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Seznam použitých symbol ů a zkratek 
 

ICT    Information and Communication Technologies 

ERP   Enterprise resource planning 

ECM   Enterprise content management 

DMS   Dokument management system 

BI   Bussiness Intelligence 

PDF   Portable Document Format 

RSS   Really Simple Syndication 

FTP   File transport protokol 

DPI   Dots per inch 

UML   Unified Modeling Language 

XML   Extensible Markup Language 

MIS   Management Information System 

BPMN   Bussiness Process Managment Notation 

CRM   Customer relationship management 



Anotace 

Bakalářská práce se věnuje problematice správy dokumentů v prostředí výrobního 

podniku. V první části jsou rozebrány vhodné metody pro digitalizaci a ukládaní 

dokumentů, jak po softwarové tak hardwarové stránce. Dále jsou popsány důležité 

komponenty systému pro správu podnikového obsahu a doporučené vhodné formáty pro 

ukládání digitalizovaných dokumentů. Druhá část popisuje konkrétní implementaci 

systému pro správu podnikového obsahu, rozebírá problematiku popisu podnikových 

procesů pomocí standardů k tomu určených a realizaci workflow v rámci konkrétního 

systému pro správu dokumentů. 

Klí čová slova:  ECM, DMS, BPMN, Alfresco 

 

 

 

 

 

Summary  

The Extended Essay deals with the problems of documents processing in the 

environment of a plant. The first part analyses methods suitable for the digitalization 

and saving the documents concerning software and hardware. Next it describes the 

important components of the system for the administration of an enterprise content, 

suitable formats recommended for the saving of the digitalized documents. The second 

part describes  concrete implementation of the system for the administration of the 

enterprise content, it analyses the problems of description of the enterprise processes 

with the help of standards destined for this purpose and the workflow implementation 

within a concrete system for the administration of the documents. 

Keywords: ECM, DMS,  BPMN, Alfresco
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Úvod 

Dnešní dynamická doba klade velké nároky na rychlé a efektivní využívání 

informací a znalostí. Nutnost včasné reakce na chování konkurence, změny na trhu nebo 

změny legislativy, to vše se může stát velmi rychle pro organizaci problémem. Začíná se 

stále více prosazovat tzv. digitální a znalostní ekonomika.  Informační technologie a hlavně 

informace samé, hrají klíčovou úlohu. Staly se důležitým kapitálem a vhodnost jejich 

zpracování může mít zásadní dopad na fungování celé organizace.  Skoro každá firma má 

dnes vyřešeno ukládání strukturovaných dat. Relační databáze jsou sice plné dat vhodných 

pro operativní řízení nebo dodávají potřebné informace pro MIS, ale dokumenty stále často 

zůstávají v původní papírové formě. Proto je nutné je nejen vhodným způsobem získávat, 

ale i dále zpracovávat tj. třídit, uchovávat, udržovat je aktuální a rychle dostupné v podobě 

vhodné pro zpracování v informačních systémech. Tak aby bylo umožněno jejich nejlepší 

využití ve všech směrech podnikání organizace.  

Pro tyto účely se přímo nabízí ukládání nestrukturovaných informací, dokumentů a 

vůbec všech důležitých firemních dat v elektronické podobě. Dokument v této formě lze 

dobře zpracovat v systémech speciálně určených pro správu elektronických dokumentů 

tzv. DMS, které jsou součástí komplexního řešení pro správu podnikového obsahu tzv. 

ECM.  

Zmapování problematiky ECM a implementaci DMS v prostředí výrobního podniku 

jsem si zvolil jako téma pro svou bakalářkou práci. Důvodem bylo nejen to, že ho považuji 

za důležitou oblast moderní informatiky, ale i potřeba řešení této problematiky ve firmě 

kde jsem zaměstnán. 

V první kapitole bakalářské práce bych se chtěl věnovat obecnému popisu systému 

ECM, stručně zmínit historii a jeho postavení a návaznosti vzhledem k dalším aplikacím 

v podnikovém prostředí, dále pak jednotlivým komponentám a jejich úloze v celém 

procesu správy podnikového obsahu.  

Další kapitola je seznámením s procesem převodu dokumentů v papírové podobě do 

podoby elektronické, jsou zmíněny technické prostředky nutné k samotnému převodu a 
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některé legislativní podmínky archivace dokumentu v elektronické podobě. Rozebrány 

jsou i vhodné formáty pro ukládání elektronického obsahu s ohledem na standardizaci a 

dlouhodobou udržitelnost. 

Třetí kapitola je věnována přímo DMS, jeho základním vlastnostem, možnostem a 

přínosům pro ECM v podniku. 

Čtvrtá kapitola řeší problematiku oběhu dokumentu v konkrétním podniku. Mapuje 

aktuální stav oběhu firemních dokumentů a výsledkem je návrh procesů použitý jako 

základ k implementaci DMS. 

  Poslední kapitola je věnována konkrétní implementaci DMS v prostředí výrobního 

podniku, vychází z informací získaných v předchozí kapitole. 
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1 ECM a jeho sou části 

Označení ECM (Enterprise Content Management) bylo zavedeno organizací AIIM 

v roce 2001 a je definováno jako: 

„ Správa podnikového obsahu jsou strategie, metody a nástroje sloužící k získání, 

řízení, zachování a doručení obsahu a dokumentů vztahujících se k procesům organizace. 

ECM nástroje a strategie umožňují řízení nestrukturovaných informací organizace všude, 

kde tyto informace existují.” [2]   

V reálném nasazení bývá ECM tvořen více samostatnými aplikacemi, které jsou 

spojené do jednoho celku a mají za cíl co nejvíce podporovat firemní procesy a pomáhat 

k naplnění cílů podnikání organizace. Ke komunikaci mezi jednotlivými prvky systému se 

využívá telekomunikačních technologii a middlewarových aplikací.    

