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Abstrakt 

 
Tato bakalářská práce pojednává o mém pracovním působení a řešení zadaných úkolů ve firmě  

ASG consulting s.r.o. Pracoval jsem v týmu programátorů, přičemţ hlavní náplní mé práce byl 

vývoj komponent, rozšiřujících funkcionalitu informačního systému Helios Orange. 

Komponenty obsahovaly prvky programovacího jazyka Delphi, znalosti práce s databázovým 

serverem, práci s nástrojem Report Builder a administrátorské ovládání systému Helios Orange. 

Tyto uvedené vývojové techniky téměř plně umoţňují vyuţít potenciál informačního systému   

a tím splnit poţadavky zákazníků.   
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Abstract 
 

This bachelor thesis deals with the work activity and solving the tasks in the company                 

ASG consulting s.r.o. I worked in a team of programmers, the main scope of my work was to 

development components, extending the functionality of an information system Helios Orange. 

Components included elements of Delphi programming language, knowledge of the work with 

database server, working with the tool Report Builder and administrator control of Helios 

Orange. These above development techniques allow almost full potential of information 

systems and thus meet the requirements of customers. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

 

COM -   Component Object Model (komponentový objektový model) 

CRM -   Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky) 

DBMS -   Database Management System (systém řízení báze dat) 

DLL -   Dynamic-link library (dynamicky připojovaná knihovna) 

ERP -   Enterprise Resource Planning (řízení firemních procesů)      

EXE -   Executable (spustitelný)      

GUID -   Globally Unique Identifiers (globálně jedinečný identifikátor) 

HW -   Hardware  (fyzické vybavení počítače) 

IDE  -   Integrated Development Environment (integrované vývojové prostředí) 

IS -   Information System (informační systém) 

IT -   Information Technology (informační technologie) 

MS -   Microsoft (Microsoft) 

PC -   Personal Computer (osobní počítač) 

RAD -   Rapid Application Development (rychlý vývoj aplikací) 

SQL  -   Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk) 

SW -   Software  (programové vybavení počítače) 

T-SQL  -   Transact-Structured Query Language (transakční - strukturovaný dotazovací              

      jazyk) 

XML  -   Extensible Markup Language (standardizovaný značkovací jazyk) 
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Úvod 
 

V této moderní době, kdy jsou lidé závislí na elektronice a informatice, existuje velké mnoţství 

firem, které hledají IT pracovníky na mnoho různých pracovních pozic. Bohuţel, hlavním 

kritériem pro přijetí zaměstnance je kromě jeho znalostí i délka předchozí praxe. S tímto 

problémem se setkává téměř naprostá většina absolventů středních a vysokých škol. 

Proto jsem se rozhodl vyuţít moţnost vykonání individuální praxe na rozdíl od zpracování 

klasické bakalářské práce. Dalším podnětem mého rozhodnutí byla moţnost zúčastnit se 

spolupráce na reálných projektech a získání nových zkušeností jako firemní zaměstnanec. Měl 

jsem štěstí, ţe jsem se dostal k firmě ASG consulting s.r.o., kde mě velmi dobře přijali a tím mi 

vytvořili velmi dobré zázemí po celou dobu mého pracovního působení. 

V první kapitole Vás seznámím se zaměřením firmy, informačním systémem Helios Orange       

a také mým pracovním zařazením. Další kapitola obsahuje teoretický popis programovacích 

technik a jazyků, s nimiţ jsem se na praxi denně setkával. Ve třetí kapitole se zabývám řešením 

zadaných úkolů včetně výsledného testování funkčnosti. V závěru popisuji celkové zhodnocení 

mého pracovního působení ve firmě, nově nabyté zkušenosti a také vyuţití vědomostí, 

získaných během studia na vysoké škole. 
   

1 Profil společnosti a pracovní zařazení 

1.1 Zaměření firmy 

Firma ASG consulting s.r.o., sídlem Havířov-Ţivotice, se soustřeďuje na poskytování 

komplexních podnikových řešení v oblasti ERP systémů a IT technologií. Jednotícím prvkem je 

záměr společnosti nabídnout středně velkým podnikům komplexní řešení s cílem zvýšení 

efektivnosti podnikových procesů a vztahů na bázi informačního systému LCS Helios IQ při 

nízké investiční náročnosti [1].  

 

V průběhu roku 2001 se zformoval tým 10 ti lidí s následujícími zkušenostmi [1]:  

 

řízení podniku v oblastech: 

 

 výrobních 

 montáţních 

 chemické výroby 

 vzdělávání dospělých 

 obchodních a distribučních 

 

 analýza a modelování podnikových procesů 

 návrh a implementace systémů elektronického obchodování 

 dodávka podnikových řešení z hlediska potřeb IT technologií 

 tvorba a lokalizace ERP, CRM včetně zajištění programátorských potřeb 

 návrh a tvorba  prezentačních i obchodních www stránek podniků včetně 

dynamických prvků a skriptovacích jazyků, správy SQL databází  

 přístupu klientů přes http rozhraní, tvorba a správa  e-shopů
1
 apod. 

