
 

 



   

 



   

 



   

 
 



   

Abstrakt 
 

Tato bakalářská  práce  se  zabývá  vyuţitím informačního systému v průmyslových 

podnicích. V  práci   je  stručně popsán význam a vývoj informačních systémů včetně 

rozdělení. Hlavní část práce je věnována  podnikovým informačním systémům kategorie ERP, 

pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy na všech 

úrovních. 

V další části této práce je proveden popis fungování IS MS Dynamics AX od společnosti 

Microsoft ve firmě HOBES, spol.s r.o.. Detailně je popsán modul výroby. Závěr je věnován 

vyhodnocení,  upozornění na moţná rizika při výběru a implementaci nového informačního 

systému. Společně s poukázáním na nové trendy rozvoje informačních systémů. 

 

Abstract 
 

This bachelor’s work is about using information systems in industrial enterprises. The 

meaning, development and division of information systems are briefly described in this work. 

The main part is devoted to enterprise resource planning systems of category ERP with which 

it is possible to effectively plan and manage all key enterprise processes on all levels. 

The function of IS MS Dynamics AX from Microsoft used in HOBES, spol. s r.o. is described 

in this part of the work.  The production module is described in detail. The conclusion is 

devoted to evaluation of the possible risks when choosing and implementing a new 

information system and also referring to new trends in development of information systems.  
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Úvod 
 

Kdyby někdo řekl, ţe budoucnost informačních technologií je ve hvězdách, neměl by tak 

úplně pravdu. Pokud by však pravil, ţe je třeba ji hledat v oblacích, zřejmě by mu dnes jen 

málokdo odporoval.  

„Žít aktivně znamená žít s přiměřenými informacemi.“ 

                                                                      (Norbert Wiener) 

 

 

Rok 2009 byl pro řadu českých podniků rokem, kdy globální finanční krize naplno překročila 

naše hranice. Mnoho firem muselo propouštět a celkově restrukturalizovat svůj chod, řada 

firem ale krizi přestála bez větších problémů. V boji s krizí pomohl nový informační systém i 

řada pozitivních změn které jeho implementace přinesla. 

                                                               

Moderní společnost je stále více odkázána na pouţití informačních technologií. Informační 

systémy se stávají páteří podnikání v mnoha oborech. Tento proces je nevyhnutelný a často 

rozhoduje o budoucím úspěchu či neúspěchu podniku. Informační technologie a systémy 

nemění co vyrábět, ale jak to vyrábět. 

 

Cílem této bakalářské práce je nahlédnout do světa informačních technologií, informačních 

systémů, vysvětlit důleţité pojmy v této oblasti a hlavně zdůvodnit význam a vyuţití 

informačních systémů ve výrobním procesu. Pro názorný příklad jsem si zvolila firmu 

HOBES, spol. s r.o.. Tato společnost implementovala nový IS MS Dynamics AX od 

společnosti Microsoft. Detailně popíši fungování IS v modulu výroby. 
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1.    Historické souvislosti – vznik a vývoj 
 

Data, informace a zacházení s nimi jsou stejně staré jako lidstvo samo. Dějiny lidstva jsou 

zároveň i dějinami práce s daty a informacemi. V různých historických epochách vývoje 

člověk pracoval s různými druhy dat pomocí různých technologií. Pro chod lidské společnosti 

v kaţdém věku jejího vývoje byla nutně sbírána a schraňována nějaká data. Ať jiţ s cílem 

uchovat je příštím generacím, předávat je generaci současné nebo jich vyuţívat pro zábavu a 

potěšení. 

První epochou lidského věku bylo období, kdy člověk jako biologický druh počal postupovat 

v ţebříčku biosféry a začal se vyčleňovat ze světa zvířat. V tomto období se objevovaly první 

náznaky schopností člověka sdělovat určité pocity, stavy a informace o nich ve formě 

mimických gest. Postupným vývojem se objevila lidská řeč jako hlavní nástroj sdělování a 

přenosu dat. Nadcházející období zemědělského způsobu ţivota vedlo ke vzniku obchodu a 

posléze ke vzniku písma. Rozvoj kultury a vzdělanosti, vědy a techniky je bez písma 

nemyslitelný.  

Významným mezníkem v práci s daty se stal nástup průmyslové výroby. Tato epocha můţe 

být charakterizována jako ekonomika zboţní nebo z pohledu informatiky jako ekonomika 

přechodu od jedinečných nedokumentovaných pracovních procesů v malovýrobě 

k dokumentovatelným opakovatelným procesům při činnostech průmyslového charakteru. 

Toto období představuje nezadrţitelný nástup a rozvoj technologií. 

Na počátku vývoje informačních technologií tak, jak je známe dnes, základy automatizace, 

stálo uchovávání dat pomocí děrných štítků. Významným vynálezcem který navrhl výpočetní 

stroj pracující podle vloţeného programu a obsahujícím všechny prvky dnešních počítačů byl 

Charles Babbage (1791-1871). 

Válečné události první poloviny 20 století – hlavně druhá světová válka urychlily rozvoj 

informačních technologií. Jiţ v této době jsou vidět první rysy budoucí společnosti zaloţené 

na informacích. [3], [28] 

                            

Obr. 1. Charles Babbage a část Babbageova diferenčního počítacího stroje, který za použití      

            součástek nalezených v dílně, sestavil jeho syn [28] 
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2.    Terminologie 
 

 

Informace – cenný a nákladný podnikový zdroj - v informační vědě se informací rozumí 

především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro 

příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími 

moţnostmi. 

Data – údaje ve formě zpracovatelné informačními technologiemi. 

Informační společnost - je termín pouţívaný v souvislosti se zaváděním nových, především 

informačních a komunikačních technologií (počítačů, internetu atd.) do 

nejrůznějších oblastí kaţdodenního ţivota. Termín "informační 

společnost" má zdůraznit fakt, ţe vedle technických otázek zde musí být 

řešeny i nesmírně důleţité otázky z oblasti etiky, morálky, politiky, práva 

apod., obecně celé široké spektrum moţných dopadů na lidskou 

společnost. 

Komunikace - obecně je sdělování a přijímání informací, můţe probíhat mezi lidmi, mezi 

stroji nebo i mezi strojem a člověkem. 

Komunikační technologie -  je souhrn technických prostředků, kterých se vyuţívá ke 

komunikaci. 

Elektronické komunikace – drátové i bezdrátové spojení. Pro potřeby IS je nutné zřizovat 

nejrůznější spojení, zejména propojení počítačů v lokálních sítích LAN, 

WAN, spojení vzdáleného uţivatele s centrálním počítačem nebo i 

vzájemné propojení celých systémů. 

Informační technologie = IT - pojem zahrnuje všechny prostředky, kterých se vyuţívá 

k pořízení, uchování a zpracování, prezentaci a přenosu dat. 

Informační a komunikační technologie = ICT – představují veškerou techniku, nástroje, 

metody a znalosti, zabývající se zpracováním informací. 

Informační řetězec – přenos a zpracování dat. 

Systém - je účelově definovaná mnoţina prvků a vazeb mezi nimi. Systém vymezuje určitou 

část reality (nebo část naší představy o současné či budoucí realitě nebo i 

část nějaké myšlenkové konstrukce). [27] 
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3.    Informační systém = IS  

 
Systém umoţňující komunikaci a zpracování informací. Vazby mezi prvky systému a vazby 

s okolím (vstupy a výstupy systému) se realizují předáváním dat a informací.  

 

Obr. 2. Schéma IS 

 

 

Informační systém 

Informační systém (IS) je definován jako soubor lidí, technických prostředků a metod, 

zabezpečujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace 

informací pro potřeby uţivatelů činných v systémech řízení. [4]  

3.1.  Hlavní úkoly IS 

• Sběr informací 

• Přenos informací 

• Zpracování a uchování informací 

• Včasná prezentace prvkům řídícího systému ve vhodné formě [25] 

3.2.  Vlastnosti IS 

Vlastnosti IS nabírají stále více na důleţitosti a lze říci, ţe v současné době jsou rozhodujícím 

faktorem účinnosti IS v systému řízení. [25] 

 

Požadované vlastnosti IS 

• Schopnost uspokojit informační potřeby uţivatele 

• Aktuálnost poskytovaných informací 

• Včasnost poskytovaných informací 

• Orientace informace pro potřebu řízení 

• Spolehlivost 

• Uţivatelská výhodnost 
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3.3.  Význam IS 

Informační systémy spolu s informačními technologiemi se na konci minulého století staly 

jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují ekonomiku vyspělých zemí. [11] 

Význam informačního systému spočívá v: 

• Umoţnění rychlého rozhodování managementu podniku 

• Zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím nových sluţeb IS, jako jsou publikování 

   informaci na www serveru, elektronická výměna dat a další 

• Zkvalitňování řízení 

• Rychlé obnově informací 

• Jednotné bázi dat 

• Zavádění netradičních forem prodeje bez časového omezení (e–shoping) 

• Mnohé další 

3.4.  Rozdělení IS 

Informační systémy můţeme rozdělit do kategorií podle různých hledisek, jako účel, obsah, 

velikost, strukturální sloţitost, počet a typy uţivatelů, územní rozsah. 