Do systému vstupují digitalizované dokumenty, e-maily, soubory a další 

nestrukturovaný obsah, ten je dále zpracováván jednotlivými komponentami systému a 

ukládán v centrálních úložištích pro další zpracování v rámci dalších podnikových aplikací 

jako je ERP, CRM  nebo BI. 

 Obecný model fungování ECM jde podle společnosti AIIM shrnout do těchto 

kategorií: 

1. vytěžování (capture) – technologie a nástroje na získávání el. dokumentů. 

2. řízení (manage) – řízení přístupu k obsahu. 

3. ukládaní (store) – databáze a další úložiště pro ukládání dokumentů a metadat. 

4. zabezpečení (preserve) - zajištění jeho fyzické bezpečnosti dokumentu. 

5. publikování (delivery) -  prezentování obsahu uživateli. 
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1.1 Historie ECM 

Počátky ECM se datují do poloviny osmdesátých let 20. století. V té době se začaly 

prezentovat aplikace zaměřené hlavně na digitalizaci dokumentů. Jejich vývoj umožnil 

využití nestrukturovaných dokumentů v rámci informačních systému.  Pokračující rozvoj 

komunikačních technologií umožnil rychlejší výměnu zpráv a v návaznosti na to se začaly 

objevovat první aplikace zaměřené na sdílení a správu dokumentů (DMS).  

V devadesátých letech přišel velký zájem o workflow a rozšířily se ERP systémy. 

Elektronická pošta se stala velmi rozšířeným komunikačním kanálem a potřeba spolupráce 

v týmu dala vyniknout aplikacím typu Groupware. Vývoj těchto technologií umožňoval 

rychlé sdílení informací a dalšího obsahu v elektronické podobě. Celkový počet 

dokumentů rostl a bylo třeba ho začít řídit a archivovat. Reakcí na to byl návrh prvních 

archivačních řešení, která byla schopná udržet přehled i v opravdu velkých archivech 

digitálních dokumentů a multimediálních dat. S rozvojem webových služeb vynikly i 

systémy na prezentaci webového obsahu WCM a legislativní změny podpořily rozvoj 

systému pro správu záznamů, e-mailů atp. 

1.2 Přehled komponent ECM 

ECM ve větších podnicích bývá rozsáhlý a řeší komplikovanou problematiku, je tedy 

většinou rozložen do více komponent (aplikací) zajišťujících určitou část funkcionality 

celku, které lze přibližně rozdělit takto:  
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Tabulka č.1 - přehled komponent ECM systémů 

Komponenty ECM 

Digitalizace dokumentů Imaging 

Vytěžování dat Data Capture 

Systém pro správu dokumentů Dokument management system 

Správa záznamů Records Management 

Archivace Archiving 

Automatizace procesů  Workflow 

Týmová spolupráce Groupware 

Správa webového obsahu Web Content Management 

Správa znalostí Knowledge Management 

Správa multimediálního obsahu Digital Asset Management 

1.3 Životní cyklus podnikového obsahu 

U každého dokumentu, který vstupuje do ECM, je nutné předem zvážit jeho životní 

cyklus. Ten začíná vložením dokumentu do systému, pokračuje časem po který je 

dokument uložen v centrálním úložišti a je využíván pro potřeby uživatelů ECM nebo 

dalších aplikací. Končí potom vyřazením dokumentu ze systému, následovaném skartací 

podle pravidel organizace. Tyto fáze mohou mít různou délku a jsou hodně závislé na 

informaci, kterou dokument nese, legislativních podmínkách a aktuálnosti samotného 

dokumentu. 
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2 Metody digitalizace dokument ů 

2.1 Pojem dokument, digitalizace 

 Česká legislativa definuje dokument takto: „Dokument je každá písemná, obrazová, 

zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať už v podobě analogové či digitální, která 

byla vytvořena původcem, nebo původci doručena“ [2].  

V kontextu ECM systému ho lze vnímat jako každý nestrukturovaný obsah uložený 

a evidovaný v systému. Pokud se jedná o dokument, který nebyl původně vytvořen jako 

digitální, nejčastěji jde o dokument nebo formulář v papírové podobě, je třeba ho nejdříve 

digitalizovat a umožnit tak jeho další zpracování. 

Digitalizace je proces, který umožňuje převod dokumentu v papírové podobě do 

elektronické podoby za pomoci technických zařízení a technologie. Nejčastěji se k tomu to 

účelu používají tzv. scannery. Výsledkem bývá buď, elektronický obraz dokumentu nebo 

data, které lze déle zpracovávat. Samotný převod dokumentů určených pro další 

zpracování v DMS systémech má definovaný postup, který má zajistit kvalitu a informační 

hodnotu provedené digitalizace. Pro doplnění dalších informací o datech samotných a pro 

zjednodušení indexace lze používat tzv. metadata.  

Před samotným začátkem digitalizace je třeba rozhodnout o vhodné metodice. Zda se 

bude jednat o zpracování již archivovaných dokumentů nebo průběžnou (denní) 

digitalizaci dokumentů, které jsou součástí podnikových procesů. Rozhodnout o době 

archivace papírových předloh po digitalizaci, o citlivosti a důvěrnosti zpracovávaných 

informací, případně upravit skartační řád v organizaci tak aby zohlednil digitální kopie.  U 

zpracování rozsáhlejších archivů dokumentů je pak vhodné zvážit možnost svěřit celý 

proces specializované firmě, která vlastní výkonné scanovací linky a zařízení, které  

většinou nejsou díky ceně běžně v organizacích dostupné. 
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2.2 Jednotlivé fáze digitalizace dokument ů 

Samotnou digitalizaci je vhodné rozdělit do několika fází: 

 1. fáze - příprava dokumentů  

Probíhá výběr vhodných dokumentů, odstranění případných duplicitních kopií, 

odstranění sponek a výběr vhodného zařízení pro scanování s ohledem na velikost 

předlohy, barevnost výstupu, typu dokumentů a způsobů třídění předloh.  