 

                                                           
1
 E-shop - Internetový obchod 
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Posláním společnosti je pomáhat firmám efektivně vyuţívat informační systémy tak, aby se pro 

ně staly silnou konkurenční výhodou a významným prostředkem pro dosahování strategických 

cílů [1]. Stěţejním produktem firmy je informační systém Helios Orange, jehoţ producentem je 

firma Asseco Solutions. Firma ASG consulting zprostředkovává prodej nebo pronájem tohoto 

informačního systému, podle poţadavků zákazníka, coţ je ovšem počátek celého sloţitého 

prodejního a implementačního procesu [8]:   

 

 

 První kontakt se zákazníkem:  

 

 Telemarketing
2
 

 Webové stránky 

 Reklama 

 

 

 Podpora před implementací informačního systému: 

 

 Analýza nasazení informačního systému 

 Audit a návrh IT infrastruktury 

 Dodávka, instalace a konfigurace HW a SW 

 Zkušební provoz po dobu 30 dnů 

 Implementace informačního systému 

 

 

 Podpora uţivatelů: 

 

 Školení pracovníků 

 Pravidelné konzultace 

 Hotline
3
 a vzdálená správa 

 Servisní sluţby 

 

 

 Podpora provozu informačního systému: 

 

 Správa počítačové sítě 

 Monitorování provozu informačního systému 

 Audit provozu informačního systému 

 Účetní poradenství a vedení účetnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Telemarketing - pouţívání telefonů za účelem hledání a kontaktování potenciálních zákazníků,         

vzbuzení zájmu o produkt, dohodnutí schůzky, vyřizování poptávek, řešení stíţností atd. 
3
 Hotline - telefonická sluţba, která slouţí ke krátkému operativnímu poradenství zákazníkům. 
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1.2 IS Helios Orange 

Helios Orange je nejčastěji nasazovaným ERP systém v českých podnicích od deseti do tisíce 

zaměstnanců. Tento systém je velmi technologicky vyspělým informačním a ekonomickým 

systémem, zefektivňující všechny běţné i vysoce specializované firemní procesy. K jeho 

hlavním vlastnostem patří bohatá detailní funkcionalita v oblasti ekonomiky, personalistiky, 

plánování, řízení výroby a logistiky. Výhradní spojení IS Helios Orange s MS SQL server 

zajišťuje vysokou rychlost a téměř neomezenou práci s uloţenými daty. Je určen pro menší a 

střední firmy, které určitě ocení moţnost doplnění základní verze systému o konkrétní moduly   

a oblasti, jeţ si mohou vybrat ze širokého spektra, coţ výrazně sniţuje vstupní investice do 

informačního systému [2]. Moduly systému Helios Orage (viz. Příloha A).  

 

Cena informačního systémů Helios Orange se odvíjí od mnoha aspektů, proto nelze stanovit 

přesnou cenu. Obecně patří mezi draţší systémy ve své třídě, coţ je ovšem vyrovnáno vysokým 

výkonem, spolehlivostí a flexibilitou. Programátoři jsou schopni doplnit a upravit IS podle přání 

a poţadavků zákazníka. 

 

Cena se skládá z těchto poloţek: 

 
 licence dle cenového konfigurátoru  

 zakoupení / pronájem licence 

 počet uţivatelů 

 vybrané moduly IS Helios Orange 

 roční systémová podpora (18% z ceny licence) 

 zprostředkování a instalace HW a SW vybavení  

 implementace a sluţby (instalace, importy, programátorské práce,    

 zaškolení obsluhy a konzultace)    

 

1.2.1 Technologické nároky systému Helios Orange 

Kaţdá aplikace vyţaduje pro svůj provoz technickou infrastrukturu (server, klientské počítače, 

síťové prvky a operační systémy atd.) s parametry, odpovídajícími zejména zatíţení aplikace 

v plném provozu. Na celkový datový výkon aplikace má rozhodující vliv optimální 

dimenzování všech prvků infrastruktury a jejich vyváţené sestavení. Aplikace Helios Orange je 

určena výhradně pro provoz v systémovém prostředí firmy Microsoft. 

Server je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké sluţby nebo 

počítačový program, který tyto sluţby realizuje. Server poskytuje sluţby klientům, coţ 

označujeme jako model klient-server. 

 

Poţadavky na server: 

 

Výkon výpočetní sestavy, spravující server informačního systému Helios Orange se odvíjí od 

počtu uţivatelů, kteří s ním pracují a velikosti dat v databázi. V dnešní době výkonných 

počítačů můţe funkci serveru, ve firmě cca do 100 uţivatelů, vykonávat téměř jakýkoliv 

standardně výkonný a dostupný počítač. S rostoucím počtem uţivatelů a dat je nutné HW 

parametry serveru navyšovat (operační paměť, fyzická paměť – harddisk/diskové pole, 

procesor). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika_%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_v%C4%9Bda%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klient_%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klient-server
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 Podporované operační systémy pro server: 

   

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2008 

 

Podporované verze MS SQL Server: 

 

 SQL Server 2000 

 SQL Server 2005 

 SQL Server 2008 

 

 

Klient je v informatice aplikace nebo systém, který přistupuje ke vzdálené sluţbě na jiném 

počítačovém systému (serveru).  

 

Poţadavky na PC klienta: 

 

HW nároky na počítačovou sestavu uţivatele informačního systému Helios Orange nejsou 

nikterak vysoké. Klienti si bohatě vystačí s průměrně výkonnou počítačovou sestavou, na niţ je 

nainstalován kancelářský balík MS Office. 