 

Dělení IS podle územního rozsahu 

• Veřejné IS 

• Interní IS 

 

Kaţdý systém má okolí – to jsou jiné systémy nebo prvky, které mají nějaké vazby (vztahy) 

ke zkoumanému systému. Obecně platí : okolí tvoří prvky nebo systémy jejichţ vzájemné 

vazby nejsou z hlediska řešení našeho systému zajímavé. Neřešíme je, neupravujeme a 

neovlivňujeme ( to neznamená, ţe je nemusíme respektovat). [3] 

 

Veřejné IS 

V okolí interních systémů leţí zdroje externích informací. Tyto zdroje mohou mít různou 

podobu – například jsou to informační systémy na bázi informačních technologií. Takovým 

zdrojům říkáme veřejné IS. Typickým znakem veřejného zdroje je produkce informací pro 

potřebu jiných subjektů. Veřejný IS není určen pro určitý podnik, ale slouţí různým 

právnickým nebo přímo i fyzickým osobám jako jeden ze zdrojů externích informací. [3] 

Významným veřejným IS je internet. 
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Obr. 3. Vymezení veřejného IS [3] 

 

Interní IS 

Podniky, úřady, instituce, organizace mají své informační systémy. Tyto systémy nazýváme 

obvykle interní (podnikové). Typickým znakem interních systémů je produkce informací pro 

vlastní potřebu a pro potřebu danou zákonnými povinnostmi. 

Hlavní úlohou interního IS  je zajišťovat ve firmě dostatek relevantních, aktuálních a 

přesných dat v předem stanovených termínech a ve vhodné formě pro podporu rozhodovacího 

procesu. [3] 

 

Obr. 4. Vymezení interního IS [3] 

 

3.5.  Typy IS pro podporu řízení 

1. Transakční (provozní) informační systémy (Transaction Processing Systems) jsou 

primární informační systémy firmy, zajišťující základní fyziologické funkce firmy.  

Základním posláním těchto IS je interaktivní nebo dávkové shromaţďování dat firmy. 

Na nich spočívá celá tíha přenosu a zpracování všech informací ve firmě. Odpovídá 

prakticky kategorii klasických transakčních informačních systémů, v některých 



 

   7 

případech deklarovaných jako „komplexní MIS“ (Management Information Systems). 

Patří sem především: základní evidence účetních operací, evidence materiálu, 

evidence zboţí, personální evidence apod.   

2. Informační systémy pro reportování (Reporting Information Systems) jsou IS, 

vyuţívající výpočetní techniku k operativnímu řízení základních funkcí 

firmy.Příkladem mohou být standardizované sumární sestavy, které poskytuje účetní 

evidence např. měsíční výsledovka, rozvaha, hlavní kniha apod.  

3. Systémy pro podporu rozhodování (Decision Support Systems)umoţňují provádět 

analýzy dat dle poţadavků uţivatele. Dnes jsou označovány jako BI Business 

Intelligence.  

4. Systémy pro podporu vrcholového řízení (Executive Information Systems) 

zabezpečují informacemi vrchol řídící pyramidy, kde jsou většinou poţadovány 

informace z podstatného okolí firmy (trh, banka, apod.) a také informace agregované 

z prostředí vlastní firmy.  

5. Expertní systémy (Expert Systems) představující bázi znalostí a příslušný výběrový 

mechanismus. Například v oblasti medicíny je implementace expertních systémů 

běţná, protoţe jde zde podstatně jasnější souvislost mezi příznaky a diagnózou. [12] 

 

 

Obr. 5. Pyramida manažerských (řídících) aplikací [3] 

3.6.  Bezpečnost informačních systémů 

Informační systémy se musí bránit nejrůznějším útokům. Proto by měly být vybaveny širokou 

paletou ochranných prostředků. Dobrá bezpečnostní opatření potřebuje kaţdý systém. 

Je nutné si ovšem uvědomit, ţe zcela bezpečný systém nelze vybudovat. Absolutní 

bezpečnost je moţné dosáhnout jen jeho naprostou izolovaností. [3], [26] 
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Zásady pro bezpečnost a ochranu IS 

 Náklady na ochranu IS jsou nedílnou součástí pořizovacích, provozních, inovačních 

nákladů. 

 Za vypracování bezpečnostní politiky odpovídá objednatel. 

 Za návrh komplexního systému ochran odpovídá dodavatel. 

 Dodrţování navrţených pravidel je věcí správce/provozovatele systému. 

 Vţdy je bezpodmínečně nutné soustavně kontrolovat stav a úroveň ochrany systému a  

       z případně zjištěných nedostatků vyvozovat závěry. [3], [26] 

3.7.  Architektura interního IS 

Nejúčinnější a nejefektivnější popis interního IS je jeho zachycení pomocí architektury. 

Základními komponentami interního IS jsou zejména: 

 programové vybavení (dělí se na základní a aplikační) 

 technické vybavení (počítače, servery, aktivní a pasivní prvky sítí apod.) 

 uţivatelé 

 organizační opatření a směrnice, kterými se provoz IS řídí 

 
Obr. 6. Příklad celkové architektury úloh interního IS [3] 

 

Pro potřeby naplnění hlavního cíle této bakalářské práce se budu dále zabývat zejména jádrem 

této architektury tj.ERP vrstvou, která spolu s aplikacemi SCM,CRM a BI tvoří rozšířené 

ERP, respektive ERP II. 
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4.  Podnikový informační systém -  ERP  

 
ERP systém je informační systém, jehoţ pomocí řešíme plánování a řízení podnikových 

procesů. ERP systémy (Enterprise Resource Planning) jsou určeny ke zvýšení efektivity 

daných procesů. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, 

fakturaci, a účetnictví. ERP systémy jsou vhodné pro téměř všechny velikosti firmy - od 

menších, přes středně velké aţ po korporace.  

ERP - termín vymyslela a poprvé také pouţila společnost Gartner Group v roce 1990 jako 

označení pro rozšíření systémů MRP,CIM, které slouţily a stále ještě slouţí ve výrobních 

podnicích pro plánování a automatizaci chodu výroby. 

V současné době uvádí více neţ 85% společností vyuţívající ERP systémy, ţe jsou pro jejich 

podnikání ţivotně důleţité. [20],[21] 

4.1. Vývoj ERP 

Jak jiţ bylo uvedeno pro podnikový informační systém se v současné době nejčastěji uţívá 

zkratka ERP. Nebylo tomu však od počátku. Podnikové informační systémy prošly vývojem 

mnoha názvosloví. Tato nejednotnost v názvosloví těchto aplikací byla postupně odstraněna, i 

kdyţ stále není plně sjednocena, coţ způsobuje obtíţnější orientaci při hledání na internetu, 

v informačních katalozích nebo při studiu literatury. Příklady názvosloví podnikových 

informačních systémů: integrovaný informační systém, integrovaný systém řízení, komplexní 

systém řízení výroby atd. Počátkem devadesátých let se pouţívala zkratka MRP, MRP II a 

s dalším vývojem v podnikových IS se ujala zkratka ERP. [2] 

 

4.2.  Hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů  

1. jednotlivé nezávisle na sobě fungující programy (naprogramované např. v jazyce          

4.generace, aplikace wordu nebo excelu)  

2. samostatné aplikace podporující určitou vybranou funkcionalitu v podniku (např.      

účetnictví, skladové hospodářství, prodej apod.)  

3. aplikace podporující vybranou funkcionalitu začínají být integrovatelné (výměna dat       

mezi aplikacemi)  

4. integrovaný systém se společnou databází pro všechny důleţité podnikové funkce [2] 
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4.3.  Morganovo členění podle technologické platformy  

1. sálové počítače – vědecko-technické výpočty, dávkové zpracování ,spojeni s určitým 

HW, niţší programovací jazyky, plánování především materiálových poţadavků 

2. client-server architektura - v dialogu, vazba na určitý OS, vyšší programovací 

jazyky (COBOL), standardní obrazovky textový reţim, materiálové a kapacitní 

plánování a řízení výrobních zakázek 

3. období internetu - integrace aplikací, třívrstvé aplikace, přenositelnost mezi OS, 

relační databáze a SQL, konfigurovatelné uţivatelské obrazovky, integrovaný IS řízení 

podniku  

4. období architektury orientované na služby (SOA, ESA) - N-vrstvá architektura 

objektové databáze, multimediální aplikace, dodavatelsko- odběratelské řetězce, BI 

Autorů zabývajících se historií podnikových informačních systémů je mnoho a ne vţdy se 

zcela shodují. [2] 

4.4.  Trendy ve vývoji ERP systémů 

Dřívější trend 

 - maximální funkcionalita (rostoucí sloţitost systémů) 

Nynější trend  

 - Integrace -  ERP si ponechává pouze funkce, pro které byl primárně určen – tj. podpora 

podnikových procesů. Další funkce se řeší integrací se specializovanými produkty 

(reportovací nástroje, oblast workflow). 

 - Podpora uživatelů – například nástroje business inteligence – základním úkolem BI je 

monitorovat, analyzovat a plánovat podnikové procesy. 

Analytické nástroje na rozdíl od reportingu nezobrazují pouze stav hodnot, ale snaţí se 

odpovědět na otázky „proč se to tak stalo“ a „co se bude dít dále“. [19] 

 

Trendy ve výběru dodavatelů ERP systémů a nastínění hlavních výhod ERP jsou graficky 

znázorněny v příloze č.4 Grafické znázornění – významní dodavatelé ERP v ČR, výhody 

nasazení ERP. [18] 

4.5.  Funkční moduly ERP 

Podnikové IS se, bez ohledu na velikost firmy, pro kterou jsou určeny, skládají z mnoha částí, 

které řeší nejrůznější potřeby řízení firmy. Pochopitelně více takových součástí bude 

obsahovat systém pro velké firmy, neţ ten, který je určen firmám středním či menším. 
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Systémy pro nejmenší firmy a podnikatele, které řeší často pouze účetnictví a jemu nejbliţší 

oblasti, se nenazývají informační, ale ekonomické systémy. 

