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ANOTACE 

 

Práce řeší návrh informační a telekomunikační infrastruktury v nově vznikající 

středně velké výrobní společnosti. Tato výrobní společnost vzniká jako dceřiná 

společnost zahraničního vlastníka a návrh je budován s ohledem na integraci do 

IT infrastruktury mateřské společnosti. Při návrhu jsou použity technologie 

předních společností v oboru IT - Cisco, Dell, Microsoft a VMWare. 

Klíčová slova: počítačová síť, návrh, projekt, infrastruktura, cisco, dell, microsoft, 

vmware 

 

 

SUMMARY 

 

The thesis solve design of the information and telecommunications infrastructure 

in the emerging midsize manufacturing company. This manufacturing company is 

created as a subsidiary of a foreign owner and the design is built with a view to 

integration into the IT infrastructure of the parent company. The design uses 

technology from Cisco, Dell, Microsoft and VMWare. 

Keywords: computer network, design, project, infrastructure, cisco, dell, microsoft, 

vmware 
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1. ÚVOD 

Informační technologie se v uplynulém tisíciletí staly naprosto samozřejmou 

součásti našich životů a získaly klíčový význam i v životě firmy. Většina firem si 

dnes již uvědomuje důležitost dobře a efektivně vybudovaného IT prostředí napříč 

svou organizací, která jim přináší strategickou konkurenční výhodu. 

Základním kamenem a tedy i základem celého úspěchu je vhodně 

vybudovaná informační a komunikační infrastruktura společnosti. Záměrně zmiňuji 

vhodně vybudovaná, protože vzhledem ke složitosti a komplexnosti aktuálních IT 

technologii není problémem navrhnout infrastrukturu funkční, ale ne zcela efektivní 

a překombinovanou. Která se poté stává složitou a hlavně nákladnou na provoz, 

údržbu a personální obsazení. Z čehož je patrné, že místo toho, aby společnosti 

přinesla konkurenční výhodu, stává se bohužel jejím pravým opakem. 

V rámci svého profesního působení jsem získal příležitost navrhnout a 

zrealizovat informační a komunikační infrastrukturu pro společnost AFSI Europe 

s.r.o. Která jako nově vznikající dceřiná společnost amerického vlastníka, 

společnosti Advanced Filtration Systems Incorporated (AFSI), buduje svůj nový 

výrobní závod v Evropě. Což se stává obsahově ideálním tématem této diplomové 

práce. 

Infrastruktura bude realizována na technologiích společností Dell, Cisco, 

Microsoft a VMware, které jsou zlatými standardy ve světě IT technologií. A jak se 

dále dozvíme, rovněž jedním z klíčových požadavků zadavatele, tak aby mohlo 

dojít k bezproblémovému začlenění do IT prostředí nadnárodní mateřské 

společnosti. 

1.1. Profil společnosti 

Společnost AFSI Europe s.r.o. je první a zatím jedinou pobočkou společnosti 

Advanced Filtration Systems Incorporated (AFSI) se svým výrobním závodem ve 

městě Champaign, Illinois, USA. 
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AFSI je společný podnik společnosti Donaldson a Caterpillar založený v roce 

1986. Cílem společnosti je maximálně využít zkušeností obou partnerů k 

uspokojení specifických potřeb zákazníků Caterpillaru. 

Při rozhodnutí o výstavbě evropské pobočky byla pro její místo vybrána 

průmyslová zóna Joseph nedaleko města Mostu v Severních Čechách. Tento 

výrobní závod obsluhuje teritoria Evropy, Asie, Afriky a Austrálie. Přičemž Česká 

Republika má nejen z logistického hlediska ideální polohu pro obsluhu již 

zmiňovaných teritorií. Mateřská společnost v USA bude nadále obsluhovat trhy v 

Severní a Jižní Americe. 

Jak už z názvu společnosti napovídá, výrobním programem společnosti je 

výroba filtrů. Výrobky jsou používány na všech kontinentech ve špičkových strojích 

značky Caterpillar a Perkins a to k filtraci olejů (jak motorových, tak hydraulických) 

a také k filtraci paliva a separaci vody. Výrobky společnosti AFSI jsou známy 

splněním vysokých nároků na kvalitu a funkčnost i v těch nejnáročnějších 

aplikacích a podmínkách. 

Společnost má v plánu vytvořit pracovní místa pro 200 lidí s potenciálem 

dalšího růstu. 

Plánovaná personální struktura společnosti je znázorněna pomocí 

organigramu na Obr. 1. 
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Obr. 1 – Organigram společnosti AFSI Europe s.r.o. 
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2. ANALÝZA POŢADAVKŮ 

Analýza požadavků je první a velmi důležitou částí každého projektu. Na 

úspěšném zvládnutí vstupní analýzy a sběru informací od zadavatele závisí 

úspěch celého projektu. Proto je důležité tuto fázi nijak nepodcenit a rozčlenit jí do 

několika podfází: 

1) Sběr požadavků – během této fáze bude probíhat komunikace 

s managementem společnosti a IT oddělením mateřské společnosti za 

účelem sběru požadavků na infrastrukturu společnosti. 

2) Doplnění požadavků – po základním sběru požadavků mohou vyvstat 

nové otázky a objevit se případné nejasnosti. Některé získané informace 

se mohou jevit jako neúplné, či protichůdné. V této fázi je tedy potřeba 

nasbírané požadavky analyzovat a objevené nesrovnalosti vyřešit pomocí 

doplňujících otázek. 

3) Zaznamenání požadavků – závěrečnou fází je formální zaznamenání 

zjištěných požadavků. 

Celkovou analýzu budu provádět z pozice IT specialisty zaměstnaného ve 

společnosti AFSI Europe s.r.o. Navrhnutou informační a komunikační 

infrastrukturu budu tedy po úspěšné realizaci administrovat a budu zodpovědný za 

její bezproblémový provoz.  

2.1. Sběr poţadavků 

Komunikací s managementem společnosti a IT oddělením mateřské 

společnosti byly zjištěny základní požadavky a výchozí podmínky. 

2.1.1. Aktuální stav 

Jak již bylo zmíněno, společnost AFSI Europe s.r.o. je nově vznikající 

společností. Pro společnost byl vystaven zcela nový areál, který je mimo jiné 

nutné dovybavit IT zázemím. 



Martin Štempel: Návrh informační a komunikační infrastruktury ve výrobní spol. 

2011 5 

Při realizaci výstavby budovy však bylo již na tuto skutečnost částečně 

pamatováno a společnost aktuálně disponuje předpřipravenou serverovou 

místností o rozměrech 4,5x4m a celkové rozloze 18m2. Přesné dispoziční řešení je 

patrné z Obr.2. 

 

Obr. 2 – Dispoziční řešení serverové místnosti 

V serverové místnosti je vybudována dvojitá podlaha, která bývá 

v místnostech tohoto charakteru často budována, z důvodu značného množství 

kabeláže, která do této místnosti směřuje. Manipulace se stávající kabeláží a 

dodatečná instalace nové se tak stává pohodlnější a dostupnější. 

V případě strukturované kabeláže je do místnosti přivedeno již na 160 

přípojných míst rozmístěných po administrativní budově. Strukturovaná kabeláž 

řeší rozvod počítačové sítě, na kterou bylo již pamatováno při výstavbě budovy a 
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ta je zakončena v místech s vysokým předpokladem požadavku na datové 

připojení. Není tak třeba dodatečně komplikovaně instalovat všechnu 

strukturovanou kabeláž již v hotové budově. 

Samotná strukturovaná kabeláž je řešena pomocí krouceného kabelu 4p 

STP Cat. 7. Zakončena pomocí datových zásuvek na straně jedné a svedena do 

patch panelu na straně serverové místnosti. Strukturovaná kabeláž je na obou 

koncích osazena keystone moduly RJ-45 splňující normu Cat 6a. 

Patch panely jsou umístěny v komunikačním racku, který tak vytváří uzel 

datové sítě. Racková skříň je umístěna v serverové místnosti a pro účely 

dokumentace označena jako R0. Jedná se o standardizovaný 19“ rack 45U o 

rozměrech 800x800mm. 

Do místnosti byly rovněž již instalovány dvě redundantní klimatizační 

jednotky, které disponují dostatečným výkonem pro chlazení celé místnosti a 

budoucí infrastruktury. Redundancí je zároveň zajištěno dostatečné chlazení 

místnosti v případě technické závady a výpadku jedné z jednotek. 

Dále je v serverové místnosti instalováno samočinné zhášecí zařízení na 

bázi Inergenu, které je napojeno na elektronický požární systém (EPS) 

vybudovaný v areálu celé společnosti. 

Celá serverová místnost je připojena na samostatnou napájecí větev a pro 

účely záložního napájení připojena na dieselový agregát. 

Budova společnosti AFSI Europe s.r.o. je složena ze dvou částí. Menší 

administrativní části o rozměrech 16,3m x 48,3m a rozlehlejší části výrobní o 

rozměrech 119m x 72,5m. Serverová místnost se pochopitelně nachází v části 

administrativní a její poloha je patrná ze situačního plánku budovy na Obr.3. 

Místnosti označené číselnou řadou 1 až 9 reprezentují samostatné kanceláře 

managementu společnosti. Zbytek kancelářských prostor je řešen dnes populární 

metodou tzv. open-space. 
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Obr. 3 – Situační plánek budovy AFSI Europe s.r.o. 
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Jelikož je zapotřebí zajistit síťovou konektivitu i pro výrobní prostory, byly 

projektantem budovy vybudovány další dvě rackové skříně v prostorách výrobní 

haly. 

Jednotlivé rackové skříně R0-R1 a R0-R2 jsou vzájemně propojeny pomocí 

optických vláken se 6 vlákny MM 50/125 LSZH. A v rackových skříních jsou vždy 

zakončeny pomocí instalovaných optických van. Tvoří tak uzly páteřní sítě 

v topologickém zapojení hvězda viz. Obr.4. 

Na Obr.3. je dále znázorněn akční rádius jednotlivých rozvaděčů R0-R2. Což 

symbolizuje oblast, kterou je z hlediska fyzického síťového připojení pomocí 

metalických kabelů možné z daného rozvaděče pokrýt.  

R0

R1
R2

 

Obr. 4 – Fyzické propojení rackových skříní 

   

2.1.2. Počet uţivatelů 

Jednou ze stěžejních informací při plánování infrastruktury je předpokládaný 

počet uživatelů, který bude celou infrastrukturu využívat. Tak aby nedošlo 
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k poddimenzování a nebo naopak zbytečnému naddimenzování celé 

infrastruktury. Což by mohlo ve výsledku celou infrastrukturu zbytečně prodražit. 

Jak bylo již zmíněno, společnost má v plánu zaměstnávat na 200 

zaměstnanců. Přičemž aktivně by mělo celou infrastrukturu využívat pouze 50 

z nich. Existují zde však předpoklady na určitý růst společnosti do budoucna. 