 

 Podporované operační systémy pro klienta:  

 

 Microsoft Windows 2000 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Windows 2003 

 Microsoft Windows Vista (32-bit) 

 Microsoft Windows 7 (32-bit) 
 

1.2.2 ERP systémy 

Podnikové databáze mohou být před zavedením informačního systému spravovány na mnoha 

různých místech. To můţe vést k chybám v důsledku neaktuálnosti databáze. ERP systém tuto 

situaci řeší. Všechna data jsou uloţena a spravována v rámci celého systému. Informace se do 

systému zapisuje pouze jednou a aktualizace se projevuje okamţitě tam, kde mají uţivatelé       

k ERP systému přístup [3]. 

 

ERP systémy jsou informační systémy, s jejichţ pomocí řešíme plánování a řízení podnikových 

procesů a jsou určeny ke zvýšení efektivity daných procesů. Základem informačního systému 

pro větší aţ velké firmy bývá aplikační jádro a sada standardních modulů (např. Příloha A),    

které vyuţívá prakticky kaţdý typ podniku. Jedná se o funkcionality, které pokrývají zejména 

tyto oblasti [3]:    

 

 účetnictví 

 výrobu  

 logistiku  

 distribuci  

 správu majetku  

 prodej 

 doprava 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika_%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_v%C4%9Bda%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aplikace
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Trendem poslední doby jsou pak i ERP systémy pro střední a menší firmy, jeţ se vyznačují 

mimo jiné velkou přizpůsobivostí firemním procesům. Typickým představitelem je i systém 

Helios Orange. 

Postup implementace ERP systému [3]:   

 definice procesu na ekonomické úrovni 

 naprogramování, případně úprava stávajícího kódu 

 testování 

 přenos do produkčního prostředí 

Přínosy [3]:   

 zefektivnění a zrychlení ekonomických (podnikových) procesů 

 centralizaci a vyčištění dat, sníţení chybovosti 

 dlouhodobé úspory v investicích do informačních systémů a HW 

 zvýšení bezpečnosti - zaznamenává všechny změny v databázi 

 podpora pro vedení účetnictví podle mezinárodních standardů 

 

1.3 Pracovní zařazení 

Ve firmě jsem byl zařazen jako programátor formulářových aplikací v jazyce Delphi, které 

v podobě komponent COM, po zkompilování DLL knihoven, rozšiřují funkcionalitu IS Helios 

Orange. S tímto souvisela i znalost MS SQL Serveru, jenţ jsem potřeboval vyuţívat pro 

vytváření tabulek, pohledů, psaní dotazů a uloţených procedur. Další pracovní úkony souvisely 

s vytvářením tiskových sestav pomocí nástroje Report Builder. Základem výše uvedených 

úkonů byla uţivatelská a administrativní znalost systému Helios Orange. Jelikoţ bylo třeba 

řádně otestovat vše, co jsem vytvořil, dalo by se rovněţ říct, ţe jsem pracoval také jako tester.  

Protoţe podrobné seznámení s IS Helios Orange by zabralo alespoň polovinu mého působení ve 

firmě, tak má práce spočívala v řešení zadaných úkolů, které byly pouţity ve výsledných 

projektech. Úkoly bohuţel často na sebe nenavazovaly a jednalo se o části, jenţ ve spolupráci 

s kolegy produkovaly poţadované výsledné řešení specifikované zákazníkem.  

2 Seznámení s pracovním prostředím 

2.1 Úvodní proškolení 

Po nástupu do firmy jsem byl seznámen a proškolen v oblastech, s nimiţ jsem se měl během 

mého pracovního působení setkávat. Zaškolení probíhalo formou prezentace, ve které jsem byl 

seznámen s IS Helios Orange, jeho uţíváním a nastavením. Součásti IS je také nástroj Report 

Builder, jenţ umoţňuje z dat v databázi vytvořit výstupní tiskovou sestavu v nejrůznější 

podobě. Poslední školení bylo zaměřeno na vývoj rozšiřujících komponent v jazyce Delphi. 

Dozvěděl jsem se základní informace, jakým způsobem se vytváří a přidává nově vytvořená 

komponenta do informačního systému.    

Po tomto školení mi byl nainstalován IS Helios Orange, Microsoft SQL Server 2005 a 

CodeGear RAD Studio pro práci s jazykem Delphi. Tímto byla započata moje odborná praxe. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware
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2.2 Microsoft SQL Server 

První verze SQL Server 1.0 byla vydána společností Microsoft v roce 1989 a řadu let patří mezi 

nejčastěji nasazované databázové servery. Aktuálně poslední vydaná verze je SQL Server 2008 

R2 vydaná v roce 2010 [4]. 

SQL Server je relační databázový systém pro e-obchody, byznys a řešení datových skladů [4]. 

Pracuje na architektuře klient-server, ale můţe být taktéţ pouţit samostatně jako databáze na 

jednom počítači. Umoţňuje zpracování velkého mnoţství paralelních transakcí, coţ je 

zapříčiněno tím, ţe s jedním SQL serverem můţe pracovat v jeden okamţik i několik tisíc 

uţivatelů vkládajících a upravujících data. 

Pro správu a ladění byl od verze 2005 vyvinut nástroj Microsoft SQL Server Management 

Server (SMS), s jehoţ pomocí lze vytvořit a spravovat téměř celý databázový stroj. Ústředním 

prvkem SMS je Object Explorer, který umoţňuje uţivateli procházet, vybírat a pracovat 

s objekty v SQL Serveru.  