ERP systémy jsou ve své podstatě povaţovány za jádro podnikového IS, působí jako 

zprostředkovatel vazeb mezi jednotlivými moduly a jejich zastřešení. [2] 

ERP pokrývají zejména dvě hlavní funkční oblasti: 

1. logistiku – v kontextu ERP zahrnují celou podnikovou logistiku, tj. nákup, 

skladování, výrobu,prodej a zejména plánování zdrojů 

2. finance – zahrnují finanční, nákladové a investiční účetnictví a dále podnikový 

controling [2] 

 

Podrobnější členěni ERP 

Základem informačního systému pro větší aţ velké firmy bývá aplikační jádro a sada 

standardních modulů, které vyuţívá prakticky kaţdý typ podniku. Jedná se o funkcionality, 

které pokrývají zejména tyto oblasti: 

 Ekonomika, jejímţ prostřednictvím jsou řešeny účetnictví, faktury přijaté, faktury 

vydané, pokladna, banka a majetek  - FRM 

 Logistika a skladové hospodářství, které řeší problematiku skladu, nákupu a prodeje  

zakázek - SCM 

 Lidské zdroje, jejichţ úkolem je zejména problematika mezd a personalistiky -HRM 

 Marketing a CRM - řízení vztahu se zákazníky 

 MRP– plánování materiálových potřeb výroby 

 Manažerské vyhodnocování – MIS, BI  je manaţerský informační systém, který pak 

sbírá data z ERP, CRM a MRP/SCM systému a ty pak vyhodnocuje, prezentuje a 

poskytuje jako základ pro strategické a taktické řízení firemních procesů na vyšší úrovni – 

je to vlastně další nadstavba ERP 

Toto členění, do značné míry zjednodušené, je odrazem nabídky softwarových společností na 

českém i zahraničním trhu. [2] 

 
Obr. 7. Kategorie IS  [22] 
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5.    Zavádění podnikových IS 

Při novém řešení i při inovacích je tvorba a realizace IS v kaţdém případě záleţitostí týmové 

práce. Podílí se na ní celé skupiny pracovníků nejrůznějšího zaměření i kvalifikace a jedním 

z nejobtíţnějších úkolů je sladit jejich práci tak, aby byla smysluplná a produktivní a aby byla 

především podřízena základnímu cíli, kterým je vybudování efektivně fungujícího systému, 

plnícího základní funkci – uspokojení potřeb uţivatelů. Týmová práce vyţaduje určité věcné i 

formální náleţitosti, organizační důmysl a vysokou kvalitu řízení všech činností. [5] 

 

Před zahájením budování IS je nutné poctivě zodpovědět základní otázky: 

Opravdu potřebujeme IS? Uvědomujeme si rizika projektu? Vytvoříme projektu potřebné 

podmínky? 

Vedení podniku musí vypracovat plán informační strategie jako součást rozvojového plánu.  

Na proveditelnost projektu IS má vliv hlavně politická vůle vedení podniku. V souladu 

s Plánem informační strategie musí vedení podniku stanovit rozsah projektu IS. [7] 

 

Předimplementační přípravu obvykle chápeme jako zmapování firemních procesů a jejich 

přenesení do standardních procesních modelů a schémat. [7] 

 

Implementace (neboli zavádění) je nejnákladnějším a nejdůleţitějším faktorem ERP 

systémů. Má za úkol popsat dosavadní ekonomické procesy a tyto nadefinovat do ERP 

systému tak, aby provádění těchto procesů bylo efektivní, rychlé, jednoduché a provázané s 

procesy na kterých závisí. [7] 

 

Postup projektového řízení je komplexní a sloţitá činnost, jejíţ součástí a jedním ze 

základních kamenů je i metodika řízení projektu. Metodika je formálně zdokumentovaný 

souhrn standardů, modelů, nástrojů, postupů, doporučení a jednotlivých pracovních kroků, 

které jsou k dispozici před zahájením projektu.  

 

Existuje ovšem pár mezinárodních norem pro projektové řízení a periodizaci projektu, které 

byly připraveny ISO (International Standardization Organization) a IEC (International 

Electrotechnical Commission) a byly převzaty ČSNI (Český normalizační institut) do českého 

normativního systému. 
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 Jsou to normy: 

ČSN ISO/IEC 15288 - upravující popis ţivotního cyklu systémů vytvořených lidmi včetně 

procesů jeho zdokonalování. [29]    

ČSN ISO/IEC 12207 - upravující ţivotní cyklus programového produktu včetně procesů jeho 

zdokonalování. [30]    

 

5.1.  Základní struktura zaváděcího projektu (Implementace) 

• Úvodní studie/ Rozdílová studie 

• Stanovení postupů 

• Způsob realizace 

 

 

Obr. 8.  Struktura zaváděcího projektu [7] 

 

 

V praxi bývají instalovány tři téměř totožné systémy: 

1. Vývojový – Zde pracují programátoři. V případě, ţe je kód hotový, přenáší se do 

dalšího systému 

2. Testovací/konsolidační – Tento systém obsahuje kopii produktivních dat. Zde se 

testuje kód vytvořený ve vývojovém systému. Jednou za čas (řádově měsíc) se 

provede obnovení produktivního systému do testovacího. Konzultanti zjišťují, zda kód 

vykonává svou činnost správně a v souladu s ekonomickými procesy. 

3. Produkční systém – v něm se nachází ostrá produkční data. Naprogramované změny 

se na tato data aplikují pouze po jejich důkladném otestování. Na tomto systému 

pracují běţní uţivatelé (účetní, fakturanti, skladnicí, manaţeři atd.). [7] 
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Reimplementace současného systému bývá často zvolena jako rychlejší, jednodušší a 

levnější řešení, jehoţ výsledkem je zlepšení momentálního stavu, byť v některých 

oblastech jen částečné. [6] 

 

Obr. 9. Příklad organizačního schématu řízení projektu reimplementace IS [6] 

 

5.2.  Modely dodání - ERP  

- On-premise model. Aplikace je nainstalována na serverech organizace vlastnící ERP 

systém. Organizace musí mít vnitřní zdroje na provoz a údrţbu ERP systému. Na upgradech, 

aktualizacích a úpravách systému, se podílí sama organizace spolu s dodavatelskou firmou. 

Jedná se o nejběţnější model vyuţívání ERP systémů. 

 - On-demand model. Tento model je znám také pod pojmy ASP (Application service 

provider) nebo SaaS (Software as a Service). Přestoţe mezi jednotlivými pojmy jsou rozdíly, 

tak hlavní společný rys je, ţe ERP systém je dodáván vzdáleně přes internet. O aktualizace a 

upgrady systému se stará dodavatel, který ERP provozuje na svých serverech. U tohoto 

modelu bývají větší obavy o bezpečnost a spolehlivost sluţby, protoţe organizace nemá 

přímou kontrolu nad správou ERP systému. [8], [10] 
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5.3.  Rizika, neboli na co si dát pozor při výběru nového IS  

1. Všechny klíčové procesy musí být dobře integrované v jediném IS. Ţádné přenosy a 

kopírování dat. 

2. Funkcionalita systému musí být dostatečně propracovaná, nejlépe postavená na 

světových standardech. 

3. IS musí nad jedinou databází umoţnit řídit sdílení číselníků, povolit volby mezi 

centralizovaným/decentralizovaným nákupem a prodejem, musí dokázat řídit výrobu 

výrobků, která můţe paralelně probíhat na více místech. 

4. Systém musí být zabezpečený a stabilní.  

5. Pracovníci musí být při práci se systémem efektivní. Důleţitá je mobilita uţivatelů. 

6. Nutnost otevřenosti systému pro další aplikace. 

7. Vyjasnění priorit funkčnosti IS, pro oblast strojírenství to je plánování a řízení výroby. 

8. Hospodárnost provozu. [9] 

5.4.  Dotace na zavádění ERP 

V roce 2010, probíhala třetí výzva dotačního programu EU s názvem ICT v podnicích. Malé a 

střední podniky tak mohly získat finanční prostředky na zavádění informačních a 

komunikačních technologií aţ do výše dvaceti milionů korun. Dotace jsou určeny na nákup 

softwarových a hardwarových prostředků, které umoţní zvýšení efektivity vnitřních procesů a 

komunikace ve firmě. Správcem programu ICT v podnicích je Ministerstvo průmyslu a 

obchodu prostřednictvím agentury Czechinvest. Výhodou tohoto dotačního programu je právě 

moţnost získání dotace na komplexní řešení IS, jeţ zahrnuje i ERP či CRM systémy. [22] 

 

6.    IS Microsoft Dynamics AX ve firmě HOBES, spol.s.r.o. 

 
Potřeba nového informačního systému se začala projevovat jiţ v roce 2004. Stávající 

informační systém, provozovaný na serveru ALPHA, jiţ delší dobu vykazoval určitou 

nedostatečnost. Z hlediska funkčnost IS je nutno konstatovat, ţe tento systém byl provozován 

v podobě v jaké byl vytvořen a dále upravován dle poţadavků uţivatelů bez výrazného 

komplexního systémového rozvoje. Z dnešního pohledu se stal systém jiţ zastaralý. 