2. fáze – zpracování 

- skenování   

    V tomto kroku je realizován převod do digitální podoby. Dokument je vložen do 

scanneru, naskenován a uložen ve vhodném formátu jako je např. PDF, JPG nebo TIFF. 

Pro zlepšení kvality skenování je možné použít speciální softwarové nástroje pro zlepšení 

výsledné kvality obrazu.  

- rozpoznání 

Výstupem předchozího kroku je digitalizovaný obraz ve formě textu nebo obrazu 

dokumentu, který není možné dále zpracovávat pomocí běžných kancelářských aplikací. 

Pokud je toto další zpracování nutné je možné použít některou z technologií na převod 

naskenované formy do editovatelného výstupu. 

- indexace 

K zajištění rychlého dohledání dokumentů ve velkých archivech už většinou nestačí 

prosté rozlišení pomocí názvu výsledného souboru a je nutné doplnit metadata. Ta umožní 

snadno nalézt i dokumenty, kde díky obsahu nelze použít fulltextové vyhledávání. Metadata 

buď může automaticky zadávat aplikace podle připraveného vzoru, nebo operátor ručně. 

- verifikace a validace 

Po skončení předchozích kroků je vhodné zkontrolovat  kvalitu rozpoznaných znaků, 

a pokud je to třeba, udělat opravy ručně. Dále pak provést vizuální kontrolu kvality celého 
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obrazu dokumentu. Validace obsahu se provádí automaticky na základě přesně 

definovaných pravidel, například kontrolou přípustných hodnot nebo formátu jednotlivých 

položek. U nestrukturovaných dokumentů je vhodné použít kontrolu proti vhodnému 

slovníku.  

Pokud obraz dokumentu podmínkám nevyhoví, vrací se zpět k novému přeskenování 

a dalšímu zpracování. 

- uložení 

Výsledná data jsou uložena ve finální podobě v souborech v adresářové struktuře. 

Indexy jsou uložené buď jako součást souboru samotného nebo samostatně v databázi. 

3. fáze – výstup – elektronické dokumenty jsou zařazeny do ECM sytému a původní 

papírová podoba vrácena zpět do původního umístění, případně skartována. 

2.3 Hardwarové prost ředky digitalizace 

   Scannerem se nazývá technické zařízení, které umožňuje převod papírové formy 

předlohy do formy elektronické. 

Snímání je založeno na využití technologii CCD nebo CIS. 

Při výběru vhodného scanneru pro potřeby digitalizace listinných dokumentů 

v podniku, je vhodné předem určit požadavky na zařízení a na základě parametrů vybrat ze 

široké nabídky vhodný typ pro konkrétní použití. Měl by odpovídal jak kapacitou, tak 

finančními náklady na provoz plánovaného nasazení. 

  Při požadavku na vysokorychlostní snímání velkých objemů předloh je vhodné 

použít dokumentových scannerů. Pro scanování menších objemů v kancelářském prostředí 

většinou postačí deskové scannery, které mimo jiné umožňují scanování svázaných příloh. 

Pro speciální účely lze použít 3D, bubnové nebo ruční scannery. 

 Dalším důležitým parametrem je rychlost snímání předloh. Je většinou uváděna 

v počtu stránek za minutu v závislosti na tom, zda se jedná a o černobílé nebo barevné 

scany. Černobíle scanování bývá většinou rychlejší a je tedy vhodnější do prostředí, kde je 
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hlavním požadavkem rychlost zpracování předlohy. Může probíhat buď jednostranně nebo 

oboustranně, v závislosti na potřebě. Oboustranné scanování se však negativně projevuje 

na rychlosti zpracování předloh. 

Scannery lze dále posuzovat podle maximálního počtu zpracovaných stran za den, 

v tomto případě se nedá vycházet pouze z maximálního výkonu za minutu, ale je třeba 

respektovat maximální povolený počet cyklů na den, který většina výrobců upřesňuje. Je 

tedy třeba odhadnout plánovaný objem scanovaných předloh a vybrat vhodný model, 

případně počítat s vhodným rozložením zátěže na více zařízení. Rozsah povolené zátěže se 

liší od nejlevnějších scannerů, které zvládají několik set cyklů denně až po špičkové 

scannery s výkonem desetitisíců cyklů denně.  

Mezi důležité parametry platí i maximální velikost předlohy, gramáž papíru a jeho 

tloušťka. Běžné scannery umožňují zpracovat předlohy do velikosti A4. V podnikovém 

prostředí však muže nastat potřeba skenování výkresů a výrobní dokumentace a je nutné 

s touto možností počítat při výběru. Velkoplošné scannery zvládají předlohy ve velikostech 

A2 až A0. Důležitými charakteristikami jsou tloušťka papíru pohybující se u běžných 

scannerů v rozmezí 0,05 až 0,3 mm a gramáž papíru pohybující se v rozmezí 40 až 300 

g/m2 . 

 Pro výslednou kvalitu obrazu je důležité rozlišení scanneru. Je udáváno 

v hodnotách DPI a běžně bývá 100/150/200/300/400/600 dpi. Čím je rozlišení větší, tím je 

sice obraz kvalitnější, ale narůstá i jeho velikost a tím se komplikuje jeho další zpracování 

a ukládaní. Je proto důležité zvolit optimální rozlišení pro dosažení požadované kvality, při 

zachování rozumné velikosti. Jedna z možností jak snížit výslednou velikost a zachovat 

velikost, je využití černobílého výstupu nebo výstupu ve stupních šedi, místo barevného. 

V mnoha případech to nesníží informační hodnotu samotného obrazu dokumentu a 

výsledná velikost souboru je mnohem menší.  

2.4 Formáty vhodné pro digitalizaci 

 Volba vhodného formátu pro uložení naskenovaného dokumentu je důležitým 

předpokladem pro úspěšnou implementaci DMS systému a pro zhodnocení investice do 

celého procesu. Nejde jen o výslednou velikost naskenovaných dokumentů, která může 
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přinést další náklady na úložiště dat, ale je nutné vybrat formát vhodný pro daný typ dat 

s ohledem na standardy a tím i zajistit čitelnosti dokumentů i při změně technologie 

v budoucnosti. Důležité je také možnost zabezpečení dokumentu proti případné 

neoprávněné modifikaci a autenticitu dokumentu elektronickým podpisem. 