Od verze 2008 Microsoft rozšířil SQL Server o nástroj SQL Server Profiler, který slouţí ke 

sledování vytíţení databáze, coţ umoţňuje diagnostikovat a následně optimalizovat chod 

databáze. Dalším novým nástrojem je i Database Engine Tuning Advisor (DETA), který dokáţe 

analyzovat chod databáze a navrhnout optimální nastavení indexů a indexovaných pohledů bez 

expertních znalostí databáze [4]. 

 

Transakce je jedna nebo sada operací, které jsou všechny vykonány úspěšně, anebo nejsou 

vykonány vůbec, čímţ je zajištěna konzistence databáze pro případ, ţe nastanou 

nepředpokládané okolnosti (výpadek proudu atd.). Kaţdá transakce musí splňovat vlastnosti 

standartu ACID: 

 

 Atomicity     (Nedělitelnost)  

 Consistency (Konzistence) 

 Isolation       (Izolace) 

 Durability     (Trvanlivost) 

 

2.2.1 Rozšíření o Transact-SQL 

Jedná se o nástavbu SQL jazyku o prvky procedurálního programování. Program v T-SQL se 

skládá z bloků, které mohou být vnořeny jeden do druhého. Obyčejně kaţdý blok spouští jednu 

logickou akci v programu.  

 

Blok má následující strukturu:  

 
 DECLARE 
  /* Deklarace obsahuje proměnné, typy a lokální subprogramy */ 
 BEGIN 
  /* Výkonná sekce: zde běží procedury a SQL kód. */ 
  /* Toto je jediná sekce, která je v bloku povinná. */ 
 EXCEPTION 
  /* Oblast zpracování výjimek. */ 
 END; 
 

Procedury (databázové objekty) jsou uloţeny v SQL Serveru a jsou spouštěny pomocí 

klíčového slova EXECUTE. Vedle běţných SQL příkazů, jakými jsou SELECT, INSERT, 

UPDATE, DELETE, procedury umoţňují pracovat s cykly, podmínkami, výjimkami, kurzory, 

proměnnými atd. Podobným blokem je také Trigger. Jedná se o blok příkazů, který je volán 

automaticky při provedení předem definovaného SQL příkazu. 
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2.3 Delphi 

Programovací jazyk Delphi je grafickým vývojovým nástrojem společnosti Borland, zaloţeným 

na jazyce Object Pascal. Jeho první verze byla nasazena v roce 1995. Obsahuje systém RAD, 

který umoţňuje jednoduchý vizuální návrh grafického uţivatelského rozhraní pomocí 

komponent [6]. V dnešní době je jiţ zastaralý a je nahrazen novějšími a vyspělejšími 

programovacími jazyky, např. jazyk C#. 

 

Programovací jazyk Delphi [7]: 

 

 obsahuje velké mnoţství komponent  

 umoţňuje vytvářet vlastní komponenty 

 podporuje práci s Internetem 

 umoţňuje jednoduchý návrh vizuálního prostředí  

 je postaven na objektově orientované architektuře  

 umoţňuje vytvářet aplikace klient-server 

 podporuje práci s databází Oracle, MS SQL Server, Sysbase, DB2 a InterBase 

 

Komponenta je objekt třídy, který můţeme umístit na formulář (tlačítka, tabulky, popisky atd.). 

V souvislosti s komponentami jsou klíčové jejich dva základní parametry:  

 

 vlastnosti  

 události 

 

Vlastnosti komponent formuláře určují aktuální stav objektu (barva, velikost textu, písmo atd.). 

Události ve formě metod definují, která část kódu se má vykonat v reakci na vzniklou událost. 

Typickou událostí je metoda zavolaná po stisknutí tlačítka na formuláři.  

 

2.4 Component object model (COM) 

COM je programátorská technika nezávislá na programovacím jazyku. COM objekty jsou 

binární soubory vzniklé kompilací a mají pevně danou strukturu. Nejčastěji jsou 

implementovány v souborech EXE nebo DLL. Lze je pouţít i v jiném jazyce, neţ byly napsány, 

coţ je velmi často vyuţíváno. 

Hlavní myšlenkou pouţití těchto komponent je rozdělit výslednou aplikaci na více částí. Pokud 

by se objevila nějaká chyba v aplikaci, stačí pouze opravit vadnou část bez nutnosti rekompilace 

celé aplikace. Také šetření paměti je jedním z předních důvodů pouţíváni těchto komponent. 

Komponenty lze sdílet mezi aplikacemi v paměti a jsou volány dynamicky pouze ve chvíli,    

kdy chceme vyuţít některou z jejich funkcí. Pokud nejsou zapotřebí, nezatěţují aktuální chod 

počítače. V jazyce Delphi jsou komponenty implementovány pomocí rozhraní. 

 

Všechny komponenty v COM musí být jednoznačně pojmenovány. K tomuto účelu je vyuţit 

identifikátor nazvaný GUID, který jednoznačně pojmenuje komponentu v rámci všech počítačů 

a sítí. Jedná se o 128bitový kód. V jazyce Delphi lze nový identifikátor získat pomocí 

kombinace kláves Ctrl+Shift+G stisknuté v editoru kódu. Jelikoţ neexistuje datový typ 

uchovávající číslo o velikosti 128 bitů, jsou hodnoty GUID v Delphi reprezentovány záznamem 

typu TGUID [7]. 