Z hlediska vyuţití moţností nových technologií, byl tento systém omezen svou relativní  

uzavřeností vůči těmto technologiím. 

V únoru 2006 byl vydán Projektový lístek  na výběr a zavedení nového informačního 

systému. 
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Zástupce firmy ITS Jeseník oslovil na základě doporučené poradenské firmy AB Anderson a 

na základě informací získaných z prezentací IS v roce 2006 několik firem, dodávajících 

software svým rozsahem přiměřený našim potřebám.   

Celkem bylo osloveno 5 dodavatelů IS: 

 Control spol. s r.o., Nový Jičín  IS DIALOG3000S 

AXPERIENCE a.s., Praha   IS MICROSOFT  AX 

ITeuro, a.s., Ostrava    IS SYTELINE7 

ASD software, s.r.o., Šumperk  IS QI 

CDL SYSTEM a.s., Zlín    IS MBS – NAVISION 

V rámci celého výběrového řízení byla vybrána  koncem roku 2006 jako dodavatel 

nejvhodnějšího IS: společnost AXPERIENCE, a.s., Praha s programem IS Microsoft AX. 

6.1.  Popis IS Microsoft  Dynamics AXAPTA  

Systém Microsoft Dynamics AX (Microsoft AXAPTA) je produktem společnosti 

MICROSOFT a představuje novou generaci ERP produktů, postavených na objektovém, 

komponentově orientovaném prostředí, určených především pro výrobní a projektové 

organizace. 

V základní verzi, kterou je moţné kdykoli rozšiřovat, IS Microsoft AXAPTA nabízí 

kompletní správu účetnictví, obchodních činností, řízení plynulého zásobování, zákaznických 

vztahů, logistiku, řízení výroby a vedení rozsáhlých zakázek a projektů, jakosti, údrţby apod.. 

Microsoft AXAPTA plně ctí celkovou strategii společnosti Microsoft v absolutní vyváţenosti 

3 základních kritérií, podle kterých se zákazník rozhoduje: bohatost funkcí, vysoká flexibilita 

a přijatelné náklady. [23] 

6.2.  Základní moduly IS AXAPTA 

1. Microsoft Axapta Finance -zajišťuje rychlé, spolehlivé a komplexní účtování, 

finanční sestavy a analýzy. Microsoft Axapta Finance zahrnuje funkce, jako jsou 

správa financí, správa banky, pohledávky a závazky.  

2. Řízení dodavatelských vztahů (SCM) - modul pomáhá spravovat materiály, 

informace a transakce během celého procesu od dodavatele k výrobci, 

maloobchodnímu prodejci a zákazníkovi. K zásobám je moţno připojit dimenze, coţ  

umoţní prohlíţet a analyzovat zásoby mnoha různými způsoby. Toto řešení propojuje 

zaměstnance, dodavatele i zákazníky a pomáhá uţivatelům řídit funkce výroby, 

distribuce, zásob či nákupu. 
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3. Účtování projektů - zajišťuje pevnou platformu, která zákazníkům pomáhá spravovat 

finanční prostředky na projekty. Pomocí těchto funkcí je moţno získat přehled o 

finanční situaci vašich projektů ve vztahu k rozpočtu v libovolném okamţiku projektu.  

4. Řízení vztahů se zákazníky (CRM) - v aplikaci Microsoft Axapta pomáhá 

maximalizovat přínos ze všech vašich obchodních vztahů. Shromaţďováním všech 

informací na jednom místě systém sleduje všechny prodejní a marketingové aktivity a 

udrţuje tyto informace ve strukturovaném a pohotově pouţitelném stavu. Ústředním 

tématem modulu CRM jsou kontakty a vztahy mezi lidmi.  

5. Lidské zdroje -  můţe pomoci rychle přizpůsobit organizaci tak, aby mohla čelit 

novým úkolům. Do modulu Microsoft Axapta Lidské zdroje lze ukládat informace o 

zaměstnancích a smlouvách a poznámky o důvodech rozvázání pracovního poměru; 

lze zde také sledovat přesuny mezi odděleními apod. [23] 

 

7.    Představení společnosti HOBES, spol. s r.o. 

 
Firma HOBES, spol. s r.o. se sídlem Horní Benešov, K luhům 151, PSČ: 79312 zapsaná 

v obchodním rejstříku 13. března 1992 je největším výrobcem zadlabacích zámků v České 

republice.  

 

Obr. 10. Logo HOBES [24] 

 

Výrobní program firmy HOBES, spol. s r.o. tvoří:       

• zadlabací zámky do dveří:obyčejné, dozické, vloţkové, bezpečnostní, přídavné, protipoţární  

• protiplechy  

• okenní a balkónové válečkové uzávěry  

• cylindrické vloţky a klíče  

• střiţné nástroje 

• lisované díly pro autoprůmysl 

• povrchová úprava kovů 

 

Výroba zadlabacích zámků sahá do roku 1950, kdy byla zahájena, tehdy pod jménem 

BRANO (národního podniku Branecké ţelezárny).  
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Novodobá historie firmy začíná privatizací státního podniku v roce 1992 a zaloţením firmy 

HOBES,spol. s r.o. se 100% soukromým vlastnictvím. Následující období je charakterizováno 

rozsáhlými investicemi do technologického zařízení,informatiky a expanzí na zahraniční trhy. 

Obr. 11. Pohled na společnost HOBES, spol. s r.o. 

V současnosti tato firma zaměstnává 200 zaměstnanců v třísměnném provozu. Celkový obrat 

za rok 2010 dosáhl výše cca 200 mil. Kč, z něhoţ více neţ 28 % představoval vývoz 

(především na Slovensko, do Polska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruska a 

Německa). Stabilitu zahraničního obchodu zabezpečuje i dceřinná společnost v Polsku. 

Úspěšná výrobní kooperace probíhá také se zahraničními firmami.Základní jmění společnosti 

je 1.000.000,-Kč. 

Strategickou orientací firmy je spokojený zákazník. O vysoké kvalitě  výrobků svědčí udělení 

certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2002, ISO 14001, ISO TS 16 949. 

Výsledkem jsou různá ocenění jakým je např. CZECH MADE.  

   

 Obr. 12. Udělené certifikace[24] 

 

MOTTO: HOBES – spolehlivé a environmentálně příznivé výrobky pro Váš domov, 

podnik a auto. 

 

http://www.hobes.eu/ed_img/9001.jpg
http://www.hobes.eu/ed_img/14001.jpg
http://www.hobes.eu/ed_img/iso.jpg


 

   19 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 13. Příklad typického sortimentu [24] 

 

 

7.1.  Organizační struktura firmy HOBES, spol. s r.o. 

Základní organizační schéma společnosti 

Vymezení odpovědností a pravomocí vedoucích pracovníků  je stanoveno v organizačním 

řádu, který je základní organizační dokument společnosti. Je součástí podnikových norem.  

Vymezuje základní zásady řízení, horizontální i vertikální dělbu práce, povinnosti vedoucích 

pracovníků, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých útvarů. [14] 

 

 
Obr. 14. Organizační struktura firmy HOBES, spol. s r.o. [14] 
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7.2.  SWOT analýza firmy HOBES, spol. s r.o.  

 

Obr. 15. Současná situace společnosti HOBES, spol. s r.o. 

7.3.  Mapa procesů 

Ve společnosti HOBES, spol. s r.o. jsou identifikovány a popsány jednotlivé procesy, (viz 

Mapa procesů), které jsou nezbytné pro funkční SŘJ/EMS. Tyto procesy jsou popsány 

v organizačních normách společnosti.  

Ve společnosti jsou stanoveny vzájemné vazby procesů a jejich dokladování. Pro zajištění 

efektivního fungování a řízení těchto procesů jsou stanovena kriteria a metody, kterými se 

měří a vyhodnocují. 

Komunikačními prostředky ve společnosti je zajištěna dostupnost informací, které podporují 

jednotlivé procesy a umoţňují jejich monitorování. [13] 
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Obr. 16. Mapa procesů firmy HOBES, spol. s r.o. [13] 

 

 

8.    Výroba – výrobní činnost 

 
Proces výroby je důleţitým procesem  v rámci  společnosti. Vzhledem ke sloţitosti výroby, 

pestrosti postupů, činností a profesních specializací, nemohu detailně popsat jednotlivé 

činnosti, ale zaměřím se na hlavní činnost tj. proces výroby zámků viz. Mapa procesů –výroba 

produktů standard + monitoring výrobku. Nejdůleţitější úlohou logistiky ve výrobě, je najít 

způsob, jak urychlit průchod materiálu výrobním procesem s nejniţšími náklady. 

Popis procesu výrobní činnosti vychází z firemní řízené dokumentace pro jakost. Organizační 

směrnice  výroby stanovuje postupy a odpovědnosti při zajišťování operativního řízení 

výrobního procesu, sledovatelnosti výrobků a jeho identifikovatelnost od vstupu základního 

materiálu do výroby aţ po expedici hotových výrobků tak, aby byla zajištěna jakost a  

environmentální příznivost v jednotlivých krocích a postupech. Zároveň stanovuje způsoby 

sledování kontroly rozhodujících(kritických) míst ve výrobě, které svým způsobem do značné 

míry mohou ovlivnit plynulost výrobního procesu. 

