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1. ÚVOD 

Jiţ několik dekád eskalující trend globalizace, jenţ kodifikuje geografické 

vzdálenosti na bázi rychlosti transportu informací. Prudké turbulence na světových 

finančních trzích. Předem neodhalitelné výkyvy v hospodářských cyklech vyspělých 

ekonomik. Nárůst frekvence různorodých změn napříč ustálenými trţními strukturami. 

Vzrůstající potřeba relevantních informací, jeţ budou k dispozici ve správný čas  

na správném místě. Prudký rozmach a asimilace informačních technologií téměř do všech 

sfér ekonomických i ostatních lidských aktivit.  

Všechny výše zmíněné činitele vytváří na ekonomické subjekty silný tlak  

na zvyšování agility podnikání, zrychlení a zkvalitnění komunikace  

v odběratelsko-dodavatelských řetězcích a v neposlední řadě také tlak na růst efektivity  

a konkurenceschopnosti podniku. Za této situace můţe být pro mnoho firem brilantním 

řešením precizně navrţená a realizovaná integrace informačních systémů nasazením 

platformy SOA a webových sluţeb. 

I přes velký boom, jeţ v České republice za poslední tři roky implementace 

platforem SOA a BPM zaznamenala, je reálné nasazení daných platforem stále spíše 

doménou velkých a středních firem. Z tohoto důvodu je pro mě velkou výzvou provést  

v rámci diplomové práce praktický návrh implementace těchto platforem právě v existující 

malé firmě spíše lokálního charakteru. 

Cílem této práce je provedení servisní a business analýzy v rámci reálné 

perspektivy malé výrobní firmy a následné vypracování kompletního návrhu automatizace, 

který pomocí webových sluţeb na bázi platformy SOA propojí její existující informační 

systém s informačním systémem jejího vybraného odběratele. 

Alternativním cílem je adekvátní identifikace a výběr platforem a softwarových 

nástrojů, díky kterým má v rámci udrţení nízkých nákladů na vývoj i provoz, smysl 

uvaţovat o nasazení SOA a BMP v malé společnosti. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1. Podnikový náhled na SOA 

Architektura orientovaná na sluţby (SOA) a její implementace – webové sluţby 

(WS) představuje především architektonický koncept. Tento koncept se pokouší vhodným 

způsobem transformovat architekturu informačních technologií na servisně orientovanou  

a díky tomu poskytuje detailní přehled o funkcionalitách, jeţ má podnik prostřednictvím 

sluţeb k dispozici. Tento fakt představuje značný potenciál pro další rozvoj,  

navíc zaloţený na IT infrastruktuře, kterou jiţ podnik vlastní a spravuje.  

Prostřednictvím propojení sluţeb do procesů podnik získá celistvý a detailní obraz 

fungování svých procesů. Tento obraz slučuje náhled na podnik z hlediska procesního 

řízení (BPM) a také z hlediska IT oddělení (SOA), čímţ značně přispívá k transparentnosti 

IT a zjednodušení vzájemné komunikace. V globálním měřítku se následně  

po implementací SOA podnik plně transformuje na procesní řízení, protoţe aţ od této 

chvíle je schopen celistvě řídit své obchodní procesy. 

Servisně orientovaná architektura také poskytuje metodologickou  

a technologickou základnu, pomocí které mohou společnosti integrovat své vzájemně 

nekompatibilní vnitropodnikové informační systémy a také tyto systémy dynamicky 

propojit se systémy svých obchodních partnerů.  

2.2. Architektura orientovaná na služby (SOA) 

2.2.1. Okénko do historie 

Prvotní náznaky servisně orientované architektury lze nalézt ve standardu 

CORBA, který v roce 1996 představilo konsorcium Object Management Group (OMG). 

Jiţ na začátku devadesátých let začaly inovativní společnosti z řad komunikací,  

financí a pojišťovnictví implementovat ve svých systémech servisní vrstvu na bázi mnoha 

distribuovaných technologií. Nejrozšířenějšími platformami byla CORBA (Common 

Object Request Broker Architecture), model DCOM (Distributed Common Object Model) 

a také Tuxedo Applications, jeţ v tehdejší době patřily k jedněm z nevýkonnějších, 

distribuovaných a servisně orientovaných aplikací, které umoţňovaly propojení 

softwarových entit v různých komunikačních sítích (také v rámci Internetu). Nicméně 

společností které dovedly implementaci platformy SOA úspěšně do praxe bylo minimum, 
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hlavně díky vysokým hardwarovým a finančním nárokům, sloţitostí konfigurace  

a nedostatkem manaţerských zkušeností s implementací dané architektury. [8] 

Postupně se však situace kolem platformy SOA začala zlepšovat - v roce 2000  

se tento koncept dostal mezi širší odbornou veřejnost a velké mnoţství malých i větších 

firem (včetně IBM, Oracle, SUN, HP, SAP) vycítilo příleţitost k zisku a začalo vyvíjet 

široké spektrum aplikací a standardů pro podporu implementace SOA. 