Vhodným kandidátem pro toto nasazení se ukazuje formát PDF firmy Adobe 

Systems. Jeho vývoj začal už v roce 1993 a navázal na úspěšný tiskový standard 

„Postscript“ stejné firmy. V roce 2005 byla jeho upravená verze PDF/A normalizována 

normou „ISO 19005-1:2005 Document management – Electronic dokument file format for 

long-term preservation – Part 1:Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)”. Od formátu PDF se PDF/A-1 

odlišuje hlavně tím, že omezuje některé funkčnosti hlavně okolo multimedií nebo šifrování 

a naopak garantuje vlastnosti důležité pro dlouhodobou využitelnost dat v něm uložených. 

Příkladem může být požadavek využití vestavěných písem.  

Pro ukládání obrazových dat se lze použít i dalších formátů, jako např. JPG nebo 

TIFF. Jde o bitmapové formáty, které však nepodporují funkce, které formát PDF zvládá a 

chybí jim legislativní podpora 

2.5 Právní rámec archivace elektronických dokument ů v ČR 

V České republice je povinnost archivovat dokumenty související s podnikáním 

společnosti dána zákonem č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě.  V současné době je 

velký tlak na prosazení úprav dalších zákonů, tak aby bylo možné déle rozšiřovat možnosti 

a rozsah elektronického zpracování listinných dokumentů. 

2.6 Rozpoznávání digitalizovaného obsahu  

Digitalizovaný obraz dokumentu lze obecně dále zpracovat několika způsoby. Lze ho 

opatřit metadaty, uložit v některém s vhodných formátů do repozitáře a umožnit tak její 

zachování v podobě jakou měla papírová předloha. Dále je možné využít technik na 

rozpoznávání písma a vytěžit s obrazu data, které se potom uloží v samostatné databázi a 

zpřístupnit je tak další aplikacím ve strukturované podobě.  



Eduard Černý: Správa dokumentů v prostředí výrobního podniku. 

2010  11 

Pro tyto účely je možné nasazení scannerů v kombinaci s vhodným softwarovým 

vybavením implementujícím některou z technologií pro rozpoznávání obsahu dokumentu.   

Rozpoznávání většinou probíhá pomocí algoritmů, které obraz postupně rozdělí na 

řádky, dále pak na jednotlivé znaky a ty se pokouší porovnávat obraz s dostupnou šablonou 

na základě podobnosti a odhadnout konkrétní znak. Ne vždy je porovnání úspěšné, potom 

je znak označen speciálním symbolem a je nutná korekce operátorem při validaci výstupu. 

Používané technologie: 

- OCR (Optical Charakter Recognition)  - používá se pro rozpoznávání tištěného písma, 

je standardizováno normami ANSI a jako normalizované fonty používá OCR-A 

(ANSI X3.17-81) a (OCR-B(ANSI X3.49-75) 

- ICR (Intelligent Character Recognition) – je vhodné pro rozpoznávání ručně psaného 

písma. 

- OMR (Optical Mark Reading) – umožňuje rozpoznat označená políčka a jejich převod 

na hodnoty, vhodné pro automatické zpracování formulářů. 

- BCR (Bar Code Reading)  -  používá se k převodu čárových kódů na znaky.   

Při sběru strukturovaných dat je možné použít i automatizovaných formulářů, 

v tomto případě se specializovaným softwarem připraví formulář a šablona pro jeho 

pozdější vyhodnocení, formulář se opatří kalibračními značkami a předá k vyplnění. Po 

vyplnění je automatizovaně naskenován, prozkoumán vhodnou technologií na rozpoznání 

obsahu a data jsou ve strukturované podobě uložena do databáze k pozdějšímu zpracování.  
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3 DMS – systém pro správu dokument ů 

“Systém pro správu dokumentů poskytuje integrované úložiště dokumentů a 

s respektováním víceuživatelského prostředí sleduje a řídí manipulaci s nimi.“ [2] 

Nedílnou součástí celého ECM jsou systémy DMS. Jejich hlavním úkolem 

v podnikovém prostředí je zajistit vytvoření, úpravu, schvalování a používání digitálních 

dokumentů. Mezi hlavní vlastnosti těchto systému patří:  

- možnost vytvářet rozsáhlé knihovny dokumentů 

- řízení verzí a revizí dokumentů 

- definování rolí a řízení přístupu k dokumentům 

- fulltextové vyhledávání, vyhledávání na základě metadat 

- plné auditování oběhu práce s dokumenty a zjištění stavu dokumentu v jakémkoliv 

čase 

- klasifikace na základě metadat 

- lepší dostupnost pro mobilní uživatele 

DMS systémy po správné implementaci přináší rychlejší a efektivnější práci a úsporu 

času při manipulaci s dokumenty. Dnes jsou často integrovány s dalšími systémy pro 

digitalizaci formulářů a dokumentů, umožňují definice automatizace oběhu dokumentů tzv. 

workflow a obsahují moduly pro publikaci dokumentů na webu nebo v rámci podnikových 

portálů. 
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4 Analýza ob ěhu dokument ů 

4.1 Standardy pro modelování podnikových proces ů 

Pro usnadnění návrhu podnikových procesů a komunikaci mezi vývojáři a bussines 

analytiky bylo vytvořeno několik metodik a k nim příslušících notací. Jejich cílem je 

rozložit komplikovaný problém do menších častí a umožnit tak jeho kompletní pochopení 

do všech detailů, vazeb a časových návazností. Pro modelování procesů bylo navrženo i 

mnoho specializovaných softwarových nástrojů, které umožňují výsledný model 

transformovat do formátu, v kterém je možno přímo realizovat proces na dostupné 

technologické platformě. 