 

 Příklad GUID v Delphi v hexadecimální soustavě : 
   TGUID = '{C9F9F467-63E5-4723-9D08-7AAE831B9755}'; 
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2.5 Report Builder 

Report Builder, jenţ je součástí IS Helios Orange, je nástroj umoţňující vytvořit strukturované 

grafické výstupy z databáze v kombinaci s textovými vstupy. Jeho prostřednictvím můţeme 

vytvořit poţadovanou tiskovou sestavu, kterou uţivatel pouţívá automaticky a nemusí se dále 

starat o její definici. Uţivatel například můţe označit v informačním systému řádek obsahující 

informace o faktuře a po stisknutí příslušné klávesy na klávesnici nebo pomocí myši se 

vygeneruje tisková sestava, jiţ můţe uţivatel vytisknout, poslat emailem nebo uloţit do 

počítače pro pozdější zpracování.    

3 Postup řešení zadaných úkolů 

3.1 Definované přehledy 

Tyto přehledy jsou zástupci databázových pohledů. Představují virtuální pohledy do databáze a 

umoţňují zobrazit uţivateli vybrané údaje (atributy) z tabulky. Nemusí se jednat pouze o data z 

jediné tabulky, ale i z několika tabulek najednou. Výhodou je, ţe nemusí obsahovat všechny 

atributy, ale jen poţadované, coţ je pro uţivatele přehlednější. 

V uţivatelském prostředí sytému Helios Orange jsou databázové pohledy (tzv. Definované 

přehledy) odlehčeny o povinnou deklaraci („CREATE VIEW view_name AS“) a obsahují pouze 

část SQL dotazu pro výběr atributů a spojení tabulek. 

 

Jedním z mnoha mi zadaných úkolů v této oblasti bylo vytvořit přehled, který vybíral informace 

o firmách a kontaktních osobách ze tří tabulek. V zadání byly uvedeny poţadované atributy,   

jeţ měly být obsahem výsledného přehledu. Poţadavkem bylo, aby kontaktní údaje obsahovaly 

pouze data k doručovací adrese firmy, coţ zabezpečovala podmínka na posledním řádku SQL 

dotazu (viz. Ukázka kódu 1). K tomuto řešení jsem vyuţil nápovědy pro Helios Orange, ve 

které byly uvedeny všechny tabulky, seznam jejich atributů a vztahy mezi tabulkami. 

Nejdůleţitější informací pro mě byla, pomocí jakých atributů jsou tabulky vzájemně propojeny. 

Výsledný SQL dotaz vracející poţadované údaje vypadal následovně:   

 

____________________________________________________________________________  
 SELECT TCO.CisloOrg,TCO.Firma,TCO.Nazev, TCO.UliceSCisly, TCO.PSC, TCO.Misto,  
              TabCisKOs.Prijmeni ,TabCisKOs.PrijmeniJmeno,TabCisKOs.TitulPred 
 FROM  TabCisOrg AS TCO INNER JOIN                       
             TabKontakty ON TCO.ID = TabKontakty.IDOrg INNER JOIN 
             TabVztahOrgKOs ON TCO.ID = TabVztahOrgKOs.IDOrg AND  
             TabKontakty.IDVztahKOsOrg = TabVztahOrgKOs.ID INNER JOIN 
             TabCisKOs ON TabKontakty.IDCisKOs = TabCisKOs.ID AND  
             TabVztahOrgKOs.IDCisKOs = TabCisKOs.ID  
 where TabKontakty.Druh = 12 

_____________________________________________________________________________ 
Ukázka kódu 1 - Definovaný přehled 

 

Nastavení Definovaného přehledu v uţivatelském rozhraní (viz. Příloha B).  
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3.2 Databázové procedury 

K úkolům, které jsem během praxe plnil, také patřilo psaní databázových procedur. Tento úkol 

byl pro mne asi nejsloţitějším, neboť se často jednalo o práci a změny v několika tabulkách 

najednou. Největším problém bylo, ţe k napsání takovéto procedury bylo zapotřebí dokonalé 

znalosti databázové struktury IS Helios Orange. Tento systém obsahuje mnoho pomocných 

tabulek, které je nutno neopomenout při samotném řešení. K vyřešení tohoto problému jsem 

vyuţil manuálu k informačnímu systému a pokusil se tak na tyto vazby přijít sám. V některých 

případech jsem si nebyl jisty, proto jsem vyuţil moţnosti konsultace se zkušenějším kolegou.    

 

Jedním z poţadavků zákazníka bylo vytvoření tabulky pro dílčí fakturace s poţadovanými údaji. 

Pro tabulku jsem přidal omezení pro atributy Castka a FakturaFaVDD. Zákazník poţadoval, 

pokud nebude zadaná částka nebo příznak vystavení faktury, aby tyto hodnoty byly rovny nule. 

Vytvoření tabulky s omezením atributů (viz. Příloha C). 

 

Pro přidání poloţky do této tabulky jsem napsal v nástroji SQL Server Managment Studio 

proceduru s názvem ASGc_Vym_DilciFakPolozky (viz. Ukázka kódu 2). Zde bylo nutné před 

přidáním záznamu ověřit, zdali tabulka tento záznam jiţ neobsahuje. To zabezpečovala 

podmínka if  (viz. Ukázka kódu 2). Pokud tabulka tento záznam jiţ obsahovala, pak byl pouze 

upraven. V opačném případě byl přidán nový záznam do tabulky. 