Navazujícím procesem výroby je proces monitorování, kontroly výrobku. Kontrola zahrnuje 

následující činnosti – měření, zkoumání, zkoušení, porovnávání jednoho nebo několika znaků 

výrobku, nebo sluţby a jejich porovnání se specifikovanými poţadavky ke zjištění shody. 

Poţadavky obsahují i poţadavky EMS. [15] 
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Obr. 17. Organizační schéma výrobního úseku [15] 

 

8.1.  Pojmy a definice 

výrobek -   dílce, podsestavy a hotové výrobky 

výrobní předpisy - souhrn všech platných dokumentů, které jsou nezbytné k zahájení                                   

a průběhu výrobního procesu-technologické postupy, výrobní výkresy                                   

kontrolní postupy atd. 

shodný výrobek  -  výrobek, který bez výjimky splňuje všechny parametry, které jsou                                 

mu předepsány ve výkresové dokumentaci nebo byl uznán jako shodný                                 

v průběhu řešení neshody. Shodou se rozumí i splnění poţadavků EMS. 

neshodný výrobek - výrobek, který vykazuje jednu nebo více neshod. 

neshoda -  nesplnění specifikovaných poţadavků nebo odchylky rozměru a jakosti. 

kontrola výrobku - prověření souladu specifikace u rozpracovaného nebo hotového výrobku   

                                 s výrobní dokumentací. 
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návaznost -  schopnost zpětně zjistit historii výrobku pomocí identifikačních  záznamů                              

v kaţdém okamţiku v řetězu navazujících činností. 

identifikovatelnost - označení výrobků podle výkresů, specifikací nebo jiných dokumentů,                                   

které má přiměřeně odlišit jednotlivé výrobky pro případ nutnosti                                    

zvláštní kontroly nebo staţení výrobku z oběhu. 

výrobní kusovník - je seznam materiálů pouţitých ve výrobě. Materiály jsou popsány                                   

pomocí čísla poloţky a spotřeby. 

roční plán -obsahuje sortimentní rozpis plánu výroby a kapacitní propočty pracovníků, strojů 

a zařízení.  Kritériem hodnocení je kapacitní průchodnost strojů a 

zařízení ( % vytíţenost) a potřeba jednicových pracovníků. Tento plán se 

do IS AXAPTA nahraje na začátku kalendářního roku. [17] 

8.2.  Řízení výrobního procesu v IS AXAPTA 

  
 

Obr. 18. Postupový diagram řízení výroby v IS AXAPTA 
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Popis postupového diagramu řízení výroby v IS AXAPTA 

 Výrobní příkaz je zaloţen  potvrzením Plánovaného výrobního příkazu. Ten vzniká 

z Hlavního plánu.  

 Stav výrobního příkazu bude Plánováno, implicitní způsob plánování je zpět od data 

dodání, metoda plánování je Plánování operací.  

 Výrobní příkazy se pak hromadně (za týden) přeplánují metodou Plánování prací 

v operacích, tedy detailně na pracoviště a minuty. 

 Při kroku uvolnění se vytiskne Výrobní dokumentace.  

 Převzetí výrobního příkazu do realizace se potvrdí převedením příkazu do stavu 

zahájeno. Tím se umoţní začít odvádět operace Deníkem Úkolový lístek. 

 Výdej materiálu na výrobní linku (sklad výroba) ze skladu nákupu je řízen 

Plánovanými převodními příkazy. 

 Po vychystání materiálu je Deník převodu ze skladu nákupu na sklad výroby 

zaúčtován.  

 Po provedení práce zapíše pracovník do dokumentace odpracované hodiny a odvedené 

kusy na operaci. 

 Dispečer tyto údaje zadá do Deníku úkolový lístek. Ten se zkontroluje na věcnou 

správnost. Zároveň se zaúčtováním tohoto deníku se automaticky vytvoří a zaúčtuje 

Deník výdejka a materiál se převede do rozpracované výroby (u materiálů které jsou 

vázány na tuto operaci). 

 Hotové výrobky se převedou na karanténo sklad deníkem Hlášení jako dokončené. 

 Karanténním příkazem se pak vyvedou zpět na sklad výroby 

 Potom se výrobky převedou deníkem Převod na sklad expedice. 

 Jednou denně dispečer všechny výrobní příkazy, ve stavu dokončeno, převede 

hromadnou funkcí do stavu uzavřeno. Tím se vyvedou náklady zakázky 

z nedokončené výroby a výrobky na skladu jsou oceněny skutečnými náklady. 
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8.3.  Detailní popis výrobních činností v IS AXAPTA 

Podkladem pro plánování výroby jsou moduly logistiky, závazků(nákupu), pohledávek 

(prodej) a výroby, které zahrnují 

 tvorbu a úpravu prognózy prodeje 

 tvorbu a úpravu prognózy nákupu 

 evidenci prodejních objednávek, jejich změny a expedici 

 evidenci nákupních objednávek,  jejich změny a příjem dodávek 

 evidenci rozpracované výroby 

 evidenci dokončené výroby 

 vedení víceúrovňových kusovníků s kontrolou verze a data platnosti 

 

Základním modulem IS AXAPTA ve společnosti HOBES je modul Hlavní plánování, který 

vyuţívá informace ze všech výše uvedených částí IS, dodavatelského a odběratelského pro  

optimalizaci výroby, plánování nákupu a prodeje.  

Hlavní plánování pomáhá nejen při přesném plánování výroby, ale i všech souvisejících 

oblastí jako je plánování nákupních objednávek, plánování prodeje, plánování lidských zdrojů 

a údrţby strojů a nářadí. Díky tomu je společnost HOBES schopna minimalizovat dobu 

výroby a maximalizovat včasné dodávky zákazníkům, reagovat rychle na změny poptávky a 

sniţovat úroveň zásob. 

Plánování je prováděno na dvou úrovních - plánování prognóz a hlavní plánování. 

a) Plánování prognóz zajišťuje přehled o dlouhodobějších poţadavcích na nákup, 

výrobu a zdroje na základě vícečetných prognózových scénářů, které je moţno sestavit 

např. na různá období, na různé odhady prodeje. Ve společnosti HOBES jsou pouţívány : 

 roční prognózy, pro odhad potřeby materiálu na delší časové období a na 

přípravy dodavatelských kontraktů na následující rok 

 měsíční a čtvrtletní progńozy, které slouţí jako podklad pro hlavní plánování 

b) Hlavní plánování je pouţíváno pro operativní řízení a zajištění poţadavků výroby, výroby  

a s tím spojené poţadavky na nákupu materiálu, realizaci  kooperačních zakázek, ověřování 

kapacit lidských zdrojů a kapacit strojního zařízení. 

Tím, ţe je v IS AXAPTA umoţněno vytváření libovolného mnoţství pracovních hlavních 

plánů, je moţno z pozice vedoucího výroby ale i pracovníků nákupu a prodeje,  provádět 

modelace v závislosti na úpravě prognóz, poţadavků na velikost stavu zásob, úpravy 

směnnosti apod.  
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Do hlavního plánování na rozdíl od plánování prognóz vstupují následující operativní 

informace: 

 aktuálně přijaté a nerealizované prodejní objednávky od zákazníků 

 stavy výrobků na expedičních a výrobních skladech 

 stavy polotovarů ve výrobních skladech 

 stavy rozpracovaných dílů v nedokončené výrobě 

 stavy materiálů na materiálových skladech a ve skladech výroby 

 nákupní objednávky materiálu s termíny dodání, se kterými je moţno pro 

stávající výrobní zakázky počítat  

 výrobní kapacita strojů a nářadí na základě jejich dostupnosti a kalendáře 

pracovní doby 

 kapacita lidských zdrojů na základě jejich dostupnosti a kalendáře pracovní 

doby 

     

Obr. 19. Tabulka plánování prognóz  [23]        Obr. 20.  Tabulka Hlavní plán [23] 

 

V plánování jednotlivých pracovních operací je moţno zvolit jednu ze dvou různých úrovní 

plánování: plánování operací a plánování prací v operacích (jemné plánování na minuty). Ve 

společnosti HOBES je pouţito plánování operací, vzhledem k hromadnému charakteru 

výroby a její struktuře, kdy je prováděna opakovaná výroba velkého mnoţství dílů a výrobků 

a kdy je nutno při plánování výroby zohlednit významný podíl přípravných a seřizovacích 

činností a velikostí dávek vstupního materiálu. Je zde nutno nalézt kompromis mezi velikostí 

zásob na skladě a náročností přípravy stroje , nářadí a uchycení vstupního materiálu pro 

výrobu konkrétního dílu.  
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Optimalizace této přípravy výroby je rovněţ  součástí výrobního modulu IS AXAPTA ale 

není doposud ve společnosti HOBES vyuţito. S optimalizací výrobních postupů v tomto 

směru se v budoucnu počítá. 

 

Systém hlavního plánování slouţí také pro podporu rozhodování v oblasti prodeje, zahrnuje 

návrhy opatření, která označují objednávky, které nelze dodat v poţadovaném termínu. Tato 

opatření ukazují nejbliţší moţná data dodání na základě dispozic materiálů a kapacitu strojů a 

lidí. Pomocí opatření se navrhují změny ve stávajících a plánovaných objednávkách tak, aby 

bylo moţno potvrdit mnoţství zásob odpovídající poţadavkům, případně upravit data dodání 

v závislosti na době výroby. 

Stejně tak systém opatření upozorňuje na odchylky v potřebě a dostupnosti materiálu, 

výrobních kapacit strojů, nářadí a také na nedostatky v oblasti personálního zajištění výroby. 