4.1.1 UML 

 Jedná se o modelovací jazyk původně určeným pro vývoj programovaných 

systémů, a je zaměřen hlavně na podporu objektově orientovaného programování. 

Postupným vývojem se stával stále obecnějším a dnes se jedná o univerzální nástroj pro 

modelování mnoho činností a problémů.  

Je vytvořen na vrstvené architektury. Základem je nejnižší vrstva exemplářů. V této 

vrstvě jsou implementační detaily modelovaného problému, instance modelů. Může se 

jednat např. o proces nebo nově definované workflow. Nad vrstvou exemplářů je vrstva 

modelů. Ta je už založena na konceptuálním schématu a vytváří abstrakci nad řešenou 

problematikou. Nad modely je vrstva meta-modelů a definuje základní elementy modelů 

určitého typu a vztahy mezi nimi a dále pak principy vytváření modelů daného druhu. 

Poslední vrstvou je meta-meta-model a jejím úkolem je vymezit základní prostředky pro 

modelování v meta-modelu. Tato koncepce dává možnost UML být opravdu univerzálním 

jazykem a reagovat na změny ve vývoji modelování.  

Tato koncepce však dává současně i možnost velkému přizpůsobování jazyka a tím i 

komplikovanému udržování vazeb mezi modely. Proto UML využívá tzv. stereotyp. Jedná 

se o třídu meta-modelů, která umožňuje definovat podtřídy s rozšířenými atributy a dalším 

významem. Nově vytvořené elementy pak tvoří balíčky, které se nazývají profil. 

Specifikace UML nabízí několik rozšíření, které označuje jako standardní profily jazyka. 
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Pro simulace a modelování v UML se využívají tzv. Use case a Aktivity diagramy. 

4.1.2 BPMN 

 Bussiness Process Managment Notation (BPMN) je standardizovaná notace pro 

popis podnikových procesů v grafické podobě. Je založena na dlouholetých zkušenostech 

s modelováním. Pro BPMN je typická snaha vylepšit konkurenční standard UML v oblasti 

modelování podnikových procesů.   

V základní definici jsou k dispozici značky pro modelování podnikových procesů.  

K naprogramování procesů a jejich spuštění na konkrétní technologické platformě je 

vytvořen jazyk BPML. Jeho základem je devět elementů: 

- činnosti – tvoří základ jazyka a definují určitou funkcionalitu. Jsou organizovány 

v hierarchické struktuře a můžou se skládat s dalších činností.  

- procesy – jsou tvořeny řadou činností ve vlastním kontextu. 

- kontexty - umožňují definovat chování činností, které jsou v kontextu 

provozovány. Příkladem může být obsluha výjimek a chyb nebo základní 

sémantika jazyka. 

- plány  - plán tvoří časový rozpis spouštěných procesů 

- transakce – transakční protokol je definován za účelem komunikace pomocí zpráv 

mezi procesy a dále umožňuje jejich synchronizaci. 

- funkce – jedná se o předem definovanou funkcionalitu technologického prostředí, 

jako je třeba informační systém a BPML obsahuje řadu funkcí, které jsou nutné pro 

definici spustitelného procesu. 

Dále je možné využívat ještě vlastností, signálů a výjimek. 

K ukládání kódu BMPL se vyžívá XML, které je možné dále vyhodnotit 

specializovaným software a pak realizovat v dané technologii. Příkladem může být 

workflow v DMS Alfresco. 
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 Pro vytváření popisu podnikového procesu v  BPMN je k dispozici řada 

softwarových nástrojů. Většinou umožňují i export do BPML nebo jiného jazyka pro popis 

podnikových procesů. Díky velkému rozsahu BPMN může být problémové provést export 

a proto většina vývojových nástrojů s tímto počítá a už v průběhu samotného modelování 

hlídá využití elementů, tak aby převod zvládly. 

4.1.3 jPDL 

Java Process Definition Language (jPDL) je programovací jazyk pro definování 

bussines procesů a jejich realizaci ve workflow engine JBoss jBMP.    

Mezi další používané metodiky patří např. IDEF nebo standardy ISO. 

4.2 Worklflow – automatizace podnikových proces ů 

Umožňuje automatizaci dlouhodobých podnikových procesů s lidskou interakcí a 

jejich spouštění v dalších aplikacích firemní infrastruktury (ERP, CMS). Jeho rozsah může 

přesahovat hranice organizace. K realizaci cíle procesu je použito prostředků IT a je 

zajištěno, že opakující proces bude probíhat stále stejným vyzkoušeným postupem a na 

každou chybu nebo zdržení ve zpracování bude včas upozorněno a je zaznamenáván každý 

krok procesu.  

4.3 Podnikové prost ředí 

Firma, kde jsem zaměstnaný a kde probíhala popisovaná implementace DMS, 

podniká v automobilovém průmyslu. Svým rozsahem patří mezi středně velké podniky a je 

zapojena do dodavatelského řetězce několika velkých koncernů výrobců automobilů. Jedná 

se o pobočku japonské společnosti v Čechách. Ve společnosti už je řadu let zavedený a 

produkčně nasazený systém ERP. ICT infrastruktura a znalost uživatelů výpočetní 

techniky je na slušné úrovni a český management podporuje nasazení nových technologií 

s důrazem hlavně na přínos pro zákazníka a nízkou cenu řešení. Firma je certifikována ISO 

9001:2000 a 9001:2004. 

Dokumenty jsou uloženy na centrálním úložišti ve sdílených složkách a dostupné na 

klientských stanicích přes nástroje operačního systému. Zabezpečení je řešeno 
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přístupovými právy na úrovni souborového systému. Digitalizace probíhá pouze 

v minimálním rozsahu. 

Ke spolupráci na dokumentu slouží tradiční způsoby managementu dokumentu jako 

např. elektronická pošta, případně předávaní na přenosných mediích. 