 

_____________________________________________________________________________ 
Create procedure ASGc_Vym_DilciFakPolozky  
@IDzakazky int, @Poradi int,@Datum datetime, @castka numeric(19,6), @popis 
varchar(255) 
as  // testovací podmínka 
If not Exists(SELECT * FROM ASGc_Vym_DilciFak WHERE IDzakazky=@IDzakazky) 
begin 
  Insert into   
 ASGc_Vym_DilciFak(IDZakazky,Poradi,Datum,Castka,popis,DatumPorizeni,Autor) 
   values(@IDzakazky,@Poradi,@Datum,@castka,@popis,GETDATE(),SUSER_SNAME()) 
end 
ELSE 
begin 
  Update ASGc_Vym_DilciFak SET Datum=@Datum,Castka=@castka,popis=@popis, 
         DatumZmeny=GETDATE(),Zmenil=SUSER_SNAME() 
  WHERE IDzakazky=@IDzakazky AND Poradi=@Poradi 
end 

_____________________________________________________________________________ 
Ukázka kódu 2 - Procedura pro přidání a editaci záznamů 

Tato procedura poté byla volána z uţivatelského rozhraní systému Helios Orange. 

3.3  Generování tiskových sestav 

K vytvoření tiskových sestav jsem pouţíval nástroj Report Builder. Nejdůleţitějším 

poţadavkem zákazníka byl vzhled tiskového formuláře a samozřejmě správnost uvedených dat. 

Většina z těchto zadání spočívala ve vytvoření výstupní tiskové sestavy podle předloţeného 

vzoru. Data byla převzata z databáze, takţe většinu dat nebylo třeba nijak zvlášť kontrolovat.  

 

Základní práce s tímto nástrojem se skládala z vybrání tabulek, které obsahovaly vstupní data 

pro sestavu, a umístění poţadovaných údajů na výstupní formulář. Umístění údajů a popisků 

spočívalo v přenesení komponent pomocí myši na formulář a následná úprava pomocí 

klávesnice a myši. 
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Vybraným úkolem, který zde zmíním, bylo vytvoření tiskového formuláře pro generování 

fakturačních sestav. Firma mi poskytla tištěnou předlohu, podle níţ jsem měl zhotovit novou 

sestavu. Poţadavkem bylo, aby hlavička faktury byla odlišná na ostatních stránkách neţ na té 

první. Toho jsem docílil tím, ţe jsem vytvořil dvě hlavičky a podle aktuální stránky byla 

vytištěna ta poţadovaná (viz. Obrázek 2). Dalším poţadavkem bylo odečtení případných slev 

z celkové ceny. Pokud celková sleva byla rovná nule, tak se údaj o slevě na faktuře vůbec 

nezobrazil (viz. Obrázek 1).    

 

 

 
Obrázek 1 - Sleva 

 

 

 
Obrázek 2 - Hlavička Faktury 
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Tisk této sestavy spočíval v označení konkrétní faktury v databázi a stisknutí klávesy F8. Tímto 

se uţivateli zobrazil náhled na fakturační sestavu a mohl si ji vytisknout nebo uloţit na disk ve 

vybraném formátu. Výsledná tisková sestava (viz. Příloha D).   

 

3.4 Programování uživatelských formulářů 

Asi nejobsáhlejším projektem, který mi byl během praxe přidělen, bylo vytvoření formulářové 

aplikace pro editaci a přidávání záznamů do tabulky ASGc_VYM_TechList_Vytah. Tuto tabulku 

jsem musel podle poskytnutých údajů nejprve vytvořit. Naplnění tabulky daty pro testovací 

účely si vzal za úkol jeden z pracovních kolegů.  

 

Pro základní nastavení aplikace jsem pouţil šablonu projektu, jiţ programátoři ve firmě ASG 

consulting pouţívají. Správné nastavení komunikace výsledné komponenty v COM  s IS Helios 

Orange je náročný proces, proto jsem se zabýval pouze částí pro práci s daty formuláře. Nesměl 

jsem opomenout vygenerování unikátního GUID klíče, který zabezpečuje jedinečné 

pojmenování výsledné komponenty, jeţ má být pouţita v IS. Tento unikátní klíč se vygeneruje 

po stisknutí kláves CTRL+SHIFT+G v Delphi IDE (viz. Ukázka kódu 3). 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 const 
      Class_Editor: TGUID = '{CA3DE0BA-C58D-4FDD-A20C-CF01E71C0ED9}'; 

______________________________________________________________________ 
Ukázka kódu 3 - Generování GUID 

 

K vytvoření formuláře jsem pouţil programovacího jazyka Delphi v CodeGear RAD Studiu. 

Pro vizuální představu, jak by měl výsledný formulář vypadat, jsem dostal tištěnou předlohu. 

Předloha obsahovala vytištěná data, podle nichţ jsem odvodil, jaký datový typ a komponentu 

formuláře pouţít. Formulář obsahoval obrázek loga firmy, který jsem umístil v levém horním 

rohu formuláře. Obrázek výsledného formuláře (viz. Příloha E). Po dokončení vizuálního 

vzhledu formuláře jsem začal s psaním kódu programu. 

