledisko dynamiky práce s dokumentací v celé firm , která je 

oproti d ív jšku na podstatn  vyšší úrovni. To znamená, že všechny oprávn né osoby        

se mohou ze svého po íta e podívat na ur itou zakázku, zjistit její stav a p ípadn  ji            

i upravovat. Veškeré provedené úpravy jsou po uložení dostupné všem osobám pracujících 

na dané zakázce. 

 

Vzhledem k výsledk m provedeného zhodnocení lze konstatovat, že nov  navržená 

metoda ízení technické dokumentace bude pro firmu Rieter CZ s.r.o. p ínosná. 
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7   P ílohy: 

 
íloha A – Vzorová zakázka v papírové podob . 

íloha B – Zp tné hlášení vzorové zakázky v digitální podob . 

íloha C – Náhledy obrazovek vzorové zakázky v digitální podob . 
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íloha C – Náhledy obrazovek vzorové zakázky v digitální podob . 

 
a) seznam výrobní dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) výb r vzorové zakázky 
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c) výkres s technologickým postupem 
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d) výkres s ozna enými hodnotami pro rychlejší vyhledávání 
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e) protokol o m ení 
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f) hodnocení ov ovací serie 
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g) zpráva o zkoušce 1. vzork  zakázky



Bc. David Rosenberger                                                              DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) zpráva o zkoušce 1. vzork  zakázky 
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