4.4 Workflow dokument ů v podniku 

 Pro nasazení počáteční nastavení systému a otestování vhodnosti postupu 

implementace v  prostředí podniku svého zaměstnavatele, jsem vybral řešení dvou procesů. 

Jeden s administrativní a druhý z výrobní časti fungování podniku a připravil jejich schéma 

v BPMN notaci, která bude sloužit jako zdroj pro tvorbu rozšířeného workflow v DMS.  

4.5 Účetní dokumenty 

Cil:  Zajistit kontrolovaný průběh schvalování účetních dokladů a jejich bezpečné uložení 

v elektronické podobě tak, aby bylo možné případně v budoucnu zrušit jejich archivaci 

v papírové podobě. 

Výchozí stav:  

Podle vnitřních instrukcí daných systémem ISO jsou všichni vedoucí úseků povinni 

kontrolovat věcnou i formální stránku účetních dokladů před tím než jsou dále zpracovány. 

Všechny přijaté faktury jsou zapsány do knihy příchozí pošty a otevřeny 

v sekretariátě, označeny likvidační přílohou s pořadovým číslem a datem přijetí. Takto 

připravené se předávají do účetního oddělení. Zde se vyplní likvidační příloha a faktura se 

předá vedoucímu příslušného střediska, který potvrzuje, zda byla dodržena cena a všechny 

náležitosti. Faktura s potvrzenou likvidační přílohou se vrací do účtárny, kde se zanáší do 

ERP a archivuje stanoveným postupem v papírové podobě do pořadačů. Pokud faktura 

nesplňuje náležitosti, vrací se dodavateli. Do účetního systému se nezapisuje. 

 

 



Eduard Černý: Správa dokumentů v prostředí výrobního podniku. 

2010  17 

 

 Rozbor procesu v BPMN: 

 

Obr.1  Diagram zpracování účetních dokladů. 

Výsledný stav: 

 Všechny došlé faktury jsou po příchodu na sekretariát zkontrolovány, zda obsahují 

všechny formální náležitosti jako je adresa firmy, ICO, DIC atp. Pokud tomu tak není, 

vrací se zpět dodavateli. Pokud je vše v pořádku, jsou dále naskenovány a papírová 

předloha uložena k archivaci. Obraz faktury je zařazen do DMS, kde je mu přidělena 

unikátní identifikace a ručně doplněna metadata, upřesňující předmět faktury a osobu 

zodpovědnou za schválení faktury. Po uložení do repozitáře je obrazu přiděleno vhodné 

workflow a DMS začíná jeho zpracování. V první fázi upozorní uživatele, který odpovídá 

za schválení, e-mailem na skutečnost, že v systému vznikla událost, která vyžaduje jeho 

interakci, a zařadí žádost o schválení do jeho seznamu úkolů. Odpovědný uživatel má 

možnost obraz zkontrolovat a buď povolit nebo odmítnout jeho další zpracování v rámci 

daného workflow.  Na jeho volbě potom záleží, kterou cestou se obraz v systému vydá 

dále. Pokud není schválen, je zpracování zastaveno a obraz je spolu s upřesněním důvodu 

odmítnutí vrácen zpět dodavateli. Pokud je potvrzen, je dále předán do účetního oddělení 

k zpracování a zanesení do ERP, spolu s unikátní identifikací, která umožní jeho zpětné 
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vyhledání. Po dokončení zpracování v rámci účetních procesů podniků, je potvrzeno jeho 

konečné zpracování a proběhne finální zařazení do archivu v centrální databázi. Každý 

krok je včetně své časové náročnosti detailně zaznamenán v logu DMS. Logování 

umožňuje kdykoliv zpětné dohledání a dává možnost okamžitě zjistit stav jednotlivých 

dokladů a včas identifikovat problém ve zpracování a tím předejít případným penále nebo 

ohrožením dodávek.  

4.6 Oběh doklad ů ve výrob ě 

Cíl:  Zrychlit zpracování pracovních příkazů, snížit riziko chyb při přepisu do ERP a zajistit 

ukládaní dat z  příkazů v elektronické podobě a možnost jejich dalšího zpracování 

v podnikových procesech. 

Výchozí stav: 

 Vedoucí výroby na základě naplánované výroby založí v ERP pracovní příkazy, 

vytiskne a předá mistrům výroby. Mistři je předají konkrétním operátorům, kteří do nich 

zaznamenají data o proběhlé výrobě. Příkazy se potom vrací zpět k mistrům a jsou dále 

předány asistentce pro výrobu k zaznamenání do ERP. Potom se příkaz naskenuje a uloží 

do sdíleného adresáře na souborový server a papírová forma se založí do pořadače. 
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Rozbor procesu v BPMN: 

 

Obr.2  Diagram zpracování pracovních příkazů. 

  

Výsledný stav: 

 Pracovní příkazy jsou předávány do výroby ve formě formulářů vhodných pro 

rozpoznávaní textu pomocí technologie OCR. Operátoři zaznamenají data o provedené 

výrobě (počet vadných kusů atp.) a vrátí formuláře mistrům, kteří provedou jejich 

naskenování a výsledná data se automaticky zpracují pomocí OCR a uloží do šablony 

v DMS, kde jsou dále zaindexována. Papírová podoba je po přesně danou dobu 

archivována. Odtud jsou dále exportována pomocí interface CIM do ERP a dále 

zpracována v rámci podnikových procesů. Celý proces se tímto zrychlí, ušetří se práce 

asistentky pro výrobu a zmenší se riziko vzniku chyb ručním přepisem do ERP.  
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4.7 Ostatní dokumenty 

 U ostatních dokumentů, jako jsou například smlouvy, výrobní a projektová 

dokumentace není třeba většinou vytvářet speciální workflow a je možné využít tzv. 