Aktivní počet uživatelů by ale i při těchto plánech neměl do budoucna překročit 

hranici 75 uživatelů. 

2.1.3. Dostupnost 

Vzhledem k výrobnímu charakteru společnosti a jejímu nepřetržitému 

třísměnnému provozu, je potřeba zajistit nepřetržitý chod infrastruktury v režimu 

24x7. 

2.1.4. Obecné poţadavky na pouţité technologie 

Společnost působí v rámci nadnárodní společnosti, je proto potřeba 

pamatovat na určité svazující podmínky při výběru použitých technologií. Tak, aby 

navržené technologie mohly být nekonfliktně začleněny do IT prostředí mateřské 

společnosti a splňovaly kritéria definované globální informační strategie této 

společnosti. 

Důvody, které vedou společnost k určité unifikovanosti použitých technologií, 

jsou zřejmé: 

- kompatibilita používaných technologií a systémů v rámci společnosti 

- jednotné bezpečností standardy 

- vzájemná personální zastupitelnost při administraci provozovaných 

systémů napříč pobočkami 

- jednotné administrační nástroje používané pro správu provozovaných 

technologií 
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Podmínky, při volbě technologií, jsou definovány následovně: 

- při návrhu síťové infrastruktury je třeba se držet produktů společnosti 

Cisco Systems, které jsou bez výjimky používány v rámci mateřské 

společnosti. 

- obdobná situace panuje v případě výběru hardwarových technologií 

pro jednotlivá serverová zařízení a koncová zařízení uživatelů. Zde 

jsou plošně využívány produkty společnosti Dell. A je tedy třeba se 

držet širokého portfolia produktů tohoto výrobce. 

- softwarové zázemí společnosti je budováno na produktech 

využívajících ke svému běhu prostředí operačního systému Microsoft 

Windows. 

Z uvedených podmínek je patrné, že si společnost uvědomuje důležitost 

svého IT zázemí a proto svou infrastrukturu staví na produktech předních 

společností v daném oboru, které jsou určitou zárukou kvality, dostupnosti služeb 

a bezproblémového chodu. 

2.1.5. Síťová infrastruktura 

Jak je z popisu aktuálního stavu patrné, při realizaci budovy byl již vytvořen 

velmi slušný základ páteřní sítě firemní infrastruktury. Zejména její pasivní části 

v podobě infrastrukturní kabeláže. 

Síťová infrastruktura je budována v topologii hvězda a centrálním uzlem je 

rozvaděč R0. 

Jednotlivé komunikační racky R0 – R2 je tedy potřeba osadit síťovými 

aktivními prvky a vnést tak celé infrastruktuře funkčnost. 

Zvolené aktivní prvky musí být schopny provádět přepínání na úrovni L3 dle 

referenčního modelu ISO/OSI a podporovat logické virtuální sítě tzv. VLANy. Které 

umožňují logické rozdělení sítě na jednotlivé podsítě nezávisle na fyzické vrstvě. 
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Čímž lze usnadnit správu celé sítě, zvýšit její výkon a dosáhnout vyššího 

zabezpečení. 

Celá infrastruktura by měla komunikovat minimální přenosovou rychlostí 

1Gbps. 

V síti bude provozována IP telefonie na technologii VoIP, která vyžaduje 

řízení kvality služeb, tzv. QoS. 

Telefonní ústředna bude dodána, již předkonfigurovaná, mateřskou 

společností. Ta bude postavena na zařízení Cisco 2851, které je prostřednictvím 

služby Call Manager Express schopno obsloužit až 96 IP telefonů. 

Pro zprovoznění služby IP telefonie je potřeba zajistit dodávku IP telefonů, 

v množství 40 kusů. Důležitá je podpora SCCP protokolu. 

Mateřskou společností bude dále dodán přednastavený hardwarový firewall 

postavený na produktu Cisco ASA 5520, který bude třeba společně s telefonní 

ústřednou umístit do centrálního uzlu rozvaděče R0. 

2.1.6. Serverové systémy 

Společnost má v plánu provozovat řadu serverových systémů na operačním 

systému Microsoft Windows. 

Nejprve je třeba vybudovat dva servery, které budou sloužit jako doménové 

řadiče. Ty budou plnit bezpečnostní a autorizační funkci pro celou sít na platformě 

Microsoft Windows. Požadované množství dvou kusů je z důvodu redundance, pro 

případ výpadku jednoho ze serverů. 

Windows doména společnosti AFSI Europe s.r.o. bude poddoménou 

mateřské společnosti a bude provozována ve funkční úrovni Windows Server 

2008. 

Dále bude provozován poštovní server založený na softwarovém produktu 

Microsoft Exchange. Poštovní server bude v roli back-end serveru. Front-end 
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poštovní server bude, vzhledem ke společné internetové doméně pro obě 

pobočky, provozován mateřskou společností v USA. 

Dalším provozovaným systém bude ERP systém Fourth Shift, který bude 

plnit roli informačního systému. Zalicencování tohoto produktu zajistí mateřská 

společnost. Je však potřeba zjistit databázový server MS SQL, který ERP systém 

vyžaduje ke svému chodu. 

Řadu systémů bude doplňovat souborový server společně s rolí tiskového 

serveru. Ten bude poskytovat uživatelům síťové složky a disky pro jejich data. 

Ve společnosti bude dále provozováno ještě několik aplikačních serverů. 

Konkrétně se jedná o: 

- EDI server – pro elektronickou výměnu obchodních dat s dodavateli a 

odběrateli společnosti. Zde je firemním standardem používání 

aplikace Gentran. 

- Websense server – který slouží k filtrování a monitorování 

internetového přístupu. 

- Server pro systém správy dokumentů na platformě Microsoft 

Sharepoint. 

A v neposlední řadě samozřejmě nesmí chybět požadavek na zálohovací 

server, který celou infrastrukturu bezpečně zazálohuje. 

2.1.7. Uţivatelská koncová zařízení 

Koncové uživatele je potřeba vybavit SW a HW vybavením, tak aby mohli 

plně využívat prostředků firemní infrastruktury. 

Uživatele je z hlediska potřeb nutné rozdělit do několika skupin: 

- Management společnosti – čítající 10 osob 

- 3 uživatele CAD aplikací 
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- 2 programátory výrobní linky – PLC systémy 

- běžné uživatele – čítající zbytek z odhadovaných 50 uživatelů 

Management společnosti a programátory výrobní linky je třeba vybavit 

přenosnými koncovými zařízení – notebooky. 

Zbytek uživatelů je dostatečné vybavit běžnými kancelářskými stolními 

počítači. Výjimku tvoří uživatelé CAD aplikací, jejichž charakter pracovní činnosti 

vyžaduje v určitých ohledech posílené parametry. 

2.1.8. Tisková zařízení 

V tiskové oblasti jsou požadavky společnosti relativně jednoduché: 

- Množství tiskových zařízení, co do počtu, by mělo být minimální. 

S maximální orientací na centralizovaný tisk. 

- Centrální tiskové zařízení by mělo umožňovat tisk, skenování a 

kopírování černobílých i barevných dokumentů ve formátech A3 a A4. 

- Pro uživatele CAD aplikací by mělo být k dispozici tiskové zařízení 

umožňující tisk až do formátu A1. Přičemž toto zařízení bude 

využíváno pouze občasně. 

- Zaměřit se na nízké provozní náklady. 

- Všechna tisková zařízení by měla disponovat síťovým rozhráním a 

měla by být vzdáleně spravovatelná. 

2.1.9. Termín realizace 

Infrastruktura by měla být vybudována do 6 týdnů od objednání finálního 

řešení. 
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2.1.10. Rozpočet 

Navrhované řešení by se mělo vejít do částky 4 500 000 korun českých. Což 

odpovídá investici $250 000 při kurzu 18Kč/USD, která je schválena mateřskou 

společností. 

2.2. Doplnění poţadavků 

Detailnějším prozkoumáním nasbíraných požadavků bylo zjištěno, že 

v některých bodech jsou určité nejasnosti, které je třeba upřesnit a doplnit. 

2.2.1. Specifikace rackových skříní 

V popisu aktuálního stavu byla zmíněna přítomnost rackových skříní R1 a R2 

ve výrobní hale společnosti. Nebyly však již blíže specifikovány jejich parametry. 

Doplňující otázkou bylo zjištěno použití 19“ palcových rackových skříní s 27U 

pozicemi a rozměry 800x800mm. 

2.2.2. Video telefonie 

Byl zmíněn záměr využívání IP telefonie. Nebylo však již dále specifikováno, 

zda budou využívány pouze hlasové služby nebo je v plánu provozovat i video 

hovory. Což je důležité při výběru vhodného koncového zařízení. 

Bylo tedy upřesněno, že společnost plánuje využívat IP telefonii pouze jako 

hlasové řešení. 

2.2.3. Virtualizace 

Společnost plánuje implementovat relativně větší množství dedikovaných 

serverů. V této souvislosti je dobré zmínit virtualizované řešení serverové 

infrastruktury, které nebylo nijak zmíněno a je velmi doporučováno. 

Virtualizované řešení je společností samozřejmě vítáno. Mateřská společnost 

se aktuálně nachází v částečné implementaci virtualizovaného řešení, využívající 
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produkty společnosti VMware. Bylo by tedy vhodné se zaměřit na produkty 

stejného výrobce. 

2.2.4. Tiskárny HP 

V obecné specifikaci na HW koncových zařízení bylo vydefinováno striktní 

použití produktů společnosti Dell. Společnost Dell sice také nabízí svá tisková 

řešení, ale byly v této oblasti zcela opomenuty produkty společnosti HP. Které 

mají v oblasti tiskových řešení dlouholetou tradici a je možno je v navrhovaném 

řešení rovněž použít. 

2.3. Zaznamenání poţadavků 

Formální zaznamenání požadavků je možné provést formou textového 

dokumentu. Což bylo v podstatě naplněno obsahem předešlých kapitol a není 

proto zapotřebí se touto fázi již nijak zvláště zaobírat. 

Je však vhodné nasbírané požadavky alespoň sumarizovat formou tabulky, 

pro větší přehlednost. 