Jedna z prvních metod v jazyce Delphi, která je automaticky zavolána při otevření formuláře, se 

jmenuje FormShow. Je předpisem akcí, jeţ se musí vykonat dříve, neţ se formulář zobrazí 

uţivateli. Jednou z akcí je naplnění komponent rolovacího seznamu (viz. Ukázka kódu 5) daty 

z tabulky ASGc_VYM_TechList_Data, kterou jsem pro tento účel vytvořil (viz. Ukázka kódu 4). 

Pro rychlejší vyhledávání záznamů v tabulce jsem vytvořil index na atribut Typ. Vytvoření 

indexu lze nalézt na posledním řádku (viz. Ukázka kódu 4). 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
CREATE TABLE ASGc_VYM_TechList_Data( 
 id int IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 typ nvarchar(20), 
 hodnota nvarchar(50) 
) 
Create INDEX ASGc_VYM_TechList_Data_Hodnota ON ASGc_VYM_TechList_Data(typ); 
 

Ukázka kódu 4 - Vytvoření tabulky a indexu 
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________________________________________________________________________ 
 HQ:=Helios.OpenSQL('SELECT Hodnota FROM ASGc_VYM_TechList_Data WHERE     
     typ=''DruhVytahu'''); 
 while not HQ.EOF do  
 begin 
        CBDruhVytahu.AddItem(HQ.FieldValues(0),nil); 
        HQ.Next; 
   end; 

_____________________________________________________________________________ 
Ukázka kódu 5 - Naplnění rolovacího seznamu 

 

Hlavním účelem formuláře byly dvě základní operace s daty:     

 

 přidávání nových záznamů 

 editace uloţených záznamů  

 

Pro přidání nových záznamů do databáze se otevře prázdný formulář. Formulář obsahuje pouze 

data v komponentách rolovacích seznamů. Pokud se uţivatel rozhodne pouţít formulář 

s předem vyplněnými daty (ze vzoru), můţe taktéţ tuto variantu vyuţít. Tyto akce byly 

v programové části kódu odděleny pomocí podmínky, která porovnávala hodnotu vstupního 

parametru, jenţ byl programu předán z uţivatelského rozhraní systému Helios Orange. 

 

V případě, ţe se uţivatel rozhodl editovat některé hodnoty záznamu, byla data načtena 

z databáze (viz. Ukázka kódu 6) a zapsána do komponent formuláře. Pro získání dat z databáze        

a jejich zapsání do jednotlivých komponent formuláře jsem napsal metodu pojmenovanou Nacti.  

 

______________________________________________________________________ 
 procedure TFormEditor.Nacti(where:string); 
 begin 
     with Helios.OpenSQL('SELECT TOP 1 ID'#13+ 
           ',IDKmen'#13+ 
           ',Varianta'#13+ 
           ',VariantaKon'#13+ //#13 je ASCII řídící znak, který posune kurzor  
           ',Nazev1'#13+  //na začátek dalšího řádeku v kódu.  
  . 
  . 
    'FROM ASGc_VYM_TechList_Vytah WHERE '+where)do 
    begin 
        IDzaznam:=VarToStr(FieldValues(0)); 
           idkmen:=VarToStr(FieldValues(1)); 
           varianta:=(FieldValues(2)); 
           EdtVarianta.Text:=VarToStr(FieldValues(2));//zapsáni hodnoty do formuláře 
           konecnaVar:=NactiBit(FieldValues(3));   
           EdtNazevKartyVytahu.Text:=VarToStr(FieldValues(4)); 
  . 
  . 
   end;  
 end; 

_____________________________________________________________________________ 
Ukázka kódu 6 - Načtení dat z databáce 

 
Abych ošetřil správný formát uloţených dat, napsal jsem si několik metod, které tuto funkci 

zabezpečovaly. Jako příklad bych uvedl funkci VratCislo, jeţ ze vstupního textového zdroje 

nahradí desetinou čárku v čísle za desetinnou tečku (viz. Ukázka kódu 7). Podobné funkce byly 

také pro vrácení datumu, které mělo být ve správném formátu a převedení hodnot 

TRUE/FALSE na hodnoty 1/0 pro komponentu jménem CheckBox. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurzor


~ 16 ~ 
 

_______________________________________________________________________ 
 Function TFormEditor.VratCislo(s:string):string; 
 Begin 
        If s<>'' THEN 
       begin 
            s:=StringReplace(s,',','.',[]); 
            VratCislo:=(s); 
       end 
        else 
       begin 
           VratCislo:='NULL'; 
        end 
 end; 

_____________________________________________________________________________ 
Ukázka kódu 7 - Metoda VratCislo 

 

Pro ošetření moţnosti, ţe uţivatel zadá do textového pole jiné hodnoty neţ číselné, jsem pouţil 

metodu CisloKeyPress, která reaguje na událost stisknutí libovolné klávesy z klávesnice a 

povoluje pouze zápis čísla, čárky a tečky (viz. Ukázka kódu 8). V případě stisknutí jiné klávesy 

nevykoná ţádnou činnost. 

 

_______________________________________________________________________ 
 procedure TFormEditor.CisloKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 
 begin 
   if not(Key  in ['0'..'9','.',',',char(vk_back)]) then Key:=#0; 
 end; 

_____________________________________________________________________________ 
Ukázka kódu 8 - Metoda CisloKeyPress 

 
 

Po dokončení editace nebo přidávání záznamů do tabulky se zákazník mohl rozhodnout, zda 

změny uloţí pomocí tlačítka Ulož, nebo formulář opustí beze změn stiskem tlačítka Storno.      