„simple workflow“. Definice tohoto workflow je součastí defaultní konfigurace systému 

Alfresco a je možné jí používat hned po instalaci. K jeho aktivaci stačí hned po vložení 

dokumentu do systému a po jeho opatření metadaty, vybrat toto workflow a definovat 

požadovanou osobu nebo skupinu ke schválení. Systém opět e-mailově upozorní 

odpovědnou osobu, že v systému došlo k události, která vyžaduje jeho interakci a zařadí 

schválení dokumentu do úkolů dané odpovědné osoby. Po jejím schválení upozorní 

zadávajícího o výsledku schválení a na jeho základě buď dokument uloží do repozitáře, 

případně upraví jeho verzování nebo dokument vrátí zpět k upřesnění dalšího postupu 

zpracování. 

 V současné době jsou velmi aktuální datové zprávy, pro ně je výhodné použít toto 

workflow a vyřešit tak předávaní zpráv z centrální podnikové schránky konkrétním 

adresátům, zajistit si potvrzení o tom že je přijali a mít pod kontrolou celý průběh 

zpracování v rámci podniku. 
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5 Návrh konkrétní implementace DMS 

5.1 Zadání a očekávané cíle implementace 

Cílem celého projektu bylo řešení problematiky digitalizace, uchování dokumentů 

v podobě, která by splňovala požadavky na bezpečnost, rychlou dostupnost informací 

v systému uložených a umožnila automatizaci procesů souvisejících s dokumenty. Bylo 

nutné vybrat vhodný produkt s ohledem na požadované nízké náklady, předpokládanou 

implementaci v rámci interního IT oddělení a maximální využití stávající technologické 

architektury. S ohledem na firemní kulturu a fakt, že se jedná o pobočku zahraniční 

společnosti, bylo nutné zohlednit i vícejazyčné prostředí a podporu asijských znakových 

sad.  

Další požadavky: 

- integrace s plánovaným portálem Liferay 

- aplikační server Tomcat a platforma Java EE 

- zachování přístupu k obsahu přes sdílené složky 

- dostupnost podpory 

- webový interface 

- podpora mobilních uživatelů 

5.2 Softwarová architektura a vlastnosti DMS systém u Alfresco 

DMS systém Alfresco je založený na platformě Java a využívá open source 

standardy jako je Spring, Hibernate, Lucene,  MyFace, JSR 168 nebo JSR 170. To mu dává 

dobré možnosti z pohledu integrace s řadou dalších aplikací informačních systémů 

v podnikové infrastruktuře a zajišťuje udržitelnost do budoucna. Je realizován pomocí 

architektury klient/server. Jedná se o webovou aplikaci, kterou lze provozovat na 

libovolném aplikačním serveru podporujícím  J2SE 5.0. 
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Podporuje více možností přístupu k uloženému obsahu: 

- Virtuální filesystém – umožní přistupovat pomocí emulace sdílených disků 

- Portálový přístup – JSR-168 

- FTP 

- WebDAV 

V oblasti dokument managmentu systém Alfresco nabízí nástroje pro:  

- automatické katalogizování obsahu. 

-  rozšířené vyhledávání v rámci vlastních repozitářů, případně i v repozitářích 

dostupných přes OpenSearch. 

- možnosti transformace formátů dokumentů z Microsoft Office do ODF/PDF, 

PowerPoint/Flash. 

- služby související s knihovnou dokumentů:  

- Check-In/Out – minoritní a majoritní verzování dokumentů 

- Auditování všech změn dokumentů (založení, modifikace, smazání).  

- podporu týmové spolupráce mezi zaměstnanci pomocí fóra, e-mailových a RSS 

notifikací nebo například přednastavených šablon vhodných konfigurací pro určitý 

druhu obsahu. 

- integrované workflow, založené na jBPM od JBoss, správu úkolů souvisejících 

s automatizací procesů a zajišťuje životní cyklus dokumentu. 

- zajištění bezpečnosti dokumentů a přístupu k nim na základě definice uživatelů, 

skupin a rolí, dále pak podporuje centrální autentifikace uživatelů pomocí LDAP. 

 



Eduard Černý: Správa dokumentů v prostředí výrobního podniku. 

2010  23 

Alfresco nabízí moduly i pro další funkcionalitu v oblasti ECM jako je WCM, 

Imaging a RM nebo zpřístupnění dokumentu přes interface i dalším aplikacím podnikové 

infrastruktury. 

Pro podporu OCR je dostupný software firmy Intelliant, který je připravený na 

integraci s DMS Alfresco. 

 

Obr.3  Architektura DMS systému Alfresco. 

5.3 Podpora integrovaného workflow v DMS Afresco 

K definování workflow Alfresco umožňuje použít integrovaného návrháře, který 

pomocí sady formulářů nadefinuje workflow a uloží do databáze. To je pak možné použít 

pro daný typ souboru nebo jako reakci na určitou očekávanou událost v systému, případně 

jako reakci na daný formát souboru, který je do systému ukládán. Tento postup je vhodný 

pro vytvoření méně komplikovaných řešení a z mého pohledu je jeho největší slabinou 
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absence grafického vyjádření, bez možnosti použít pro návrh některou normalizovanou 

notaci pro modelování bussines procesů.  

Alfresco však pro tento případ umožňuje použít software pro grafický návrh jBMP 

Designer a má k dispozici interface pro import takto popsaných procesů do systému a 

jejich následné realizování pomocí jBMP engine. Pro administraci a komunikaci se 

subsystémem, který zpracování workflow provádí, je k dispozici tzv. Workflow console. 

Obsahuje sadu příkazů pro vkládání, spouštění a modifikování běžících workflow. 

5.4 Návrh definice workflow pro jBPM 

Podpora pro integrované workflow v projektu Alfresco je založena na engine JBoss 

jBPM od firmy Red Hat, které  je psané v  jazyce Java a určené pro provoz v rámci 

aplikačních serverů podporou J2SE 5.0. Umožňuje spouštět procesy naprogramované buď 

v BPEL, nebo má k dispozici definovaný vlastní jazyk jPDL.   