Tab. 1 – Sumarizace požadavků na firemní infrastrukturu 

Počet uživatelů: 50 (do budoucna max. 75) 

Dostupnost: 24x7 

Použít technologie výrobců: 
- Cisco - v případě síťových technologií 
- Dell - v případě HW technologií serverů a 
koncových zařízení 
- Dell, HP - v případě tiskových zařízení 
- Microsoft - v případě operačních systémů 
a SW vybavení 

Síťová infrastruktura: - budována v topologii hvězda 
- aktivní prvky musí umožňovat přepínaní v 
úrovni L3 a musí podporovat VLAN 
- potřeba osadit rackové skříně R0-R2 
aktivními prvky 
- minimální přenosová rychlost síťově 
infrastruktury 1Gbps 
- v síti bude používána IP telefonie, pro 
kterou je třeba zajistit 40ks koncových 
telefonních zařízení s podporou SCCP 
- telefonní ústředna a firewall budou dodány 
předkonfigurované mateřskou společností 
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Serverové systémy: 
celkový počet serverů je 8, ve složení: 
 - 2x doménový řadič 
 - 1x poštovní server 
 - 1x databázový server pro IS Fourth Shift 
 - 1x souborový a tiskový server 
 - 1x EDI server 
 - 1x Websense server 
 - 1x zálohovací server 

Uživatelská koncová zařízení: - 10x manažerský notebook 
- 2x notebook pro programátory PLC 
- 3x stolní PC pro CAD aplikace 
- 35x běžné kancelářské PC 

Tisková zařízení: 
- minimální počet tiskových zařízení 
- tiskárny vybavené síťovým rozhráním 
- zaměření na centralizovaný tisk 
- minimalizace provozních nákladů 
- min. 1x multifunkční zařízení pro formáty 
A3, A4 
- min. 1x tiskové zařízení až do formátu A1 

Termín realizace: do 6 týdnů od obědnání 

Rozpočet: 4 500 000 Kč 
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3. NÁVRH ICT INFRASTRUKTURY 

Návrh celé infrastruktury bude realizován dle požadavků klienta. Především 

s přihlédnutím na limitovaný rozsah, co se týče výběru výrobců daných 

technologií. 

3.1. Koncepce 

Vzhledem k těmto okolnostem se jeví jako vhodné zvolit společnost Dell jako 

svého komplexního obchodního partnera a systémového integrátora celého 

projektu. Společnost Dell má dominantní postavení na trhu informačních 

technologií a je schopna pokrýt celé portfolio požadovaných technologií. 

Pro jediného obchodního partnera se tak poptávané řešení, co do objemu, 

stává zajímavým a lze tak očekávat i dosažení příznivějších finančních podmínek, 

než kdyby byla celá dodávka rozložena mezi několik menších dodavatelů. Tím 

spíše, jedná-li se o takového hráče na trhu, jakým je společnost Dell. 

Dalším příznivým faktorem je značná eliminace potenciálních problémů 

s nedodáním části klíčových technologií od jednoho z dodavatelů. Což se může 

negativně projevit na úspěchu celého projektu. 

Rovněž je důležité zmínit, že při návrhu infrastruktury bude stavěno na 

virtualizačních technologiích, které se díky plánovanému objemu 

implementovaných serverových zařízení jeví jako efektivnější, nežli klasická 

architektura. 

3.1.1. Profil společnosti Dell 

Společnost Dell Inc. je americká nadnárodní společnost působící celosvětově 

v oblasti informačních technologií. 

Byla založena 4. listopadu 1984 Michaelem Dellem v Texasu. Michael Dell je 

dosavadním majoritním akcionářem společnosti a působí na pozici CEO 

společnosti. 
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Celosvětové zaměstnává na 96 000 zaměstnanců a dosahuje obratu téměř 

53 miliard amerických dolarů. 

V žebříčku magazínu Fortune se společnost umístila jako 38. největší 

společnost ve Spojených státech a je 5. nejobdivovanější počítačovou společností 

na světě. 

Společnost se zabývá prodejem osobních počítačů, serverových zařízení, 

datových médií, síťových prvků, softwarového vybavení a periferních zařízení. 

V posledních letech rozšířila svou působnost i na oblast spotřební elektroniky, kde 

dodává fotoaparáty, mobilní telefony, multimediální přehrávače a televizory. 

3.1.2. Metodika výběru vhodného řešení 

Výběr bude prováděn postupnou selekcí z hlediska obecné vhodnosti dané 

technologie pro zamýšlené řešení. 

Často bude tato selekce v kombinaci s ekonomickými parametry dostatečná 

pro výběr vhodného řešení. U složitějších výběrů, zejména mezi produkty s mnoha 

alternativami, bude však třeba provést detailnější rozhodovací analýzu. 

Pro tyto účely bude vytvořena multikriteriální matice. Kde budou do řádků 

dané matice zapisovány jednotlivé produkty a ve sloupcích budou uvedena 

hodnotící kritéria pro jednotlivé parametry produktů. Následně budou jednotlivým 

kritériím přiřazeny určité váhové koeficienty, dle jejich důležitosti (větší koeficient = 

důležitější kritérium). 

Každé kritérium bude pro vybraný produkt v matici hodnoceno body dle 

pravidla: 

- 0 – nesplňuje požadované kritérium  

- 1 – splňuje požadované kritérium 
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Poté dojde k roznásobení bodového hodnocení jednotlivých kritérií 

s váhovým koeficientem daného kritéria. A výsledným součtem všech těchto 

násobků získáme celkové bodové hodnocení daného řešení. 

Jelikož se jedná o maximalizační hodnocení, tak nejvhodnějším řešením 

bude to, které dosáhne největšího počtu bodů. 

3.2. Síťová infrastruktura 

V rámci síťové infrastruktury je třeba společnost dovybavit aktivními síťovými 

prvky a koncovými telefonními zařízeními. 

3.2.1. Aktivní prvky 

Aktivní prvky slouží pro potřeby vzájemného propojování počítačových sítí. 

Aktivními se nazývají proto, protože aktivně působí na přenášený signál. Ať už jej 

zesilují, regenerují nebo modifikují. V tom je hlavní rozdíl oproti pasivním prvkům, 

mezi které řadíme například kabely a jejich konektory. 

Pasivní část lokální síťové infrastruktury byla již vybudována projektantem 

budovy. Zbývá tedy osadit jednotlivé rozvaděče R0 – R2 aktivními přepínači. 

Z anglického jazyka též známe pod názvem switch. 

Požadavkem na síťové přepínače bylo přepínání v úrovni L3, podpora VLAN 

a minimální přenosová rychlost 1Gbps. Zároveň však byl zmíněn záměr v sítí 

provozovat IP telefonii, která pro svůj provoz vyžaduje řízení služeb v síti, tzv. 

QoS. Spolu s požadavkem na provoz IP telefonie je však třeba si uvědomit ještě 

jednu vlastnost, která nebyla nijak zmíněna, ale měl by jí zvolený síťový přepínač 

disponovat. Tou vlastností je Power over Ethernet (PoE), která zajišťuje, aby IP 

telefony získaly ze sítě zároveň i napájení, potřebný pro svůj chod. 

Když je zmínka o parametrech, které nebyly přímo zmíněny, jedním z nich je 

také počet portů na jednotlivých přepínačích. 

Budeme vycházet z informací, které jsme doposud získali. Po administrativní 

budově je celkem rozvedeno na 160 datových portů. Předpokládaný počet 
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uživatelů je 50. Připočteme-li k tomuto číslu potřebná datová připojení pro 

zasedací místnosti a případná tisková zařízení, která mají využívat rovněž síťové 

komunikace. Lze očekávat, že nebude využita více než polovina 

z předinstalovaných 160 datových portů. Pro naše účely budeme tedy pracovat 

s požadavkem na 80 síťových portů pro administrativní budovu. 

Síťové přepínače bývají standardně vybaveny 24 nebo 48 porty. Pro potřeby 

administrativní budovy lze tedy předpokládat nutnost instalace dvou 48 portových 

síťových přepínačů do rozvaděče R0. 

Rozvaděč R0 je třeba osadit ještě jedním přepínačem, který bude sloužit jako 

centrální uzel pro celou síťovou infrastrukturu a síťové zázemí serverové 

místnosti. Vzhledem k připojení serverového zázemí, které často využívá 

redundantní konektivity, je dobré na počtu portů u tohoto prvku rovněž nešetřit a 

zvolit prvek se 48 porty. Tím získáme potřebnou kapacitu i do budoucna. 

Ve výrobní části není potřeba datového připojení tak vysoká, jako v části 

administrativní. Zde se tedy jeví jako dostatečné osazení síťového přepínače o 24 

portech do každého z rozvaděčů R1 a R2. 

Vezme-li se v potaz požadavek na síťovou topologii hvězda, základ naší 

páteřní sítě lze znázornit diagramem na Obr.5. 

Tab. 2 – Produktové řady přepínačů společnosti Cisco 

Cisco Catalyst 2350 Series Cisco Catalyst 3550 Series 

Cisco Catalyst 2360 Series Cisco Catalyst 3560 Series 

Cisco Catalyst 2940 Series Cisco Catalyst 3560G Series 

Cisco Catalyst 2950 Series Cisco Catalyst 3750 Series 

Cisco Catalyst 2955 Series Cisco Catalyst 3750G Series 

Cisco Catalyst 2960 Series Cisco Catalyst 4500 Series 

Cisco Catalyst 2975 Series   

 

Při pohledu do produktových řad síťových přepínačů společnosti Cisco 

objevíme celou škálu jejich produktů. Začínající produktovou řadou Catalyst 2350 

a Catalyst 4500 konče. Budeme-li se bavit o použití ve společnostech středního 
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charakteru. Mimoto jsou k dispozici samozřejmě ještě další řady, ale ty jsou cíleny 

na mnohem větší zákazníky, např. z řad internetových poskytovatelů nebo naopak 

pro velmi malé kanceláře o řádově několika počítačích. Skupinu přístupových 

přepínačů společnosti Cisco lze bezpečně rozeznat podle označení  Catalyst. 

Jeden z požadavků však byl, aby síťové přepínače umožňovali přepínání na 

úrovni L3. Což splňuje právě produktová řada označovaná Catalyst 3xxx. 

Je třeba se tedy zaměřit právě na tuto řadu. 

  Rozvaděč R2  Rozvaděč R1

  Rozvaděč R0

48 portový

přepínač

serverovna

48 portový

přepínač

administrativa

48 portový

přepínač

administrativa

24 portový

přepínač

výroba

24 portový

přepínač

výroba

 

Obr. 5 – Základ síťové infrastruktury 

Produktová řada začíná modely Catalyst 3550. Mezi modely 3550 však 

nalezneme pouze jediného zástupce s označením Cisco Catalyst 3550 24 DC. Jak 

již z názvu napovídá, tento přepínač disponuje 24 porty. Avšak ty jsou schopny 

nabídnout přenosové rychlosti v maximální výši 100mbps. Což nesplňuje jeden ze 

základních parametrů na síťovou infrastrukturu a to minimální přenosová rychlost 

1Gbps. Tato modelová řada může být tedy z výběru vyřazena. 
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Dalšími v řadě jsou modely Catalyst 3560 a 3560G. Rozdíl mezi těmito 

modely je v přenosových rychlostech. Kde modely 3560G poskytují 1Gbps na 

všech svých portech oproti modelu 3560, který disponuje pouze 100Mbps porty. 