Díky boomu technologie World Wide Web, s velkou pomocí softwarové  

a marketingové podpory ze stran velkých výrobců softwarových řešení a také díky 

rozmachu dostupné a spolehlivé síťové infrastruktury a dostačujícímu výpočetnímu 

výkonu, zaţívá koncept SOA v posledním desetiletí prudký vývoj. Dalším pozitivním 

faktorem na růst implementací SOA, je také globální změna v podnikovém ekonomickém 

smýšlení - internacionalizace a globalizace firem a tlak na transformaci IT aplikací  

na procesně orientované a business podporující IT sluţby. 

Historicky nejnovějším, a v současnosti také nejvíce protěţovaným konceptem, 

jeţ platformu SOA vhodně doplňuje, je Business Process Management (BPM).  

BPM ve spolupráci se sluţbami definovanými na servisně orientované architektuře 

umoţňuje zavádět, modifikovat a testovat business procesy a sluţby téměř v reálném čase. 

2.2.2. Definice SOA 

Pro nejpřesnější náhled na SOA si dovolím pouţít dvě nejznámější a nejpřesnější 

vymezení: 

Servisně orientovaná architektura představuje otevřenou, snadno rozšiřitelnou, 

svázanou, lehce spravovatelnou architekturu, jež je složena z autonomních, kvalitu 

zajišťujících, spolupracujících, snadno nalezitelných a znovupoužitelných služeb, které jsou 

implementovány ve formě Webových služeb. [2] 

Servisně orientovaná architektura je IT strategie, jež organizuje jednotlivé funkce 

obsažené v podnikových aplikacích do formy standardizovaných, spolupracujících služeb, 

jež mohou být jednoduše a rychle spojovány a znovupoužívány dle potřeb podniku. [3] 
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2.2.3. Rámcový model SOA 

Rámcový model SOA definuje obecné schéma výměny informací mezi dvěma 

primárními entitami - poskytovatelem sluţeb a konzumentem sluţeb. Třetí entita - registr 

sluţeb figuruje v tomto modelu v roli prostředníka. Na obrázku 2.1 je popsán základní 

proces výměny informací. Poskytovatel sluţeb vyvine sluţbu, definuje její rozhraní  

a publikuje ji v registru sluţeb. Spotřebitel sluţeb (informací) prohledá registr sluţeb, 

nalezne odbovídající sluţbu a poskytovatele a zaţádá o její doručení. Poté poskytovatel 

sluţby doručí sluţbu (informace) konzumentovi. [25] 

 

Obr. 2.1: Interakce mezi spotřebitelem a poskytovatelem v rámci SOA [5] 

2.2.4. Referenční struktura SOA 

Referenční architektura SOA se skládá z devíti abstraktních vrstev, kde kaţdá 

vrstva zaštiťuje určitou funkcionalitu a úroveň abstrakce. Horizontálně poloţené vrstvy  

se vztahují k obecné funkcionalitě SOA, kdeţto sluţby uloţené vertikálně poskytují různé 

rámce podpory pro funkcionální sluţby uloţené horizontálně. Referenční model 

architektury je znázorněn na obrázku 2.2. 

1) Operační vrstva 

 Tato vrstva obsahuje celé portfolio stávajících aplikací a informačních systémů, 

jenţ společnost provozuje v rámci podpory svého podnikání - různé oborově specifické 

aplikace, databázové a transakční systémy, zastaralé monolitické IS, stávající ERP a CRM 

řešení. Smyslem implementace této vrstvy je maximální zhodnocení dosavadních investic 

do ICT v rámci stávající infrastruktury, tak aby v co největší míře podporovaly výsledné 

řešení implementace SOA. 
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2) Vrstva komponent 

Na této vrstvě referenční model definuje komponenty jako základní jednotky  

pro implementaci sluţeb. Tyto jednotky z pohledu zvenčí vystupují jako tzv. černé skříňky,  

jeţ svoji funkcionalitu publikují pouze skrze své rozhraní. 