Při ukládání dat do databáze jsem musel rozlišit, zda se jedná o uloţení nových hodnot (SQL 

příkaz INSERT) nebo o editování předem uloţených dat (SQL příkaz UDATE). Rozdílem bylo, 

jaká metoda bude zavolána. O výběru metody rozhodovala podmínka, která porovnávala 

hodnotu vstupního parametru (viz. Ukázka kódu 9). Vybraná metoda pak zavolala databázovou 

proceduru, jeţ provedla poţadovanou operaci.  

 

 

_______________________________________________________________________ 
 if parametr='new' then 
 begin 
    ulozit;  //volání procedury pro uložení nového záznamu 
    Helios.Refresh(True); 
     Close; 
 end 
 else if parametr='edit' then 
 begin 
     Upravit;  //volání procedury pro aktualizování editovaného záznamu 
    Helios.Refresh(True); 
    Close; 
 end; 

_____________________________________________________________________________ 
Ukázka kódu 9 - Podmínka pro porovnání parametru 
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Po dokončení a otestování funkčnosti formuláře jsem zkompilovaný DLL soubor (komponentu 

v COM) zkopíroval do sloţky, ve které byl nainstalován IS Helios Orange. Posledním krokem 

bylo nastavení správného zobrazení formuláře tzv. nastavení Externí akce v uţivatelském 

prostředí informačního systému (viz. Obrázek 3) a otestování funkčnosti. Důleţitým údaj se 

nachází v kolonce Parametry. Tento parametr se při volání formuláře předá DLL knihovně, 

reprezentující formulář, a zajistí tak provedení poţadované akce (editace záznamu nebo přidání 

nového záznamu). 

 

 
Obrázek 3 - Nastavení pluginu 
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4 Závěr 

4.1 Praktické uplatnění vědomostí ze studia 

 

Při absolvování odborné praxe jsem vyuţil vědomostí o programování a práci s databázovým 

serverem. I kdyţ jsem nikdy předtím neprogramoval v jazyku Delphi, tak přibliţná syntaxe
4
 

kódu mi byla známa z úvodních programovacích předmětů z prvního ročníku a také z předmětu 

zabývajícím se programováním v jazyce Pascal, který byl studijním předmětem na střední škole. 

V databázových předmětech druhého a třetího ročníku jsem se naučil základní práci s MS SQL 

Server a Oracle, s čímţ jsem si během praxe téměř vystačil. Jediný problém mi působil neustálý 

přechod mezi DBMS Oracle pouţívaný během výuky v třetím ročníku a DBMS  MS SQL 

Server pouţívaný na praxi, kdy se mi někdy zaměňovala syntaxe kódu.  
 

 

4.2  Získané vědomosti během praxe 

Největším přínosem vědomostí během absolvování praxe bylo paralelní doplnění znalostí práce 

s MS SQL Server ke znalostem postupně nabytých během studia třetího ročníku. Také jsem se 

poprvé setkal s nástrojem Report Builder, který jsem se naučil ovládat a rozšířil tak své znalosti. 

Naučil jsem se také programovat v jazyce Delphi. 
 

 

4.3 Zhodnocení praxe 

Absolvování praxe bylo pro mne velkým přínosem nejen po stránce programování, ale i po 

stránce získání nových zkušeností, jako je působení v pracovním kolektivu. Začal jsem více 

vyuţívat psaní komentářů ke zdrojovým kódům, neboť po mém odchodu můţe nastat situace, 

kdy bude muset někdo jiný upravit mnou napsaný program a tyto komentáře mu umoţní lépe se 

v kódu orientovat.  

  

Také bych vyzdvihl pozitivní zkušenosti z práce v kolektivu lidí a moţnosti navrhovat               

a konzultovat řešení daného problému. Jelikoţ to byla moje první pracovní zkušenost v tomto 

oboru, měl jsem trochu strach, zdali budou mé znalosti dostatečné. Naštěstí se ukázalo, ţe pro 

řešení většiny úkolů, se kterými se zaměstnanci firmy denně setkávají, jsou mé znalosti 

dostačující, coţ mne velmi potěšilo a určitě dodalo odvahu pro budoucí zaměstnání.   

 

Jediným problémem, s nímţ jsem se během praxe setkával, byla má nedokonalá znalost tohoto 

informačního systému a jeho datové struktury. Pro práci, kterou jsem vykonával, by bylo 

zapotřebí alespoň dvoutýdenního intenzivního školení, jeţ je finančně a časově náročné. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Syntaxe - pravidla pro zápis formálního jazyka (např. programovacího) 
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Přílohy 
 

A.  Schéma modulů 
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B.  Definované přehledy 

 

 

 

 

C.  Vytvoření tabulky 

CREATE TABLE ASGc_Vym_DilciFak( 
 ID int IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 IDZakazky int NOT NULL, 
 Poradi int NOT NULL, 
 Datum datetime NOT NULL, 
 Castka numeric(12, 6) Default 0, //nastavení hodnoty na 0 
 popis varchar(255), 
 FakturaFaVDD bit Default 0,  //nastavení hodnoty na 0 
 DatumPorizeni datetime, 
 Autor nvarchar(128), 
 DatumZmeny datetime, 
 Zmenil nvarchar(128) NOT NULL, 
 TextNaFakture nvarchar(255, 
 VarSymbol nvarchar(20) NOT NULL 
) 
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D.  Tisková sestava 
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E.  Formulář 

 

 