Modely 3560G lze objednat ve čtyřech provedeních: 

- 3560G-24TS: 24 ethernet portů 10/100/1000 a 4 SFP gigabit ethernet 

porty 

- 3560G-48TS: 48 ethernet portů 10/100/1000 a 4 SFP gigabit ethernet 

porty 

- 3560G-24PS: 24 ethernet portů 10/100/1000 s podporou PoE a 4 SFP 

gigabit ethernet porty 

- 3560G-48PS: 48 ethernet portů 10/100/1000 s podporou PoE a 4 SFP 

gigabit ethernet porty 

Z výše uvedeného je zcela patrné, že pro naše použití přichází v úvahu 

pouze modely končící písmeny PS. Jelikož pouze tyto modely disponují podporou 

PoE. Což je vyžadováno pro napájení IP telefonů. 

Pro výrobní prostory lze tedy použit model 3560G-24PS a pro administrativní 

část větší model 3560G-48PS. 

Rovněž je důležité, že dané přepínače disponují SFP porty, které můžeme 

osadit optickými moduly, pro připojení optických vláken naší páteřní sítě. 

 

Obr. 6 – SFP optický modul 
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Těmi bude potřeba osadit pouze 24 portové přepínače umístěné v prostorách 

výrobní haly. Jelikož 48 portové přepínače budou umístěny, společně 

s přepínačem tvořící centrální uzel, v rozvaděči R0. Lze je tak vzájemně bez 

problémů propojit metalickým kabelem. 

Nyní tedy zbývá vybrat ještě vhodný síťový prvek pro centrální uzel. Pro tyto 

účely má společnost ve svém portfoliu právě vyšší modely řady 3750. Které mají 

především tu výhodu, že jsou oproti modelům 3560 stohovatelné. To je 

technologie, která umožňuje v případě potřeby propojit dva síťové přepínače 

takovým způsobem, že mají jednu společnou konfiguraci a vystupují tak v rámci 

sítě jako by se jednalo o prvek jediný. Což je výhodné právě v případě centrálního 

uzlu, pokud by do budoucna vyvstal problém s nedostatkem volných portů. 

Obdobně, jako v případě modelů 3560, existují dvě řady 3750 a 3750G, kde 

modely s označením „G“ poskytují gigabitovou konektivitu. 

Modely 3750G lze rovněž objednat v několika provedeních: 

- 3750G-24TS: 24 ethernet portů 10/100/1000 a 4 SFP gigabit ethernet 

porty 

- 3750G-48TS: 48 ethernet portů 10/100/1000 a 4 SFP gigabit ethernet 

porty 

- 3750G-24PS: 24 ethernet portů 10/100/1000 s podporou PoE a 4 SFP 

gigabit ethernet porty 

- 3750G-48PS: 48 ethernet portů 10/100/1000 s podporou PoE a 4 SFP 

gigabit ethernet porty 

Pro centrální uzel páteřní sítě je tedy jasnou volbou model 3750G-48PS, 

který nám poskytuje dostatečný počet portů s podporou technologie PoE. 

Aby bylo možné tento prvek vzájemně propojit s prvky ve výrobní části, je jej 

třeba také osadit SFP optickými moduly a to v počtu dvou kusů. 
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Potřebné prvky pro navrhovanou síťovou infrastrukturu shrneme přehledně 

následující tabulkou. 

Tab. 3 – Prvky síťové infrastruktury 

Mnoţství Prvek Umístění 

2x Cisco Catalyst 3560G-48PS Rozvaděč R0 

1x Cisco Catalyst 3560G-24PS Rozvaděč R1 

1x Cisco Catalyst 3560G-24PS Rozvaděč R2 

1x Cisco Catalyst 3750G-48PS Rozvaděč R0 

4x SFP optický modul GLC-SX-MM --- 

Doplní-li se rozvaděč R0 ještě o telefonní ústřednu Cisco 2851 a firewall 

Cisco ASA 5520, které zajistí mateřská společnost, lze páteřní síť společnosti 

znázornit diagramem na Obr.7. 

VPN Tunnel

USAINTERNET

Cisco ASA US

Router

ISP

Cisco 3750G-48PS

Cisco ASA 5520 CZ

Cisco 3560G-48PS Cisco 3560G-48PS

Cisco 3560G-24PS Cisco 3560G-24PS

Cisco 2851 (CME)

 

Obr. 7 – Diagram páteřní sítě 
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3.2.2. IP telefony 

Součástí síťové infrastruktury byl ještě požadavek na dodání 40ks IP telefonů 

s podporou SCCP protokolu. 

SCCP (Skinny Call Control Protocol), též někdy zkráceně označován jako 

Skinny protocol. Je proprietární protokol společnosti Cisco, používaný k VoIP 

komunikaci. Oproti konkurenčnímu SIP protokolu přináší přidanou funkcionalitu a 

hlavně vylepšené zabezpečení. 

Společnost Cisco má v nabídce několik modelových řad s podporou 

požadovaného protokolu: 

1) Řada 6900 – jedná se o základní řadu IP telefonů. Telefony jsou 

vybaveny pouze malými informativními displeji a základní funkcionalitou. 

Tato modelová řada je cílena především na zákazníky, pro které je na 

prvním místě cena. 

2) Řada 7900 – jedná se o velmi populární řadu IP telefonů ze segmentu 

střední třídy pro firemní klientelu. Nejvyšší modely této řady jsou 

vybaveny rozměrnými barevnými displeji. S modely této třídy tak lze 

naplno využít výhod IP telefonie. 

3) Řada 8900 – modely této řady jsou cíleny na zákazníky, kteří vyhledávají 

základní multimediální a kolaborační funkce. Nejvyšší modely této řady 

jsou vybaveny integrovanou kamerou s VGA rozlišením. Lze je tak využít 

i pro video telefonii. 

4) Řada 9900 – nejvyšší modelová řada IP telefonů společnosti Cisco. Tato 

řada nabízí pokročilé multimediální a kolaborační funkce. Je určena 

především zákazníků, kteří využívají video telefonii a multimediální funkce 

na denní bázi. Všechny modely této řady obsahují integrovanou kameru a 

podporují přehrávání streamovaného videa v kodeku H.264. 

Vzhledem k záměru využívat pouze hlasovou telefonií, ale zato však naplno, 

se jeví jako rozumné zaměřit se na oblíbenou řadu 7900. 
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V této modelové řadě nalezneme přístroje s označením 7911G, 7942G, 

7962G, 7945G a 7965G. Pomineme-li speciální přístroje pro konferenční místnosti 

a přístroje bezdrátové, které nejsou pro požadované použití aktuální. 

 

Obr. 8 – IP telefon Cisco 7911G 

Model 7911G je vstupní modelem celé řady. Obsahuje tedy pouze menší 

černobílý displej o rozlišení 192x64 bodů a je na něm možné provozovat základní 

XML aplikace, jako je například centrální adresář. Telefon je schopen být připojen 

pouze na jedinou telefonní linku. Je tedy vhodný do míst, kde není telefon příliš 

často využíván, jako jsou například vstupní haly, jídelny atd. Doporučená cena 

tohoto přístroje je 4370Kč. 

 

Obr. 9 – Černobílé IP telefony Cisco 7942G a 7962G 

Středními modely celé řady jsou přístroje 7942G a 7962G. Rozdíl obou 

modelů spočívá pouze v počtu programovatelných kláves 2 vs. 6 kláves u vyššího 

modelu. A v počtu připojitelných linek 2 vs. 6, což přímo souvisí s počtem 

programovatelných kláves. Dále jsou již parametry obou přístrojů shodné. Nabízí 
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plnou rozšiřitelnost o XML aplikace. Disponují pětipalcovým černobílým displejem 

o rozlišení 320x222 bodů. K telefonům je možné připojit náhlavní soupravu. 

Telefon je vybaven výkonným reproduktorem a citlivým integrovaným mikrofonem. 

Lze tak na přístroji bez problémů provozovat konferenční hovory nebo volat 

v režimu handsfree. K oběma přístrojům lze připojit externí video kameru a 

provozovat video-hovory. Doporučená cena modelu 7942G je 6635Kč a 7800Kč u 

modelu 7962G. 

 

Obr. 10 – Barevné IP telefony Cisco 7945G a 7965G 

Nejvyššími modely z celé řady jsou přístroje 7945G a 7965G. Jejich 

funkčnost je totožná s modely 7942G a 7962G. Pouze jsou navíc vybaveny 

barevným displejem, který navíc disponuje nepatrně vyšším rozlišením a to 

320x240 bodů. Drobným rozdílem je také přítomnost čtyř-směrových ovládacích 

tlačítek namísto dvou-směrových u předchozích modelů. Což dává větší volnost 

při návrhu doplňkových aplikací. Tím výčet rozdílů končí. Doporučené ceny těchto 

modelů jsou 7740Kč resp. 9240Kč u modelu 7965G. 

Všechny uváděné ceny již v sobě zahrnují i licenci pro provoz s telefonní 

ústřednou Cisco Call Manager. Což je důležité uvést, protože telefonní přístroje se 

dají zakoupit i bez této licence. Pro případ, že již potřebné licence vlastníme. 

Vzhledem k uvedeným parametrům a cenám se jeví jako rozumná volba 

přístroj 7942G. Který nám za přijatelnou cenu přináší bohatou funkcionalitu. Od 

nejvyšších modelů ztrácí pouze absencí barevného displeje a nemožností 

používat více než dvě telefonní linky, což je pro účely našeho použití 

postradatelné a přináší nám tak úsporu 2605Kč oproti nejvyššímu modelu. Což při 
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počtu 40ks telefonních přístrojů přináší rozumnou úsporu ve výši 104 200 Kč, 

kterou můžeme investovat do přínosnějších technologií. 

3.3. Serverové systémy 

Serverové zázemí je srdcem každé informační infrastruktury. Je proto 

vhodné nejdříve dobře zvážit její koncepci. 

Společnost má požadavek na vybudování infrastruktury pro 8 produkčních 

serverů. Což se pro společnost o plánovaných 200 zaměstnancích může zdát 

mnoho. Opak je však pravdou. Ve skutečnosti se jedná pouze o nezbytné zázemí 

pro běžné funkce informační infrastruktury moderní společnosti. Lze tak 

předpokládat, že jak společnost postupně poroste, tento počet nebude konečný. 

Již při plánovaném množství 8 serverů nemá smysl uvažovat o klasické 

architektuře. Kde každý běžící server vyžadoval jeden fyzický server umístěný 

v serverové místnosti. 

Dnešní moderní informační technologie přinášejí efektivnější řešení v podobě 

virtualizace. Tato technologie umožňuje, aby na jednom fyzickém serverovém 

zařízení běželo současně několik rozdílných serverových systémů, což zvyšuje 

jeho efektivitu. Aktuální generace serverových zařízení totiž dosáhla takových 

výkonů, že je jediný serverový systém samostatně prakticky nedokáže naplno 

využít. A v případě klasické architektury se tak jedná o mrhání prostředky. 

V kombinaci s virtualizovaným prostředím je však vhodné použít 

centralizované datové uložiště v podobě diskového pole. Což nám umožní naplno 

využít potenciálu virtualizovaného řešení. 