 

PLÁNOVÁNÍ výrobních zakázek lze provádět dopředně nebo zpětně na základě data dodání 

zákazníkovi, aktuálního data plánování, data dostupnosti surovin atd. ve společnosti HOBES 

vzhledem k hromadnému charakteru výroby je prováděno dopředné plánování výroby, kdy je 

na základě kapacit výroby a dostupnosti materiálu (mnoţství na skladě, budoucí dodávky na 

základě vydaných i plánovaných nákupních objednávek materiálů) a polotovarů spočítán 

datum realizace výrobní zakázky.  

 

Základem evidencí ve výrobě jsou tzv. VÝROBNÍ ZAKÁZKY, coţ jsou interní zakázky na 

výrobu jednoho dílu na určité úrovni kusovníku, výrobní zakázka je definovaná výrobním 

kusovníkem, který je kopií kmenového kusovníku a můţe být pro účely konkrétní výrobní 

zakázky upraven technologickým postupem se stejnou moţností úpravy.(viz.tab. kusovníku) 

• výrobní zakázka je dále definovaná mnoţstvím výrobků/dílů které se mají vyrobit a 

termínem, kdy má být realizována 

• výrobní zakázky lze dle jejich skupin hromadně plánovat, posouvat v procesním zpracování, 

  odvádět či účtovat 

• během a po ukončení výrobní zakázky je moţno provádět vyhodnocování skutečných     

výrobních nákladů oproti kalkulovaným nákladům 

• je moţné propojení nákupních objednávek subdodavatelů s výrobní zakázkou 

• je umoţněno plánování výrobních zakázek přímo z prodejních objednávek 
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Obr. 21. Tabulka kusovníku u daného typu zámku včetně technologického postupu [23] 

 

VÝROBNÍ SPOTŘEBA materiálů a práce se vykazuje pomocí deníků. Ve společnosti 

HOBES je prováděna automatická spotřeba materiálu dle kusovníku na základě odvedených 

prací. Systém umoţňuje i automatické naskladňování a další zpracování odpadu tím, ţe je toto 

uvedeno v kusovníku záporným mnoţstvím. Toto se vyuţívá např. při odlévání zinkových 

klíčů, kdy je přebytek materiálu po recyklaci u dodavatelské firmy dále zpracováván. 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP umoţňuje plánování jak jednoduchých navazujících postupů 

nebo sloţitých síťových postupů. Ke stejným operacím je moţno přiřadit více pracovních 

středisek s tím, ţe systém můţe plánovat aţ na tyto konkrétní střediska, nebo na celou 

skupinu středisek, kdy je konkrétní určení střediska, na kterém se bude operace prováděna, 

stanoveno aţ při rozdělení práce dispečery výroby. 

 

V rámci operace technologického postupu je moţné definovat a popsat jednotlivé ČÁSTI 

OPERACÍ prostřednictvím některé z mnoha charakteristik, například doby čekání, doby 

seřízení, doby zpracování a mnoţství překryvů výroby (zda je moţno zahájit operaci nebo její 

část jiţ po částečném provedení předchozí operace nebo její části). 

Jedním z prostředků pro plánování operací je v IS Axapta Ganttův graf s grafickým 

přehledem výrobních procesů. V Ganttově grafu lze výrobní zakázky přeplánovat 

jednoduchým přetaţením myší. Tento nástroj zajišťuje také detailní řízení práce a plánování 

výroby, včetně moţnosti plánovat práci v kaţdém pracovním centru po minutách nebo 

sekundách. Tento prostředek není ve společnosti HOBES vyuţíván.  



 

   29 

Pro organizaci a evidenci prací na dílně je k dispozici modul Dílenské (dispečerské) řízení. 

V dispečerském řízení, jednotliví dispečeři výroby vytvářejí ze zahájených výrobních zakázek 

SMĚNOVÉ PLÁNY výroby na jednotlivé pracovní dny a směny. 

K jednotlivým operacím jsou automaticky přiřazena konkrétní pracovní střediska a nástroje, 

které dispečer můţe měnit. Jednotliví pracovníci pro dané operace jsou pak přiřazování na 

pracovní střediska předákem směny při zahájení směny. 

 

Po provedení příslušné operace je tato zapsána do odváděcí soupisky , která je na konci 

směny dále zpracována dispečery pro potřeby vedoucího výroby a dalších evidencí. 

V současné době je připravováno řešení odvádění operací pomocí mobilních terminálů pro 

zpracování čárových kódů, čímţ bude zajištěno okamţité promítnutí odvedené práce do 

evidence a dalšího plánování a zpracování ve výrobě. 

Po ukončení poslední operace je proveden ODVOD VÝROBKŮ NA SKLAD, v případě 

polotovarů se jedná o automatický převod polotovaru na výrobní sklad polotovarů, u 

hotových výrobků se jedná o manuální předání pracovníkem výroby pro kontrolu jakosti a 

následně pak do skladu expedice. Výrobní příkaz je následně ukončen, proběhne přepočtení 

odhadovaných nákladů na skutečné náklady a dojde k přeúčtování výroby z nedokončené 

výroby na sklad hotových výrobků – Expedice. Do  expedice  smí  být  předán  výrobek  nebo  

výrobní  dávka  pouze  na  základě  uvolnění  výstupní  technické  kontroly,  která  potvrzuje  

shodnost výrobků. 

8.4.  Kritická místa ve výrobě 

Kritická místa ve výrobě jsou ta místa, která svým způsobem do značné míry ovlivňují 

plynulost výrobního procesu. Cílem stanovení a pravidelného hodnocení kritických míst ve  

výrobním procesu je zvyšovat plynulost výroby, produktivitu a jakost, sniţovat dopady 

environmentálních aspektů a rizik, která se mohou na kritických místech projevit.  

 

Hlídání kritických míst je nastaveno v IS AXAPTA u základních materiálů a dále u strojů a 

nástrojů, respektive udrţování nezbytného mnoţství materiálu a náhradních dílů na skladě. 

[16] 
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9.    Postupový diagram výroby zámků 

 

 
 

Obr. 22. Postupový diagram  výroby zámků ve společnosti HOBES 

 

Zjednodušený postupový diagram výroby zámku. V příloze č. 2 je moţno nahlédnou na 

fotografie tohoto procesu – výroba zámku. V této příloze jsou také popsány technologické 

specifikace u daného procesu. Nedílnou součástí tohoto procesu je kontrola dílů, výrobku 

vţdy před vstupem do další výrobní operace.  
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Závěr 

 
Informační systémy a informační technologie (IS/IT)  se koncem 20. století staly jedním 

z nejvýznamnějších faktorů ekonomik vyspělých zemí. Rozvoj informačních technologií 

výrazně ovlivňuje současné hospodářské prostředí a kvalita informačního systému podniku 

patří mezi strategické faktory prosperity a konkurenceschopnosti podniku. 

 

Cílem bakalářské práce  bylo analyzovat vyuţití IS ve výrobním procesu, pro názorný příklad 

byla zvolena firma HOBES, spol. s r.o.. Tato firma úspěšně implementovala nový IS 

Microsoft Dynamics AX. Nyní mohu jako autorka této bakalářské práce a zároveň jako 

zaměstnankyně společnosti HOBES posoudit průběh implementace IS, zhodnotit přínosy, 

upozornit na moţné rizika  a navrhnout doporučení pro další rozvoj IS v této středně velké 

strojírenské firmě. Konkrétně byl řešen proces výroby za pomocí IS. 

Přínosy pro firmu po zavedení IS AXAPTA 

Posouzení IS celkové:    

A)  Závislost informačního systému na jeho dodavateli 

Toto hledisko povaţuji za velmi důleţité, neboť náročnost změny informačního systému jak 

z pohledu finančního, tak z pohledu personálního zatíţení společnosti po dobu implementace , 

je natolik vysoká, ţe je nutno počítat s ţivotností tohoto IS. Po celou dobu ţivotnosti musí mít 

HOBES  zajištěn přístup k rozvoji tohoto systému, jeho údrţbě, pomoci při řešení případných 

problémů apod. Systém by neměl být závislý na dodavateli, jehoţ personální kapacity jsou 

omezeny a dokonce ani na jednom dodavateli.  

B) Úroveň systému v oblasti technologické 

Zde je hodnocena především úroveň a dostupnost technologií pouţitých při vývoji systému a 

schopnost systému spolupracovat se stávajícími obecně rozšířenými IT.  

Jedná se především o: 

• moţnost spolupráce s kancelářskými aplikacemi Word a Excel 

• moţnost komunikace systémů pomocí elektronické pošty, EDI komunikace 

• moţnost prezentace dat pomocí webového rozhraní – internet, intranet 

• moţnost přístupu do IS ze vzdálených pracovišť 

• plné vyuţití moţností databází s kterými IS pracují 

• vyuţití technologií sběru dat z identifikačních systémů a pomocí čárových kódů 
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C) Úroveň systému z pohledu uživatelského 

Toto hledisko se částečně překrývá s předchozím bodem. V této oblasti jsem hodnotila 

moţnost uţivatele, měnit v průběhu práce s IS své uţivatelské prostředí , pohledy na 

zobrazovaná data, moţnosti jejich dalšího vyhodnocování a zpracování v jiných aplikacích 

(Word, Excel), moţnosti připojování příloh k datovým záznamům. Výraznou předností 

AXAPTY je  vlastnost systému, kdy  je moţné z jakékoli evidence velmi jednoduše přecházet 

a vnořovat se do evidencí souvisejících. Např. z účetního dokladu přejít na prvotní doklad 

nap. fakturu, dále do skladové výdejky aţ po výrobu.  