Kaţdá komponenta sluţeb poskytuje jednotlivým sluţbám svou funkcionalitu  

pro realizaci sluţbou poţadovaných operací. Jednotlivé sady komponent sluţeb formují 

výslednou definici, funkcionalitu a kvalitu sluţeb. 

3) Vrstva služeb 

Vrstva sluţeb se sestává ze všech sluţeb definovaných v rámci SOA. Jednotlivé 

sluţby lze vyjádřit jako abstraktní specifikaci jedné nebo více funkcí, které v rámci 

informačních technologií poskytují podporu pro business poţadavky podniku.  Sluţba  

implementovaná na bázi SOA funguje jako platformově nezávislá samostatná jednotka, 

která je schopna v rámci svého běhu schopna náleţitě sestavovat jednotlivé  

komponenty (i jiné sluţby) a vyuţívat jejich funkcionalit tak aby uspokojila poţadavky  

na ni kladené. Komunikace mezi sluţbami probíhá výhradně prostřednictvím zasílání 

zpráv. Sluţba je obdobně jako komponenty sluţeb přístupná skrze své rozhraní,  

které definuje popis její funkcionality, nalezitelnost a formy komunikace. 

4) Vrstva business procesů 

Implementace vrstvy business procesů pokrývá jejich reprezentaci, kompozici 

jejich metod a stavebních bloků. Business proces představuje agregaci volně-vázaných 

sluţeb do sekvence kroků (v rámci orchestrace a choreografie sluţeb), tak aby mohly 

úspěšně plnit různorodé podnikové poţadavky. Tato vrstva také zahrnuje výměnu 

informací mezi účastníky procesu, či procesy samotnými a také pouţívá obchodní logiku 

pro reprezentaci sluţeb formou sekvenčních nebo paralelních úloh. V dnešní době hrají 

obchodní procesy definované na této vrstvě stále důleţitější roli díky jejich schopnosti 

propojit mezeru mezi business řízením a řízením IT.  

5) Vrstva konzumentů služeb 

Tato vrstva nabízí širokou paletu prostředků, jak doručit a reprezentovat 

informace uţivatelům, aplikacím či jiným konzumentům, jenţ je poţadují. Vrstva 

konzumentů také poskytuje vnější styčné body pro propojení s business procesy.  

Mezi konzumenty sluţeb lze přiřadit B2B řešení, unifikované kanály dle specifikace Web 
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2.0, portálová řešení a technologie na bázi tenkého klienta. Díky pouţití otevřených 

standardů a znovupouţitelných stavebních bloků, tato vrstva také umoţňuje rychle  

a efektivně navrhovat, modifikovat, implementovat a nasadit business procesy dle potřeby 

organizace. 

6) Vrstva integrace komponent a služeb 

Tato podpůrná sluţba zajišťuje zprostředkování, směrování a přenos poţadavků 

na sluţby mezi ţadatelem sluţby a poskytovatelem sluţby. Praktickým příkladem 

softwarové implementace je Enterprise Service Bus (ESB), která mimo výše uvedené 

funkcionality také obsluhuje transformaci, směrování a přenos poţadavků v rámci síťových 

protokolů a zajišťuje decentralizovaný a platformově nezávislý mechanismus integrace. [1] 

7) Vrstva QoS (Quality of Service) 

Vrstva QoS ve spolupráci s prvky Service Level Agreement (SLA) obhospodařuje 

monitorování, logování a správu komunikace a chování sluţeb. Dále také poskytuje 

prostředky pro nastavení dostupnosti, škálování a bezpečnosti sluţeb a obchodních 

procesů. 

8) Vrstva informační architektury 

Vyuţitelnost vrstvy informační architektury tkví v její schopnosti agregovat  

a uchovávat uţitečná metadata (XML formát), která jsou generována při komunikaci mezi 

horizontálními sluţbami. Tyto metadata lze následně uloţit v datovém skladu a pomocí 

aplikací pro Business Intelligence (BI) a dolování dat je dále vyuţívat. [9] 

9) Vrstva řízení (Governance) 

Vrstva řízení pokrývá všeobecné poţadavky na operativní management ţivotního 

cyklu SOA. Definuje prostředky pro řízení a správu výkonu, kapacity a zabezpečení SOA, 

a také pro strategické plánování, rozhodování a vytěţování zdrojů. [9] 