Navrhované řešení bude plánováno na pětiletý životní cyklus, kde budeme 

moci naplno využít výhod partnerství se společností Dell. Ta je schopna, za velmi 

výhodných finančních podmínek, dodávaná zařízení pokrýt 5 letou záruční dobou 

se 4 hodinovou reakční dobou. Což výrazně zlepšuje návratnost celé investice. 



Martin Štempel: Návrh informační a komunikační infrastruktury ve výrobní spol. 

2011 29 

3.3.1. Diskové uloţiště 

Každá informační infrastruktura zpracovává a generuje neustále nějaká data. 

Ta je však třeba vhodně uložit. 

Obecně je k dispozici několik typů diskových uložišť: 

- DAS – jedná se o diskové uložiště přímo připojené k jednomu 

konkrétnímu fyzickému serveru. Pevné disky jsou zpravidla součástí 

daného fyzického serveru. Tento typ uložiště je bohužel však zcela 

nevhodný v případě virtualizovaného prostředí. Jelikož je spjat 

s jediným fyzickým serverem a nelze tak v případě výpadku plynule 

přesunout virtuální server na jiný. 

- NAS -  diskové uložiště, které je připojitelné k počítačové síti a může 

jej tak využívat více klientských zařízení. Avšak pouze na souborové 

úrovni. Pro klientské zařízení se tento typ diskového uložiště 

prezentuje jako souborový server. Je tedy vhodný pouze pro účely 

sdílených síťových složek a nikoliv k provozu jednotlivých systémů. 

Může být realizován formou počítače se sdílenými složkami nebo jako 

speciální sofistikované zařízení. 

- SAN – síťové diskové uložiště, které díky blokovému přístupu a 

speciálním komunikačním protokolům, vypadá pro klientské zařízení 

jako lokálně připojený disk typu DAS. S tím rozdílem, že k tomuto 

diskovému uložišti může přistupovat více klientských zařízení. A 

dosahuje výrazně větších kapacit a přístupových rychlostí, díky 

konsolidaci většího počtu disků. Tento typ uložiště je doporučován při 

implementaci virtuálního prostředí a proto se při výběru zaměříme 

právě na něj. 

Disková uložiště SAN mohou s klientskými zařízeními komunikovat pomocí 

různých technologií. 



Martin Štempel: Návrh informační a komunikační infrastruktury ve výrobní spol. 

2011 30 

Nejčastěji používanými jsou iSCSI a Fibre Channel, též zkráceně označován 

jako FC. 

Použití technologie FC má v dané oblasti dlouholetou tradici. Obnáší však 

relativně nákladnou investici na vybudování vhodné infrastruktury. Které má své 

opodstatnění v případě datových center a rozsáhlejších implementací, nikoliv však 

v případě velikosti zamýšleného řešení pro naši společnost. 

Technologie iSCSI je výrazně mladší. Je postavena na síťovém protokolu 

TCP/IP. Pro její provoz tak lze využít standardní síťovou infrastrukturu, což je její 

hlavní předností. Co do výkonnosti, sice nepatrně zaostává za protokolem FC, ale 

jak jde vývoj neustále dopředu, tento rozdíl se neustále zmenšuje. Pro 

implementaci středně velkého rozsahu je tak plnohodnotnou alternativou a však 

s výrazně menšími náklady na její provoz a implementaci. 

Při pohledu do produktové nabídky společnosti Dell jsou k dispozici dvě 

základní produktové větve diskových polí SAN využívající technologii iSCSI. 

Disková pole EqualLogic a druhou řadou jsou pole s označením PowerVault. 

Při zjištění základních doporučených koncových cen, kde řada PowerVault začíná 

na částce 250 tisíc korun, kdežto řada EqualLogic je od jednoho miliónu korun 

výše, je o vhodnosti produktové řady, pro rozsah požadované implementace, 

rozhodnuto. 

Součástí dražší řady EqualLogic je sice již v základu bohatá výbava 

pokročilých technologií a softwarových nástrojů, za které se u ostatních výrobců 

připlácí nemalé finanční částky. Ale při rozměrech plánovaného řešení by 

investice do takovéhoto diskového pole představovala téměř třetinu celkových 

finančních prostředků, které jsou určeny pro kompletní řešení infrastruktury. Což 

by bylo značně nevyvážené a z ekonomického hlediska neodůvodnitelné. 

Disková pole řady PowerVault mají dva zástupce. PowerVault MD3200i a 

MD3220i. Rozdíl mezi těmito dvěma modely spočívá především v množství 

volných pozic pro pevné disky, které nabízejí v základu. Kde model MD3220i 

nabízí 24 pozic a nižší řada polovinu, tedy 12. 



Martin Štempel: Návrh informační a komunikační infrastruktury ve výrobní spol. 

2011 31 

Pozice pro pevné disky lze u obou modelových řad rozšířit až na 96, pomocí 

rozšiřujících jednotek MD1200 resp. MD1220. Což nabízí dostatečný prostor 

v případě růstu infrastruktury. 

Při připojení do gigabitové sítě jsou tato pole schopna obsloužit až 32 

fyzických serverových zařízení. 

Další výhodou celé modelové řady je možnost mixování různých typů disků. 

Což přináší další úsporu při celkové implementaci. Jelikož vysokorychlostní a 

nákladné pevné disky tak stačí použít pouze pro živé systémy a aplikace, které 

potřebují rychlou diskovou odezvu. A pro objemná data, jako jsou sdílené síťové 

složky a datové archívy, lze použít levnějších pomalejších disků. 

Celá modelová řada je pochopitelně certifikovaná pro provoz ve 

virtualizovaném prostředí a poskytuje řadu softwarových doplňku pro produkty 

VMware ESX, Microsoft Hyper-V a Citrix XenServer. Což jsou hlavní představitelé 

virtualizačních produktů. 

Před konfigurací požadovaného diskového pole je vhodné si nejprve 

uvědomit požadavky na diskovou kapacitu navrhovaného řešení. 

Společnost plánuje, že infrastrukturu bude využívat 50 uživatelů a 8 

produkčních serverů. Při odhadované potřebě 40GB na uživatele a 100GB na 

produkční systém, lze požadavek na diskovou kapacitu shrnout následující 

tabulkou. 

Tab. 4 – Výpočet diskové kapacity 

Typ dat Počet jednotek Kapacita na jednotku Poţadovaná kapacita 

Uživatelská 50 40 GB 2 000 GB 

Produkční 8 120 GB 960 GB 

Celkem 2 960 GB 

Diskové pole je třeba osadit dvěma typy disků. První variantou jsou 

čistokrevné 3,5“ pevné disky se SAS rozhráním a 15 tisíci otáčkami za minutu. 

Tento typ disků bude vhodné zvolit pro datovou základnu produkčních systémů 

pro jejich vysoký výkon. 
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Druhou možností jsou 3,5“ NearLine SAS pevné disky, zkráceně označované 

jako NLSAS. Tyto pevné disky jsou takovým hybridním produktem mezi klasickými 

SATA a SAS disky. Základem disku jsou právě SATA disky, které ale disponují 

SAS rozhráním a jsou přizpůsobený k běhu 24x7. Oproti klasickým SATA diskům, 

které jsou většinou cíleny do stolních počítačů s provozem 5x8. Plotny těchto 

disků se točí pomalejší rychlostí než čistokrevné SAS disky a to 7200 otáček za 

minutu. Výhodou těchto disků jsou vyšší kapacity než u SAS disků a jsou tak 

zajímavým finančním kompromisem pro objemná data, která nepotřebují příliš 

výkonu. 

Konkrétní pevné disky, kterými lze osadit diskové pole MD3200i resp. 

MD3220i nalezneme v následující tabulce. 

Tab. 5 – Pevné disky pro modelovou řadu MD32x0i 

Typ disku Kapacita Doporučená cena Cena za GB 

SAS 300 GB 7 300 Kč 24,33 Kč 

SAS 450 GB 10 700 Kč 23,78 Kč 

SAS 600 GB 11 500 Kč 19,17 Kč 

NLSAS 500 GB 5 000 Kč 10,00 Kč 

NLSAS 1 TB 6 350 Kč 6,35 Kč 

NLSAS 2 TB 9 200 Kč 4,60 Kč 

Diskové pole bude pracovat v režimu RAID5. Což je jedna z metod 

zabezpečení dat proti selhání pevného disku. Tato metoda vyžaduje ke svému 

provozu minimální počet 3 disků. Při této metodě zabezpečení je třeba počítat 

vždy se ztrátou kapacity jednoho disku, z důvodu paritních součtů. Následující 

tabulka srovnává vhodnost použití jednotlivých disků pro potřeby plánované 

implementace. 

Tab. 6 – Vhodnost použitých disků 

Kapacita 
disku 

Pouţitých 
disků 

Cena 
za kus 

Získaná 
kapacita 

Celková 
cena 

Cena 
za GB 

300 GB 6 7 300 Kč 1 500 GB 43 800 Kč 29,20 Kč 

450 GB 5 10 700 Kč 1 800 GB 53 500 Kč 29,72 Kč 

600 GB 4 11 500 Kč 1 800 GB 46 000 Kč 25,56 Kč 

500 GB 7 5 000 Kč 3 000 GB 35 000 Kč 11,67 Kč 

1 000 GB 4 6 350 Kč 3 000 GB 25 400 Kč 8,47 Kč 

2 000 GB 4 9 200 Kč 6 000 GB 36 800 Kč 6,13 Kč 
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Získaná kapacita je vždy počítána již se ztrátou kapacity jednoho z disků. Pro 

mezní požadovanou kapacitu byl použit výpočet požadované diskové kapacity 

z Tab.4. Tato mezní kapacita byla vždy navýšena o 50%, abychom při 

plánovaném obsazení disků získaly alespoň nějakou rezervu volného prostorů. 

Druhým důvodem pro navýšení této mezní hodnoty byl fakt, že se zvyšující se 

zaplněností disků klesá jejich výkonnost. Pro produkční disky bylo tedy počítáno 

s minimální kapacitou 1440GB a 3000GB v případě uživatelských dat. 

Ještě je nutno uvést, že v případě 2TB pevných disků by stačilo použít pouze 

3 pevných disků, abychom dosáhli požadované kapacity. S rostoucím počtem 

disků však roste odezva daného diskového systému. A z praktických zkušenosti 

mám ověřeno, že diskové pole typu RAID5 je vhodné osazovat minimálně 4 disky. 

Navýšená disková kapacita je pro uživatelská data a té nikdy není dostatek. 

Z výše uvedené tabulky Tab.6 je patrné, že nejvhodnější variantou bude 

osadit zamýšlené diskové pole čtyřmi právě zmíněnými 2TB NLSAS disky pro 

uživatelská data a čtyřmi 600GB SAS disky pro data produkční. Toto řešení nám 

přinese více než dostatečnou diskovou kapacitu za příznivých ekonomických 

podmínek. A zároveň nedochází k plnému obsazení diskových pozic. Je zde tedy 

ještě i dostatečný prostor do budoucna, v případě potřeby navyšování další 

kapacity. Přičemž bude dostatečné použít menší diskové pole MD3200i s 12 

diskovými pozicemi. 