D)  Úroveň systému z pohledu jeho správy a údržby 

Zde jsem hodnotila moţnosti správy a údrţby IS dle těchto kritérií: 

• úprava stávajících sestav a formulářů a tvorba nových 

• moţnosti exportu a importu dat z a do jiných systémů 

• sloţitost implementace nových verzí s ohledem na zachování uţivatelských úprav 

• dostupnost pouţitých technologií 

• moţnost vzdálené správy systému 

Výraznou předností vývojového prostředí IS AXAPTA je vlastnost, kdy jsou všechny 

uţivatelské úpravy evidovány a jednoduchým způsobem je moţno příslušnou změnu 

stornovat a uvést systém do předchozího stavu.  

 

Posouzení IS z hlediska výrobního: 

• příjemné uţivatelské prostředí 

• plánování APS 

• tvorba směnového plánu  

• identifikace a sledovatelnost výroby  

• předpoklad dodávky výrobků zákazníkovi na základě dotazu  

• výpočet termínu začátku a konce realizace zakázky 

• odvádění operací a hotových výrobků 

• systémové řešení kooperací a moţnost výběru kooperantů na dodávku výroby 

• přenosy dat do Microsoft Office a elektronické pošty 

• dvoustrojová obsluha 

• tvorba grafů a tabulek 

• moţnosti tvorby vlastních tiskových sestav 

• systém nabízí moţnosti řešení úzkých míst 

• provázanost činností obchodního a výrobního úseku včetně zásobování 
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Celkový cíl společnosti HOBES nebylo jen vyměnit stávající IS za nový, ale především: 

• Zefektivnit a maximálně automatizovat činnosti, ve kterých je k tomu předpoklad 

• Pokrýt potřeby uţivatelů jediným řešením 

• Získat a vyuţít robustní nástroj, který plně respektuje vizi a rozvoj společnosti dlouhodobě 

• Zajistit práci s takovým prostředím, které bude práci ubírat, nikoliv zvyšovat 

• Sníţit náklady atd. 

Implementace IS AXAPTA ve společnosti HOBES proběhla v letech 2006 a 2007.  Proces 

implementace probíhal v etapách dle harmonogramu implementace viz. příloha č.1.Popis 

procesu implementace byl popsán v kapitole č.5. 

Cíl společnosti HOBES: Zajistit jednotným řešením IS naprosto stabilní, výkonné a 

uživatelsky přívětivé informační prostředí, které bude pomáhat majiteli, managementu i 

zaměstnancům v naplňování strategických cílů a vizí společnosti, byl úspěšně splněn. 

Doporučení pro další rozvoj IS ve společnosti HOBES 

V nedávné době se nabízela moţnost čerpání dotací z fondů EU. Konkrétně například 

program ICT v podnicích - třetí výzva,uvedeno v kap 5.4. dotace na zavádění ERP. Příjem 

plných ţádostí probíhal od 8. března 2010 do 28. února 2011. Je moţné, ţe budou vyhlášený i 

další podobné programy.V rámci realizace projektu mohou být zakoupeny informační a 

komunikační technologie zaměřeny na rozšiřování a vyuţití IS pro zvyšování vnitřní 

efektivity podniku. 

Příklad názvu projektu: „Rozšíření, implementace a integrace pokročilé správy dokumentů a 

systému řízení a kontroly jakosti firmy HOBES, spol. s r.o.“  V příloze č.3   je nastíněna 

SWOT analýza – charakteristika   předpokladů pro úspěšnou realizace projektu. 

 

Modernizace infrastruktury a technických zařízení 

A)  Modernizace a rozšíření síťové infrastruktury 

Modernizace síťové infrastruktury je zvýšení propustnosti, spolehlivosti a bezpečnosti 

počítačové sítě prostřednictvím aktivních síťových prvků, které budou umoţňovat jejich 

vzdálený monitoring a konfiguraci ve všech budovách ( WiFi,). 

B) Modernizace serverových prostředků 

Nákup a instalace výkonných serverů pro provoz databází a dalších serverových aplikací. 

C) Modernizace uživatelských zařízení (PC, NTB, monitory, tiskárny) 

V souvislosti s nasazením nových aplikací, nastala potřeba modernizace koncových PC u 

uţivatelů na manaţerských pozicích, kteří se podílejí na vývoji a tvorbě vykazovacích 
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nástrojů a kteří budou provádět administraci firemního portálu, systému pro správu 

dokumentace a systému pro kontrolu a řízení jakosti. 

D)  Nákup zařízení pro snímání, tisk a kopírování dokumentů 

S novými moţnostmi nového IS a připravovaného systému pro správu dokumentace a 

systému pro kontrolu a řízení jakosti, přichází poţadavek na ukládání, prezentaci a archivaci 

příchozích papírových dokumentů do elektronické podoby tak, aby uţivatelé měli snadný, 

rychlý a bezpečný přístup k těmto dokumentům.  

E)  Zavedení systému identifikace a zpracování dat pomocí čárových kódů 

Jedním ze základních poţadavků ze strany odběratelů i dodavatelů, je nejen označování 

výrobků čárovými kódy, které jsou jiţ standardně prováděny, ale nově i pouţívání čárových 

kódů na dokumentech přicházejících k odběratelům a dodavatelům ze společnosti (dodací 

listy, označování přepravních beden a palet) a identifikace pohybu materiálu, nedokončené 

výroby a výrobků ve výrobním procesu.  

F) Rozvoj  stávajícího IS 

Implementace poţadavků normy ISO/IEC 27001 v IT/ICT společnosti HOBES. 

G) Analýza, návrh vývoje a vývoj systému pro správu ISO dokumentace, portál 

Cílem celého řešení by bylo zavedení elektronického řízení ISO dokumentace s ohledem na 

poţadavky zákazníka a s ohledem na systém managementu jakosti (poţadavky na ISO 

dokumentaci) dané normou ČSN EN ISO9001. Tento druh řešení přinese  společnosti 

HOBES zefektivnění procesu elektronického řízení ISO dokumentace s vyuţitím 

nejmodernějších technologií. Z toho plynoucí sníţení nákladů na administrativu v oblasti 

zajištění seznamování se s ISO dokumenty, při jejich tisku a distribuci. Další výhodou je 

přehledná struktura dokumentů a jejich dostupnost.  

Takovýto projekt by měl prokazatelně významný vliv na přímé zvýšení konkurenceschopnosti  

podniku. Završení procesu implementace informačního systému napomůţe k výraznému 

zlepšení hospodářských výsledků podniku.  

  

Rizika pří výběru a zaváděni IS  byly jiţ popsány v kapitole  5.3., ale je třeba ještě zdůraznit, 

ţe podnik který vyhodnocuje a inovuje své IS/IT, musí brát v úvahu vývojové trendy IS/IT. 

Protoţe špatná volba se můţe v krátké době odrazit v horší flexibilitě a horších ekonomických 

výsledcích podniku.  

Závěrem bych poloţila tedy otázku: 

Jak poznáme, že jsme vybrali a dobře implementovali správný IS? 

Pokud vydrží firma s novým IS alespoň 15 let je možno říct: „ Vybrali jsme dobře“. 
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Seznam zkratek 

 
IS Information System (informační systém) 

IT Information Technology (informační technologie) 

ICT Information And Communication Technology(informační a    komunikační  

 technologie) 

MIS Management Information System (marketingový informační systém) 

SCM Supply Chain Management (řízení dodavatelských řetězců) 

CRM Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky) 

ERP Enterprise Resource Planning (podnikový informační systém) 

TPS Transaction Processing System (provozní informační systém) 

OLAP ON-Line Analytical Processing (druh technologie pro zpracování dat) 

OLTP On-Line Technological Processing (druh technologie pro zpracování dat) 

DSS Decision Support Systems (systémy pro podporu rozhodování) 

RIS Reporting Information System (reportovací informační systém) 

EIS Executive Information Systems (systémy pro podporu strategického řízení) 

MRP Material Requirements Planning (plánování výroby) 

MRP II Manufacturing Resources Planning (pokročilejší plánování výroby) 

CIM Computer Integrated Manufacturing (počítačová integrovaná výroba) 

SQL Standard Query Language (dotazovací jazyk) 

OS Operating Systém (operační systém) 

SOA Service Oriented Architecture (architektura orientovaná na sluţby) 

ESA Enterprise Service Architecture (architektura orientovaná na sluţby) 

FRM Finance Resource Management (finance podniku) 

HRM Human Resource Management (personalistika- lidské zdroje) 

BI Business Intelligence (manaţerské aplikace) 

OLRT On-Line-Real-Time (přímé řízení technologického procesu) 

IEC International Electrotechnical Commission (mezinárodní norma) 

ISO  International Standadization Organization (systém managementu kvality) 

ASP Application Service Provider (forma outsourcingu informačních 

technologií) 

APS Advanced Planning System (pokročilé plánování výroby) 

EDI Electronic Data Interchange (propojení operačního systému) 

SaaS Software as a Service (podniková aplikace s uplatněním internetu) 
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WiFi Wireless Fidelity (bezdrátové připojení k internetu) 

LAN Local area network (lokální datová síť) 

WAN Wide area network (globální datová síť) 

EMS Environmental Management System (systém řízení ţivotního prostředí) 

EU Evropská Unie 

PC Počítač 

HW Hardware 

SW Software 

NTB Notebook 

SŘJ Systém řízení jakost 

ČSN České technické normy 

ČSNI Český normalizační institut 

ONS Organizační norma společnosti 

TP Technologický postup 

VN Výrobní náměstek 

ON Obchodní náměstek 

VVK Vstupní a výstupní kontrola 

VSZ Vedoucí zásobování 

DM Dispečer montáţe 

TS Výroba pro automobilový průmysl   
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Příloha č.1 

 

Harmonogram implementace IS AXAPTA ve společnosti HOBES 

 

Harmonogram implementace vychází z předpokladu, ţe není nutné začít rutinní provoz od 

začátku nového roku. S ohledem na to, ţe v prvním čtvrtletí roku probíhají účetní závěrky 

celého předchozího roku, je vhodné ponechat v činnosti ještě  původní program a teprve po 

řádném uzavření předchozího roku provést ukončení činnosti původního programu a věnovat 

se novému, s tím, ţe data prvního čtvrtletí budou i s počátečními stavy nového roku do 

nového programu přeneseny a bude na ně plynule navázáno. První čtvrtletí bude věnováno 

zaškolení uţivatelů ve společnosti HOBES.  