Celý proces vytváření nového rozšířeného workflow pro Alfresco je možno provádět 

buď pomocí grafického designeru, který umožňuje převodu dokumentu v  jPDL do XML 

popisu a jeho umístění na serverovou část systému, nebo pomocí ručně editovaných XML 

souborů. Při grafickém návrhu je v prvním kroku třeba nejdříve připravit diagram 

v grafickém návrháři jBMP Designer. Ten je součástí projektu jBPM a využívá pro svůj 

provoz vývojové prostředí Eclipse. Jeho instalace není komplikovaná a je dostupný ve 

formě pluginu v hlavních repozitářích tohoto IDE. Dále je nutné nainstalovat a 

nakonfigurovat jBPM engine na stroji, kde probíhá vývoj, serverovou část má Alfresco 

defaultně k dispozici hned po instalaci a využívá ji i při použití návrhu pomocí sady 

formulářů v rámci webového klienta. Pro vytváření těchto diagramů má jBPM Designer 

k dispozici sadu značek, na kterých je možno pohodlně modelovat dané workflow, a 

obsahuje i další nástroje pro psaní testovacích rutin v případě nutnosti udržovat větší 

projekt. V případě potřeby umožňuje i přímou modifikace výsledného XML popisu 

workflow. 

 Definice rozšířeného workflow pro Alfresco se skládá z  popisu samotného procesu, 

dále pak z popisu úkolů, které je nutné provést při běhu procesu, a v případě potřeby též 

umožňuje připravit specifickou konfiguraci webového rozhraní. Jako doplnění je možné 
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přidat uživatelsky definované zprávy a lokalizace, pokud nestačí ty, které jsou již 

předdefinované v systému. 

 

Obr.4  Komponenty definice workflow v DMS Alfresco. 

Dalším krokem po dokončení návrhu definice workflow, je jeho umístění na server 

Alfresco a příprava na spuštění v rámci daného procesu. BMP designer nabízí možnost 

umístění na server přímo ze svého uživatelského interface. Řeší i problematiku pro případ 

update definice workflow tak, aby nedošlo k problémům u již běžících procesů a zajišťuje 

jejich dokončení podle původní definice. 

V případě potřeby je možné paletu předdefinovaných úkolů, které je možno v rámci 

workflow zpracovávat, rozšířit pomocí vlastních definic v XML za využití značek, které 

systém nabízí.   

Při nasazení v praxi je nutné někdy i rozšířit definice datového slovníku o 

požadované druhy obsahu, které může systém zpracovávat. 
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Obr.5  Pracovní prostředí jBPM Designeru. 

5.5 Implementace DMS 

Při vlastní implementaci se vycházelo z doporučených praktik dodavatelů a 

zkušeností z předcházejících instalací podobného typu. Implementace byla provedena 

interním oddělením IT. Začalo se úvodní studií, ve které byl stanoven očekávaný přínos 

celého projektu a popsán stávající stav IS podniku. Dále pak byl stanoven finanční 

rozpočet celé implementace a vybrán realizační tým. Byla navržena bezpečnostní struktura 

systému, definovány skupiny uživatelů a přístupy do jednotlivých modulů DMS. 

Pro skenování je využito multifunkčního zařízení s automatickým podavačem, 

pronajatého od externího dodavatele se smluvně zajištěný servisem s garantovaným 

obnovením funkčnosti zařízení do 24 hodin tak, aby případný výpadek neohrozil průběh 

podnikových procesů. Tím, že se jedná o centrální stroj, bylo možné přednastaveným 

profilem zajistit defaultní parametry naskenovaných materiálů a udržovat centrální adresář 

příjemců naskenovaných předloh.  
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Systém je nasazen do stávající vizualizační platformy založené na otevřeném řešení 

Xen Hypervisor 3.1 a operačním systému GNU/Linux. Pro zajištění vysoké dostupnosti je 

provozován v clusteru, vytvořeném nad aplikačním serverem Apache Tomcat. 

Pro testování a vývoj je vytvořena druhá instance systému Alfresco, která není 

zajištěna v clusteru a běží v samostatné virtuální doméně mimo produkční prostředí. To 

umožňuje testovat nové nebo upravené workflow bez ohrožení produkčního běhu a 

zjednodušuje testování opravných balíčků. 
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6 Závěr 

Smyslem tohoto projektu a tím i mé bakalářské práce bylo navrhnout funkční systém 

pro správu dokumentů ve stávajícím prostředí podniku, kde jsem zaměstnán. Důležité bylo 

i zajistit co nejmenší zásahy do zaběhlých postupů a hlavních procesů firmy tak, aby 

implementace byla co nejrychlejší a dařilo se udržet nízké náklady na řešení. Dále bylo 

nutné zajistit i vhodné grafické prostředí pro vytváření workflow bez nutnosti detailní 

znalosti programovacích jazyků a tím umožnit managerům jednotlivých úseků se aktivně 

účastnit vývoje workflow. 

V úvodní části jsou též zmíněny postupy a technologie, které jsou pro úspěšné 

nasazení DMS nezbytné a tyto poznatky tvořili základ výběru vhodného DMS a 

hardwarového vybavení při vytváření návrhu implementace. 

Systém je aktuálně nasazen do produkčního prostředí a dobře plní svůj účel. Je 

možné v něm ukládat všechny požadované dokumenty, rychle je dohledávat a používat 

v souladu s definovanými pravidly. Díky možnosti grafického návrhu workflow je možné 

rychle reagovat na změny v procesech a provádět korekce stávajících pravidel bez ohrožení 

produkčního běhu a pohodlně připravovat nová workflow v závislosti na aktuálních 

požadavcích. 

V budoucnu je v plánu provést další integraci s plánovaným podnikovým portálem a 

využít dalších technologií pro lepší spolupráci s ERP systémem. Jako zajímavá se ukazuje i 

možnost instalace terminálů a on-line zadávání dat přímo během výroby, bez nutnosti OCR 

rozpoznávaní, ale to bohužel za současného rozpočtu nebylo možné. 
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