Takto nakonfigurované diskové pole, při doplnění o 5 letou záruku se 4 

hodinovou reakční dobou vychází na částku 396 200 Kč. Zvolenou konfiguraci 

shrnuje Tab. 7. 

Tab. 7 – Konfigurace diskového pole 

Diskové pole PowerVault MD3200i 

4x 600GB SAS HDD 

4x 2TB NLSAS HDD 

Záruka 5 let se 4hod reakční dobou 

Celková cena 396 200 Kč 
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3.3.2. Fyzické servery 

Díky využití virtualizačních technologií, které naprosto běžně dosahují 

agregace 1:10 a vyšších, lze požadované serverové zázemí pokrýt pouhými 

dvěma fyzickými servery. 

Teoreticky by při zmíněné agregaci stačil server jediný. Je však třeba myslet 

na požadavek dostupnosti serverového zázemí v režimu 24x7. A při provozu 

pouze jediného serveru, by tak v případě jakýchkoli technických potíží, byla 

nedostupná celá serverová infrastruktura. Čímž by tato podmínka nebyla řádně 

splněna. 

Osazením dvěma fyzickými servery, podpořenými vhodně 

zaimplementovanými virtualizačními technologiemi, tak lze dosáhnout elegantního 

plně redundantního řešení. 

Navíc, by se v případě pouze jediného serveru, mohly negativně projevit 

výkonnostní špičky některého z provozovaných systémů. Což by mohlo mít za 

následek nedostatečné odezvy od všech systému. Takhle bude výkon rozložen 

s dostatečnou rezervou. 

Společnost Dell nabízí opravdu rozmanité portfolio serverových produktů. Od 

klasických věžových serverů, přes rackové, až po nejmodernější servery bladové. 

Servery věžové ani bladové nejsou vhodné pro plánovaný rozsah 

navrhované infrastruktury. Věžové servery je vhodné použít v případě malých 

kanceláří, kde společnost nedisponuje zázemím serverové místnosti a následnou 

infrastrukturou. 

Naopak servery bladové jsou určeny pro implementace rozsáhlejšího 

charakteru a budování datových center. Tato technologie má své efektivní využití 

v případě, kdy dojde k obsazení bladového šasi minimálně z poloviny. Což 

představuje implementaci minimálně 8 fyzických serverů. Jelikož pořízení 

bladového šasi s jeho komponentami obnáší nemalou prvotní investici. 
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Zaměřme se tedy na servery rackové. Ty začínají modelem R21x a dle své 

výbavy jsou postupně odstupňovány až po model R91x. 

Poslední číslo daného modelu rozlišuje, zda je daný model postaven na 

procesorech společnosti Intel (0) nebo AMD (5). 

Navrhovaná infrastruktura bude postavena na procesorech společnosti Intel. 

A jelikož rozpětí jednotlivých modelů je i tak příliš rozsáhlé, bude vhodné použít 

multikriteriální matici pro výběr modelu, který bude nejlépe vyhovovat potřebám 

zamýšlené implementace. 

Při analýze budou rozhodující následující kritéria: 

- A – nejdůležitějším kritériem bude certifikace daného modelu pro 

virtualizaci. V případě provozu virtualizovaného prostředí na 

necertifikovaném zařízení nelze očekávat podporu ze strany SW ani 

HW výrobce. Což je v produkčním prostředí nepřípustné. Tomuto 

kritériu bude tedy přiřazena nejvyšší váha hodnoty 7. 

- B – pro řádný běh virtuálních serverů je doporučován minimální počet 

4 síťových portů, aby mohla být dostatečně rozložena síťová zátěž a 

zaručena dostatečná odezva od jednotlivých serverů. Tomuto kritériu 

bude přiřazená váha hodnoty 3. 

- C – pro dostatečný výkon celé infrastruktury je vhodné zvolit modely 

se 2 procesorovými sockety. Pouze jediný procesor je 

z výkonnostního hlediska nedostatečný a 4 procesorový systém již 

naopak zbytečný a nákladný. Váhová hodnota tohoto kritéria je 2. 

- D – posledním kritériem je prostorové řešení daného modelu. Ideálním 

rozměrem je provedení 2U, které poskytuje dostatečný prostor pro 

přídavné karty oproti 1U provedení. A nezabírá zbytečně mnoho 

prostoru v rozvaděči, v případě rozměru 4U. Tento parametr je 

nejméně podstatný, proto mu je přiřazena nejnižší váha hodnoty 1. 
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Tab. 8 – Výběr vhodné serverové modelové řady 

Váha: 7 3 2 1 
Celkem 
bodů Model / 

Kritérium 
A B C D 

R210 0 0 0 0 0 

R310 0 0 0 0 0 

R410 0 0 1 0 2 

R510 0 0 1 1 3 

R610 1 1 1 0 12 

R710 1 1 1 1 13 

R810 1 1 0 1 11 

R910 1 1 0 0 10 

Matice pro výběr vhodného řešení je vypracována ve výše uvedené tabulce 

Tab. 8. Z které je patrné, že nejvhodnější modelem, pro plánované použití, je 

model R710 s celkovými 13 body. 

Zbývá jej již pouze vhodně nakonfigurovat. Požadovaný server osadíme 

procesorem se 4 jádry, aby disponoval dostatečným výkonem pro jednotlivé 

virtuální servery. A to i v případě potřeby dočasného provozu všech virtuálních 

serverů na jediném fyzickém zařízení. V případě dvouprocesorového systému tak 

máme k dispozici 8 fyzických a 16 logických jader. 

Pro plynulý běh celého systému je nutné jednotlivé fyzické servery osadit 

dostatečným množství operační paměti. Plynulost běhu virtualizovaného prostředí 

je extrémně závislá právě na množství volné paměti. Každému z fyzických jader 

tedy poskytneme 4GB operační paměti. Což v celkovém součtu činí požadavek na 

32GB paměti pro celý server. 

Disková kapacita lokálního serveru není podstatná. Vzhledem k použití 

centrálního diskového pole. Samotný virtualizační software vyžaduje na lokálním 

disku prostor v řádu pouhých několika megabytů. Je však třeba myslet na 

případné selhání pevného disku a umístit tak 2 pevné disky s nejmenší možnou 

kapacitou do svazku RAID1. 
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Jak již bylo zmíněno, plynulost chodu virtualizovaného prostředí rovněž 

ovlivňuje počet síťových adaptérů. Model R710 v základu disponuje 4 fyzickými 

síťovými porty. Je však třeba ještě myslet na nutnost připojení k diskovému poli, 

které rovněž využívá pro svou komunikaci síťového adaptéru. Do serveru je tedy 

vhodné doplnit ještě alespoň dva přídavné síťové porty. Ideálně s funkcí iSCSI 

offload, která optimalizuje síťovou komunikaci s diskovým polem a snižuje nároky 

na zátěž procesoru. 

To je z podstatných parametrů vše. Výslednou konfiguraci serveru lze 

shrnout následující tabulkou. 

Tab. 9 – Konfigurace serveru PowerEdge R710 

Konfigurace serveru PowerEdge R710 

Case: 2U 

CPU: 2x Intel Xeon E5620 (2.40GHz, QC, 12M Cache) 

Paměť: 32GB DDR3 1333Mhz 

HDD: 2x 145GB SAS HDD 

Řadič: Perc H200 RAID1 řadič 

Síť: 4x integrovaný 1Gbps ethernet 
+ Karta BroadcomNetXtreme II 5709 2x 1Gbps 
iSCSI Offload 

Mechanika: 16X DVD+/-RW ROM SATA 

Software: OEM Windows Server 2008 R2 Datacenter 64-bit 

Záruka: 5 let - 4 hodinová reakční doba 

Cena 250 425 Kč 

Server je plánován, stejně jako ostatní zařízení, s pětiletým životním cyklem. 

Je proto pokryt pětiletou zárukou se 4 hodinovou reakční dobou, která poskytuje 

dostatečně rychlou servisní odezvu, v případě technických potíží. 

Při plánovaném pětiletém využití je výhodné dané serverové zařízení 

zakoupit s OEM licencí operačního systému. Při výběru byla zvolena edice 

Datacenter, která umožňuje instalovat neomezený počet virtuálních serverů. 

Takto nakonfigurovaný server je potřeba použít v množství 2 kusů. 
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3.3.3. Zálohovací zařízení 

Serverovou infrastrukturu je nutné pravidelně zálohovat. Přičemž existuje 

několik technologii, jak podniková data zálohovat. Zlatým standardem zálohování 

podnikových dat se v uplynulém desetiletí staly datové magnetické pásky typu 

LTO. 

Tyto datové pásky jsou na trhu již od roku 2000 a to v několika generacích. 

Jednotlivé generace se liší především v hustotě záznamu a tedy výsledné 

kapacitě. Poslední generací je LTO4, která poskytuje celkovou kapacitu 800GB 

resp. 1600GB v případě komprese. 

Předností magnetických datových pásek je obecně dlouhá životnost. 

V případě pásek LTO je garantována v rozpětí 15 až 30 let, dle frekvence 

využívání a skladování konkrétní pásky.  

Data se zaznamenávají pomocí speciálních páskových mechanik. Samotná 

pásková mechanika umožňuje manipulaci pouze s jedním kusem datové pásky. 

Což je v případě zálohování většího objemu dat ve firemním prostředí nepraktické. 

Byla tedy pro tyto účely vyvinuta speciální robotická zařízení, která v případě 

potřeby výměny datové pásky, zvládají tuto operaci zcela automaticky bez 

přítomnosti operátora. Tato zařízení jsou obecné známa pod označením páskové 

knihovny. 

Při plánované celkové kapacitě diskového uložiště ve společnosti AFSI 

Europe s.r.o., která přesahuje hodnotu 1600GB, se jeví jako vhodné použití právě 

páskové knihovny. 

Společnost Dell nabízí pro tyto účely páskové knihovny dvou velikosti. 

PowerVault TL2000 s kapacitou 24 pásek a vyšší model TL4000, který je schopen 

pojmout pásek 48. 

Je zjevné, že menší model TL2000 bude pro účely zamýšlené implementace 

dostatečný. 
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Doporučená cena tohoto modelu je nemalých 281 100 Kč. Je si však nutno 

uvědomit, že podniková data jsou to nejcennější, co každá společnost z pohledu 

informačních technologií vlastní. 

3.3.4. Racková skříň a příslušenství 

Pro úplnost serverového zázemí je třeba celý návrh doplnit ještě o rackovou 

skříň a její příslušenství. 

Pro umístění serverových technologií bude použitá standardní racková skříň 

19“ se 42U pozicemi. Společnost Dell tento produkt nabízí pod označením 

PowerEdge 4220. 

Rackovou skříň je vhodné dále doplnit o záložní napájecí zdroj UPS. 