Obecný způsob, jakým interaguje abstraktní koncept s referenční strukturou SOA 

je znázorněn pomocí šipek - Konzument sluţby a Poskytovatel sluţby. Nicméně propojení 

konzumenta a spotřebitele sluţeb na servisní vrstvě není vţdy realizováno - v praxi záleţí 

silně na konkrétních podmínkách a poţadavcích firmy, jeţ musí implementace SOA 

splňovat. [10] 
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Obr. 2.2: Abstraktní vrstevnatý model SOA [1] 

2.2.5. Pojem služba v prostředí SOA 

Pod pojmem sluţba chápeme softwarovou komponentu, která vyhovuje 

následujícím poţadavkům: 

 je definována rozhraním, které je nezávislé na platformě, 

 je dostupná v rámci počítačové sítě, 

 její rozhraní definuje operace vykonávané na business objektech, 

 její rozhraní a implementace mohou být modifikovány v rámci jejího běhu. 

Velmi obecně lze sluţbu definovat jako distribuovanou komponentu,  

která reprezentuje a poskytuje business funkcionalitu. [12] 
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2.2.6. Základní vlastnosti servisně orientované architektury 

V rámci dostupné literatury existuje mnoho rozličných definic a shrnutí 

základních vlastností SOA, avšak dle mého názoru nejpřesnější a nejobjektivnější shrnutí 

lze provést v následujících bodech [2] : 

 SOA je zaloţena na otevřených standardech, 

 SOA je architektonicky komponovatelná, 

 SOA je schopná zlepšit kvalitu sluţby, 

 SOA podporuje rozmanitost prodejců, 

 SOA se stará o vnitřní spolupráci, 

 SOA podporuje zjistitelnost, 

 SOA se stará o základní znovu-pouţitelnost, 

 SOA zdůrazňuje rozšiřitelnost, 

 SOA podporuje servisně orientovaný model řízení, 

 SOA implementuje vrstvy abstrakce, 

 SOA podporuje volnou vazbu v celém podniku, 

 SOA podporuje organizační hbitost, 

 SOA není svatý grál (nelze ji pouţít ve všech situacích a nesprávně pochopená, 

navrţená a implementovaná je pouze další zátěţí pro podnik). 

2.2.7. Motivace pro implementaci konceptu SOA 

Přínosy architektury orientované na sluţby se promítají do dvou různých oblastí. 

První oblastí je vývoj softwaru, kde se plně uplatňují rysy servisně orientovaného přístupu 

k návrhu a implementaci. Druhou oblastí, kterou nasazení SOA ovlivní, je firma jako 

taková. Správně navrţená a implementovaná SOA, jenţ podporuje klíčové procesy firmy a 

adekvátně odpovídá na firemní poţadavky, znamená skokové zvýšení flexibility firmy, 

sníţení fixních nákladů na údrţbu a případný vývoj software a nabízí vhodný základ pro 

kvalitní procesní řízení [17]. 

Pro architekturu orientovanou na sluţby jsou charakteristické zejména následující 

přínosy [17] : 

 Efektivita – jelikoţ jsou sluţby data-centrické, lze jiţ existující staré i nově 

vytvořené sluţby efektivně modifikovat, libovolně sdruţovat a integrovat,  

tak aby odpovídaly aktuální informačním poţadavkům firmy. 
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 Znovu-použitelnost – sluţby je moţné snadno upravit a dále zpětně 

implementovat v různých kontextech, aniţ by byl nutný větší zásah do celé struktury 

aplikace. Sluţby jsou také schopny vhodně zapouzdřit stávající aplikační logiku  

a pro své okolí tudíţ poskytují informace generované stávajícím softwarovým řešením,  

čímţ prodluţují ţivotnost a pouţitelnost předchozích investic do ICT. 

 Volná vazba – sluţby si udrţují vazbu prostřednictvím zasílání zpráv. Nicméně 

celý proces komunikace pomocí zpráv je silně standardizovaný a tímto je zajištěna 

nezávislost sluţeb. Díky této vlastnosti lze modelovat sluţby a celá softwarová řešení 

nezávisle nad různými hardwarovými i softwarovými platformami. 

 Dělení zodpovědnosti – architektura orientovaná na sluţby poskytuje prostředky, 

které dovolují modelovat sluţby jednak business analytikům tak i IT vývojářům.  

Tímto vytváří širokou základnu pro efektivní kooperaci obou profesí při vývoji a návrhu 

výsledného řešení směrem k naplnění podnikových cílů. 