 

Harmonogram je zpracován společností AXPERIENCE do 4 základních etap: 

 

Etapa I. – Detailní specifikace implementace – vstupní analýza 

Cílem je identifikovat potřeby a poţadavky ve všech oblastech systému. Výsledkem je 

informace o rozsahu činnosti původního systému. 

Časové rozmezí – 1.9.2006 – 10.11.2006 

 

Etapa II. – Customizace 

Příprava nového systému dle zjištění z předchozí etapy, tj příprava sestav, úprava poţadované 

funkcionality a úprava základních parametrů nového systému na poţadované podmínky 

HOBES. Výsledkem je otestování odlišností původního a nového programu. 

Časové rozmezí – 10.11.2006 – 8.12.2006 

 

Etapa III. - Implementace 

Proběhne cílové nastavení systému, školení uţivatelů a převody dat. Výsledkem je zahájení 

rutinního provozu. 

Časové rozmezí – 8.12.2006 – 30.3.2007 

 

Etapa IV. – Dohledový provoz 

Po zahájení rutinního provozu bude poskytnuta dodavatelem podpora nad rutinním provozem 

systému v délce 1 měsíc a to na základě dalších jednotlivých objednávek. 

Časové rozmezí – 2.4.2007 – 30.4.2007 



 

   

Příloha č. 2 
 

Fotografie výrobního procesu – výroba zámků, specifika 

výrobního zařízení 

Lisovna - specifikace lisů používaných ke stříhání jednotlivých částí zámků: 

Výstředníkové:  

25 tun 5 strojů  

40 tun 15 strojů  

63 tun 5 strojů 

63 tun s podáváním 4 stroje 

100 tun 1 stroj 

100 tun s podáváním 2 stroje 

160 tun 1 stroj 

160 tun s podáváním 2 stroje 

220 tun 1 stroj 

250 tun s podáváním 1 stroj 

 

Hydraulické: 

100 tun 1 stroj - přesný střih do tl. mat. 3 mm, š. 100 mm 

100 tun 3 stroje -tvarované výlisky do tl. mat. 1,5 mm, š. 190 mm 

Střih čela zámku  - lisovna 



 

   

 
 

Střih plechů zámku  - lisovna 

 

Galvanovna-slabě kyselého zinkování 
 

Galvanizování je elektrochemické vylučování příslušného kovu na vodivý materiál. 

V našem případě se jedná o proces zinkování tzn. ţe na vodivý materiál (ţelezo) naneseme 

vrstvu zinku, tato vrstva se nejčastěji pohybuje okolo 8-12μm. Vrstva zinku na materiálu 

působí jako ochrana proti korozi. Můţe zlepšit vzhled a estetickou hodnotu výrobku.  

Proces zinkování se skládá z několika procesů: 

Odmaštění, moření, dekapování, nanášení zinku, chromátování, utěsnění, usušení. 

Mezi jednotlivými procesy probíhá oplachování materiálu. 

Chromátování znamená ţe na vrstvě zinku vytvoříme pasivační vrstvu, která bude výrobek 

lépe chránit proti korozi. My pouţíváme tenkovrstvou modrou pasivaci s utěsněním a 

silnovrstvou ţlutou pasivaci bez utěsnění. Tyto pasivace jsou bez obsahu šestimocného 

chrómu. 

 
 

Závěsy pokovení dílů – galvanovna 



 

   

Svařovna 
 

Impulsní svářecí zařízení KKE 6/15 s,  

jakostním kontrolním systémem KKE-Q 

stůl lisu 800 x 400 mm 

pracovní zdvih max. 200 mm 

rychlost zdvihu 20 - 200 mm/s 

lisovací síla max. 15 kN 

přesnost nastavení +- max. 2,5 % 

vzdálenost elektrod při otevření nářadí max. 300 mm  

 

 
 

Svařování plechu k čelu – svářecí automat 

 

 

 
 

Detail procesu svařování 



 

   

Montáž 

 
Montáţ jednotlivých dílů zámků je prováděna dle montáţních postupů pro jednotlivé typy 

zámků. V montáţní hale je umístěno několik montáţních stolů vy bavených pneumatickými 

šroubováky. Stoly jsou uspořádány podél pohyblivého sběrného pásu. 

 

 
 

Pohled na montáž zámků 

 

 

 
 

Pohled do montážní haly 

 



 

   

 
 

Hotové zámky – připravené k zabalení 

 

 

 
 

Zabalené zámky – připravené k expedici 

 



 

   

Příloha č.3 
 

SWOT analýza – charakteristika   předpokladů pro úspěšnou 

realizace projektu 

Společnost HOBES, spol. s r.o.chce rozvíjet své aktivity se zaměřením na země EU a to 

zejména modernizací výrobního strojního vybavení a informační technologie za pouţití 

ekologicky příznivějších technologií. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 zkvalitnění vnitřní a vnější komunikace ve 

společnosti 

 zlepšení vnitřního a vnějšího informačního 

systému ve společnosti 

 zkušenost s implementací podnikového 

systému ICT technologií do firmy 

 podpora konkurenceschopnosti  

 zajištěné finanční prostředky na realizaci 

projektu  

 zvýšení kvalifikace a dovedností vlastních 

zaměstnanců, 

 posílení efektivní podpory informačních a 

rozhodovacích procesů na všech úrovních 

řízení organizace  

 nutnost kvalifikované pracovní síly pro obsluhu 

nové ICT technologie 

 nutnost výdajů na  přípravu a realizaci školení v 

oblasti  nových ICT technologií  pro pracovníky 

ve firmě 

 zatíţení společnosti závazky vyplývající 

s realizace projektu  

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 
 vyuţití kvalitativně vyššího potenciálu 

v oblasti rozšíření informačního a systému   

 dokončení implementace podnikového 

systému 

 posílení hardwarových a softwarových 

prostředků pro sběr, přenos, ukládání, 

zpracování, distribuci a zabezpečení dat 

 zeefektivnění systému v řízení podnikových 

činností zejména v oblasti logistiky, financí, 

výroby, prodeje a personalistiky 

 moţnost čerpání finančních prostředků z EU 

pro strukturálně postiţené oblasti 

 vady na nově zakoupených technologiích 

(časové prostoje spojené s reklamacemi a 

opravami) 

 nezájem ze strany zaměstnanců při seznamování 

se a učení novým procesům a postupům  

 sníţení zájmu odběratelů z důvodů niţší úrovně 

komunikace z jejich strany  

 nedostatky při realizaci projektu, nesplnění 

podmínek programu pro proplacení dotace 

 chybně nebo opoţděně vyhlášené výběrové 

řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Příloha č.4  

 

Grafické znázornění – významní dodavatelé ERP v ČR, výhody 

nasazení ERP 

Český trh ERP systémů je v současné době zahlcen různými dodavateli a poskytovali ERP 

systémů. Z výzkumu však vyplývá, ţe na první příčky patří SAP (29,5%), Helios (17,3 %), 

Oracle (14,1 %) a Microsoft Dynamics AX a NAV (13 %). Z odpovědí tázaných podniků lze 

odvodit, ţe ERP systémy jsou komplexním prostředkem řízení, který usiluje o pokrytí a 

přiblíţení se všem potřebám standardního českého podniku.  

Významní dodavatelé ERP v ČR

SAP

29%

HELIOS

17%
ORACLE

14%

MICROSOFT

13%

OSTATNÍ

27%

 Významní dodavatelé ERP v ČR  

 

Přes řadu výhod, které můţe ERP systém celopodnikové efektivitě poskytnout, jednu třetinu 

firem odrazuje finanční nedostupnost a pro pětinu firem, je to hlavně čas, který musí 

investovat do výběru a zprovoznění tohoto komplexního nástroje. Český trh ERP systémů je v 

současné době zahlcen různými dodavateli a poskytovali ERP systémů. 

Výhody nasazení ERP systému v %

24

22

22

12

10

8

2

Jednotné pracovní prostředí v celé firmě

Šetří čas

Jednodušší výstupy pro analýzu vstupů

Zkrácení odezvy systému

Snížení provozních nákladů

Nižší administrativní náklady

Konkurenční výhody

 

Výhody nasazení ERP v systému 