Společnost AFSI Europe s.r.o. sice zmiňovala připojení serverové místnosti na 

záložní dieselový agregát. Při výpadku elektrické energie však dochází k určité 

časové prodlevě, než dojde k přepojení na tento typ záložního napájení. A tento 

časový interval je nutné vykrýt. Právě pro tyto účely poslouží napájecí zdroj UPS. 

Společnost Dell nabízí několik modelů určených k rackovému umístění. 

Jejich cenové rozpětí je však v měřítku celé implementace natolik zanedbatelné, 

že je v návrhu použita nejsilnější varianta s výkonem 4200W. 

Rackovou skříň zbývá vybavit již pouze servisní konzolí a přepínačem KVM. 

Aby bylo možné, v případě servisního zásahu, se servery také pracovat. 

 

Obr. 11 – Servisní konzole Dell 1U KMM 
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Pro tyto účely má společnost Dell v nabídce pouze jedinou unifikovanou 

servisní konzoli. Tu lze nalézt pod produktovým označením Dell 1U KMM a její 

podobu na Obr. 11. 

3.4. Koncová uţivatelská zařízení 

Výběr koncových zařízení je v případě dodávek od společnosti Dell značně 

usnadněn. Jelikož má přesně definované produktové řady právě pro firemní 

klientelu. 

V případě notebooku se jedná o produktovou řadu Dell Latitude. Tato řada je 

charakteristická dlouhými životními cykly, díky velmi kvalitnímu zpracování. 

Poskytuje prvotřídní možnosti správy a zabezpečení, právě pro účely použití 

v organizacích. 

 

Obr. 12 – Notebooky řady Dell Latitude 

Obdobná situace je v oblasti stolních počítačů. Zde má stejně 

charakteristické postavení řada Dell Optiplex. 

 

Obr. 13 – Stolní počítače Dell Optiplex 

Společnost Dell navíc umožňuje určitou variabilitu při volbě konfigurací, což 

zejména v případě notebooku nebývá standardem. 



Martin Štempel: Návrh informační a komunikační infrastruktury ve výrobní spol. 

2011 41 

3.4.1. Notebooky 

Společnost požaduje vybavit své zaměstnance deseti manažerskými 

notebooky a dvěma pro programátory PLC zařízení. 

V obou případech je třeba volit produkt především s ohledem na časté 

přenášení a vybrat tak model s menšími rozměry a nižší hmotností. 

Vzhledem k velmi podobným kritériím bude pro obě skupiny zvolen totožný 

model. Čímž dosáhneme určité jednoty používaných zařízení v rámci společnosti. 

Pro tyto účely je ideálním kandidátem model Dell Latitude E4310, který disponuje 

velikostí obrazovky 13,3“ a hmotností pouhých 1,54kg. 

Podrobnější parametry zařízení jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 10 – Konfigurace Dell Latitude E4310 

Konfigurace Dell Latitude E4310 

Display: 13,3" (rozlišení 1366x768) 

CPU: Intel Core i5-580M (2.66Ghz, 3M cache, Dual Core) 

Paměť: 4GB DDR3 1333Mhz 

HDD: 128GB SSD 

Baterie: 6ti článková 60Wh 

Mechanika: 8X DVD+/-RW SATA 

Bluetooth: Dell Wireless 375 Bluetooth 

Wifi: Intel Pro Wireless 6200 (802.11 a/g/n) 

Ostatní: 
- podsvícená klávesnice 
- port replikátor 
- 19" LCD monitor P1911, 1440x900 
- bezdrátová klávesnice, myš 
- brašna 

Software: OEM Windows 7 Professional 32-bit 

Rozměry: 323x265x215mm 

Váha: 1,54 Kg 

Záruka: 5 let - další pracovní den 

Cena 58 930 Kč 

Společně s notebooky jsou objednány i standardní 19“ LCD monitory, port 

replikátory a bezdrátové myši s klávesnicemi, aby celodenní práce v kanceláři byla 

na zařízeních těchto menších rozměrů dostatečně pohodlná a ergonomická. 
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3.4.2. Stolní počítače 

V případě stolních počítačů se již segmentaci modelové řady nevyhneme. 

Jelikož práce s CAD aplikacemi vyžaduje vyšší nároky na PC než běžná 

kancelářská práce. 

Pro kancelářské PC byla zvolena varianta Dell Optiplex 990 v kompaktním 

provedení Ultra Small Form Factor. 

Tab. 11 – Konfigurace kancelářského PC 

Konfigurace Dell Optiplex 990 USFF 

Monitor 19" LCD P1911 1440x900 

CPU: Intel Core™ i5-2400S Procesor (6M Cache, 2.50GHz) 

Paměť: 4GB DDR3 1333Mhz 

HDD: 320GB HDD SATA 7.2k 

Gr. karta: Intel HD2000 

Mechanika: 8X DVD+/-RW SATA 

Ostatní: klávesnice, myš 

Software: OEM Windows 7 Professional 32-bit 

Záruka: 5 let - další pracovní den 

Cena 26 998 Kč 

U počítače pro CAD aplikace bylo zvoleno provedení klasického MiniToweru. 

Především z důvodu nutnosti PC osadit přídavnou grafickou kartou o dostatečném 

výkonu. Dále tato PC budou vybavena monitory o úhlopříčce 24“ s rozlišením 

1920x1200 a navýšena kapacita pevného disku na 1TB. 

Tab. 12 – Konfigurace PC pro CAD aplikace 

Konfigurace Dell Optiplex 990 MiniTower 

Monitor 24" LCD Ultrasharp U2410 1920x1200 

CPU: Intel Core™ i5-2400S Procesor (6M Cache, 2.50GHz) 

Paměť: 4GB DDR3 1333Mhz 

HDD: 1TB HDD SATA 7.2k 

Gr. karta: 1GB AMD Radeon HD 6450 

Mechanika: 8X DVD+/-RW SATA 

Ostatní: klávesnice, myš 

Software: OEM Windows 7 Professional 32-bit 

Záruka: 5 let - další pracovní den 

Cena 38 940 Kč 
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3.5. Softwarové vybavení 

Celkový návrh infrastruktury zbývá ještě doplnit o potřebné softwarové 

produkty. Které budou tvořit nezanedbatelnou část výsledné investice. 

3.5.1. VMware 

Základním konceptem serverové infrastruktury je virtualizace. Společnost 

VMware nabízí zvýhodněné balíčky svých produktů pro různé rozsahy virtuální 

infrastruktury. Licenční model je založen na počtu provozovaných fyzických 

serverů a použitých procesorů. Plánované implementaci nejvíce vyhovuje 

ekonomický balíček VMware Essential Plus, který při částce 70 tisíc korun 

poskytuje licenční pokrytí pro 3 fyzické servery s až 6 procesory. Což poskytuje 

navrhované infrastruktuře dostatečné licenční pokrytí, navíc s rezervou jednoho 

fyzického serveru. 

3.5.2. Backup Exec 

Samotné kvalitní zálohovací zařízení nestačí. Je jej třeba také podpořit 

vhodným softwarovým produktem, který kvalitu fyzického zařízení doplní. 

Jedním z adekvátně kvalitních zálohovacích programů je produkt Backup 

Exec. Dříve též znám pod produktovým označením Veritas. Dlouholetá tradice 

tohoto produktu je znát na bohaté funkční výbavě a širokém spektru 

podporovaných systémů. 

Licenční model je založen na principu pořízení základní serverové licence a 

dokupování agentů, podle toho jaký konkrétní systém budeme s produktem 

zálohovat. 

Pro navrhovanou infrastrukturu je třeba k základní serverové licenci přikoupit 

dva virtuální agenty. Celkové náklady na zakoupení tohoto produktu činí zhruba 

100 tisíc korun českých. 
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3.5.3. Microsoft 

Společnost Microsoft nabízí několik licenčních modelů pro své produkty. 

Jedním z nich je licence typu OEM. Kdy lze za zvýhodněných finančních 

podmínek pořídit softwarové vybavení společně s tím hardwarovým. Tohoto typu 

licence je využito k nákupu operačních systémů pro navrhované serverové i 

uživatelské produkty. Nevýhodou je nepřenositelnost licence na jiné zařízení, než 

s kterým bylo zakoupeno. V případě zastarání hardwarového vybavení je tedy 

potřeba s novým HW produktem zakoupit znovu i požadovanou licenci. 

V navrhovaném pětiletém cyklu hardwarového vybavení se však i přesto tento 

licenční model vyplatí. Všechna navrhovaná HW zařízení byla již o tuto licenci 

doplněna při konfiguraci daného zařízení. 

Dalším licenčním modelem je multilicenční program Volume Open License, 

kterého využijeme k nákupu ostatních licencí společnosti Microsoft. 

Takto zakoupené licence jsou trvalé a libovolně přenositelné na různé HW 

vybavení. Navíc lze tyto licence zakoupit společně se službou Software 

Assurance, která poskytuje oprávnění využívat vždy nejnovější verzi daného 

softwarového produktu. 

Jelikož počet potřebných licencí je rozsáhlejší, je rovnou součásti 

rozpočtového návrhu.  

3.6. Tisková zařízení 

Nejen požadavky společnosti jsou pro tiskové řešení jednoduché. Také na 

samotném řešení toho není příliš co vymýšlet. 

Při požadavku na centrální a ekonomický tisk ve formátu A4 a A3 je vhodné 

zvolit vyšší řadu multifunkčních laserových tiskáren HP. Konkrétně model HP 

LaserJet CM6040. Který plně vyhovuje požadovaným kritériím. Zároveň umožňuje 

hromadné kopírování a skenování dokumentů, s volbou zasílání naskenovaného 

dokumentu přímo do emailu. Daní za tuto funkcionalitu je vyšší pořizovací cena, 
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která se blíží hranici 200 tisíc korun. Vzhledem k nízkým provozním nákladům lze 

ale očekávat velmi krátkou návratnost takovéto investice. 

Zároveň je praktické toto řešení doplnit ještě o 3 kusy kompaktních 

černobílých laserových tiskáren HP 2055DN. Dva kusy umístit v relativně 

rozlehlých křídlech kanceláří open-space a třetí kus umístit do výrobní části. 

Poslední požadavek na tiskové zařízení do velikosti formátu A1 vykryje 

produkt HP DesignJet 111+. Disponuje sice inkoustovou technologii, ale za to má 

příznivou pořizovací cenu 22 000 Kč. Což je při sporadickém využívání daného 

zařízení adekvátní. 

 

Obr. 14 – Multifunkční tiskárna HP CM6040 
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3.7. Rozpočet 

Infrastruktura je zdárně navržena, zbývá provést sumarizaci jednotlivých 

položek a sestavit tak výsledný rozpočet. 

Tab. 13 – Výsledný rozpočet 

R O Z P O Č E T 

Síťová infrastruktura 

Položka Množství Cena/ks Sleva Cena Cena po slevě 

Cisco Catalyst 3560G-24PS 2 55 580 Kč 20% 111 160 Kč 88 928 Kč 

Cisco Catalyst 3560G-48PS 2 93 570 Kč 20% 187 140 Kč 149 712 Kč 

Cisco Catalyst 3750G-48PS 1 148 800 Kč 20% 148 800 Kč 119 040 Kč 

SFP optický modul GLC-SX-MM 4 5 700 Kč 20% 22 800 Kč 18 240 Kč 

IP telefon Cisco 7942G 40 6 635 Kč 20% 265 400 Kč 212 320 Kč 

Celkem 735 300 Kč 588 240 Kč 

Serverové systémy 

Položka Množství Cena/ks Sleva Cena Cena po slevě 

Diskové pole PowerVault MD3200i 1 396 200 Kč 40% 396 200 Kč 237 720 Kč 

Server Dell PowerEdge R710 2 250 425 Kč 40% 500 850 Kč 300 510 Kč 

Dell PoweVault TL2000 1 281 100 Kč 40% 281 100 Kč 168 660 Kč 

Rack Dell PE 4220 42U 1 41 800 Kč 40% 41 800 Kč 25 080 Kč 

Dell UPS 4200W 1 37 399 Kč 40% 37 399 Kč 22 439 Kč 

Dell 1U KMM 1 33 300 Kč 40% 33 300 Kč 19 980 Kč 

KVM Dell PowerEdge 1082DS 1 70 408 Kč 40% 70 408 Kč 42 245 Kč 

Celkem 1 361 057 Kč 816 634 Kč 

Klientské stanice 

Položka Množství Cena/ks Sleva Cena Cena po slevě 

Notebook Dell Latitude E4310 12 58 930 Kč 40% 707 160 Kč 424 296 Kč 

PC Dell Optiplex 990 USFF 35 26 998 Kč 40% 944 930 Kč 566 958 Kč 

PC Dell Optiplex 990 MiniTower 2 5 700 Kč 40% 38 940 Kč 23 364 Kč 

Celkem 1 691 030 Kč 1 014 618 Kč 

Software 

Položka Množství Cena/ks Sleva Cena Cena po slevě 

VMware Essential Plus 1 70 900 Kč 20% 70 900 Kč 56 720 Kč 

Backup Exec 2010 Server Suite 1 38 430 Kč 20% 38 430 Kč 30 744 Kč 

Backup Exec 2010 2x Virtual Agent 1 67 130 Kč 20% 67 130 Kč 53 704 Kč 

MS Office 2010 Pro Plus 10 14 400 Kč 20% 144 000 Kč 115 200 Kč 

MS Office 2010 Standard 40 9 900 Kč 20% 396 000 Kč 316 800 Kč 

MS SQL Server Standard + SA 1 36 600 Kč 20% 36 600 Kč 29 280 Kč 

MS Exchange Server Standard + SA 1 28 812 Kč 20% 28 812 Kč 23 050 Kč 

MS Sharepoint Server Standard + SA 1 200 784 Kč 20% 200 784 Kč 160 627 Kč 

MS Core CAL + SA 50 8 160 Kč 20% 408 000 Kč 326 400 Kč 
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MS SQL CAL + SA 50 6 756 Kč 20% 337 800 Kč 270 240 Kč 

Celkem 1 551 996 Kč 1 382 765 Kč 

Tisková zařízení 

Položka Množství Cena/ks Sleva Cena Cena po slevě 

HP Color LaserJet CM6040 1 193 935 Kč 20% 193 935 Kč 155 148 Kč 

HP LaserJet P2055DN 3 7 225 Kč 20% 21 675 Kč 17 340 Kč 

HP DesignJet 111+ R 24'' 1 22 000 Kč 20% 22 000 Kč 17 600 Kč 

Celkem 215 610 Kč 172 488 Kč 

C E L K O V É    N Á K L A D Y 3 974 745 Kč 

Při sestavování finálního rozpočtu se projevila výhoda spolupráce se silnou 

společností jako je Dell. Byla schopna nabídnout 40% slevu na produkty vlastní 

produkce a 20% slevu na ostatní položky. Čímž bylo dosaženo celkové úspory 1,5 

milionu korun oproti standardním cenám. 

Výsledná částka 3 974 745 Kč je o více než půl milionu pod stanoveným 

limitem a s přehledem tak plní kritéria plánované investice. 
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4.  ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 

Před začátkem každého projektu je třeba si uvědomit jeho časovou 

náročnost a pro tyto účely si sestavit harmonogram jednotlivých činností. 

Celý projekt návrhu informační a komunikační infrastruktury ve výrobní 

společnosti AFSI Europe s.r.o. lze rozdělit do několika fází: 

1) Přípravná fáze 

2) Plánovací fáze 

3) Hodnotící fáze 

4) Realizační fáze 

4.1. Přípravná fáze 

Během této fáze je třeba od managementu společnosti a IT oddělení 

mateřské společnosti posbírat požadavky na výslednou infrastrukturu. Tyto 

požadavky je třeba následně zanalyzovat a v případě nejasností doplnit. Kritickým 

bodem této fáze může být absence některého z klíčových zaměstnanců 

společnosti. Přípravná fáze by neměla přesáhnout rámec jednoho týdne. 

Předpokládané délky dílčích činností: 

- Sběr požadavků (2 dny) 

- Analýza požadavků (2 dny) 

- Doplnění požadavků (1 den) 

4.2. Plánovací fáze 

V průběhu plánovací fáze je třeba sestavit návrh technického řešení dle 

požadavků z fáze přípravné. Technické řešení je následně třeba finančně 

ohodnotit a vytvořit pro něj ucelený rozpočet. Při sestavování rozpočtu je třeba 
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počítat s určitými časovými prodlevami při oceňování technologií od 

subdodavatelů. Proto je dobré si pro tuto fázi vyhradit období dvou týdnů.  

4.3. Hodnotící fáze 

Během fáze hodnocení je třeba nejprve prezentovat navrhované řešení. 

Samotná prezentace není nijak časově náročná a dá se zvládnout v průběhu 

jednoho pracovního dne. Časově náročnější je však již následný proces 

případného schválení a objednání. Obzvláště v případě nadnárodní společnost, 

kde investice tohoto objemu podléhá schválení mateřskou společností. Rovněž je 

třeba počítat s nesouhlasem v některých bodech navrhovaného řešení a 

následným změnovým řízením. Pro tuto fázi je rozumné počítat s obdobím 3-4 

týdnů. 

4.4. Realizační fáze 

Realizační fáze je stěžejní fází celého projektu. Společnost AFSI Europe 

s.r.o. požadovala, aby tato fáze byla zvládnuta nejpozději do 6 týdnů od 

objednání. 

Společnost Dell deklaruje pro své produkty standardně čtyřtýdenní dodací 

lhůtu. Následná instalace zařízení v sídle společnosti nevyžaduje déle nežli dva 

pracovní dny. Celou tuto fázi lze tedy zvládnout za necelých 5 týdnů a splnit tak 

požadavek společnosti. Časová rezerva jednoho týdne však vzhledem ke 

komplexnosti dodávky není mnoho a dodací lhůta je tak nejrizikovější části celého 

projektu. 

4.5. Celkový časový rámec 

Jednotlivé fáze projektu jsou na sobě zcela závislé a striktně na sebe 

navazují. Není tedy bohužel možné zkrátit trvání projektu souběžnou realizací 

dílčích fází a je nutné počítat s celkovou časovou náročností až 13 týdnů. 

Celkový časový rámec graficky znázorňuje ganttův diagram na Obr. 15. 
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Fáze / Týden 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T 13T 

1. Přípravná fáze                           

2. Plánovací fáze                           

3. Hodnotící fáze             R             

4. Realizační fáze                         R 

Obr. 15 – Časový harmonogram projektu 
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5. ZHODNOCENÍ 

Navržené řešení bylo prezentováno managementu společnosti a IT oddělení 

mateřské organizace. Po technické i ekonomické stránce se řešení společnosti 

AFSI Europe s.r.o. velmi zamlouvalo. Obzvláště kladně byl hodnocen navrhovaný 

pětiletý životní cyklus pořizované infrastruktury a pokrytí záručními službami po 

celé toto období. Což maximalizovalo návratnost celé této investice. 

Navrhované řešení bylo tedy zdárně odsouhlaseno a přešlo k realizační fázi. 

Objednávka byla provedena u společnosti Dell, jak bylo navrhováno. 

Při realizaci projektu bylo dodrženo časového i finančního harmonogramu. 

Obavy z prodlení, při dodání jednotlivých technologií, se ukázaly jako liché. 

Společnost Dell potvrdila svou profesionalitu a dodala objednané vybavení 

dokonce ještě o týden dříve, než bylo dohodnuto. 

Společnost AFSI Europe s.r.o. tak získala plně vybavenou moderní 

informační a komunikační infrastrukturu. Která je plně připravena podpořit 

podnikatelské cíle společnosti. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

AFSI (Advanced Filtration Systems Incorporated) 

ATA (Advanced Technology Attachment) 

CAD (Computer Aided Design) 

CEO (Chief Executive Officer) 

CME (Call Manager Express) 

CPU (Central Processing Unit) 

CUCM (Cisco Unified Communications Manager) 

DAS (Direct Attached Storage) 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

DMS (Document Management System) 

DNS (Domain Name System) 

DVD (Digital Versatile Disc) 

EDI (Electronic Data Interchange) 

EPS (Elektronický Požární Systém) 

ERP (Enterprise Resource Planning) 

FC (Fibre Channel) 

FCP (Fibre Channel Protocol) 

HDD (Hard Disk Drive) 

HP (Hewlett Packard) 
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HW (Hardware) 

ICT (Information and Communication Technologies) 

IP (Internet Protocol) 

IS (Informační Systém) 

iSCSI (Internet Small Computer System Interface) 

IT (Informační Technologie) 

kB (kilo Byte) 

Kč (Koruna Česká) 

KVM (Keyboard, Video and Mouse) 

LAN (Local Area Network) 

MB (Mega Byte) 

MS (MicroSoft) 

NAS (Network Attached Storage) 

NLSAS (NearLine Serial Attached SCSI) 

OEM (Original Equipment Manufacturer) 

OLP (Open License Program) 

OS (Operating System) 

PC (Personal Computer) 

PLC (Programmable Logic Controller) 

QoS (Quality of Service) 

RAID (Redundant Array of Independent Disks) 
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ROM (Read Only Memory) 

SA (Software Assurance) 

SAN (Storage Area Network) 

SAS (Serial Attached SCSI) 

SATA (Serial ATA) 

SCCP (Skinny Call Control Protocol) 

SFP (Small Form factor Pluggable) 

SIP (Session Initiation Protocol) 

SQL (Structured Query Language) 

SSD (Solid State Drive) 

STP (Shielded Twisted Pair) 

SW (Software) 

TB (Tera Byte) 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 

USD (United States Dollar) 

VLAN (Virtual Local Area Network) 

VM (Virtual machine) 

VoIP (Voice Over Internet Protocol) 

VPN (Virtual Private Network) 

XML (eXtensible Markup Language) 
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