2.2.8. Srovnání SOA s třívrstvou architekturou klient-server 

 Architektura klient-server 

Třívrstvá architektura klient-server je historicky tradičně pouţívanou 

architekturou pro vývoj on-line aplikací. V rámci této filosofie jsou logicky odděleny tři 

základní vrstvy - datová, aplikační (business) logiky a prezentační vrstva. Všechny tyto 

vrstvy dohromady zastupují aplikaci a mohou být nasazeny na jednom či více serverech.  

Z pohledu IT architekta (IT vývojáře), je velmi obtíţné tyto aplikace (případně IS)  

rychle a efektivně integrovat, protoţe jsou většinou implementovány ve formě 

homogenního monolitického sila, centralizované a závislé na platformě a jazyku návrhu. 

 

Obr. 2.3: Aplikace z pohledu třívrstvé architektury klient-server [22] 
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 Servisně orientovaná architektura 

Koncept SOA naopak pojímá ICT infrastrukturu jako sadu aplikací a sluţeb,  

které spolu komunikují prostřednictvím zpráv. V prostředí SOA aplikace zastupují spíše 

prezentační vrstvu, kdeţto sluţby reprezentují vrstvu aplikační logiky a vrstvu dat.  

Zprávy jeţ si mezi sebou sluţby posílají, totiţ často obsahují logiku a data zpracování a do 

určité míry tímto řídí aktivity sluţeb samotných. Tato vlastnost architektury SOA 

umoţňuje libovolně a rychle propojovat a modifikovat různé aplikace postavené na SOA, 

případně obalit stávající třívrstvou architekturu kolekcemi sluţeb na bázi SOA a tímto 

vzájemně nekompatibilní aplikace integrovat. 

 

Obr. 2.4: Aplikace z pohledu servisně orientované architektury [22] 

2.2.9. Servisně-orientovaný přístup a objektově orientovaný přístup 

Pří vývoji, návrhu a realizaci řešení nad platformou SOA se servisně i objektově 

orientovaný přístup vzájemně vhodně doplňují. Objektově orientovaný přístup  

lze totiţ vhodně pouţít pro realizaci aplikační logiky uvnitř jednotlivých sluţeb. A servisně 

orientovaný přístup slouţí pro modelování a vývoj sluţeb a jejich logiky fungování v rámci 

celku. 

Servisně orientovaný přístup Objektově orientovaný přístup 

 zaloţený na volném provázání jednotlivých 

entit (sluţeb) 

 přesně definované vztahy mezi třídami - 

těsnější vazby mezi entitami (objekty) 

 abstrakci plní nějaký druh popisného 

dokumentu (u webových sluţeb - popis sluţby 

- WSDL) 

 abstrakci vytvářejí přesně definovaná 

rozhraní objektů 

 rozsah činností, které daná sluţba nabízí, se 

můţe měnit 

 definuje objekty, které jsou mnohem více 

specifické v daném oboru působnosti 

 zprávy obsahují data i logiku zpracování a 

určitým způsobem řídí činnost sluţeb 

 data jsou svázána s logikou do objektů 

Tab. 2.1: Srovnání servisně-orientovaného přístupu a objektově orientovaného přístupu [7] 
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2.2.10. Vývojový cyklus Service Oriented Analysis and Design (SOAD) 

Cyklus SOAD, pokrývá celý proces analýzy, návrhu, modelování, nasazení  

a realizace softwarového řešení na bázi SOA. Celý proces je moţno shrnout  

do následujících kroků: 

1. Identifikace služeb 

Pro identifikaci sluţeb slouţí různé kombinace tří základních strategických 

přístupů – analýza shora-dolů, analýza zdola nahoru a modelování cílových sluţeb. 

Analýza shora-dolů spočívá v dekompozici business procesů do podprocesů, 

aktivit a činností. Pro reprodukci vizuální analýzy shora-dolů lze s úspěchem vyuţít 

nástrojů a technik z oblasti Business Process Modelling. Tento přístup z hlediska servisní 

orientace analyzuje firmu jako celek, je časově nejnáročnější, avšak poskytuje vhodný 

podklad pro kvalitní implementaci celopodnikové SOA s vyuţitím všech jejích výhod. 

Přístup kodifikovaný jako analýza zdola-nahoru je vhodný pro modifikaci 

stávajících sluţeb, případně pro tvorbu nových sluţeb pouze v rámci určitých částí 

stávajícího informačního systému. Tento přístup analyzuje stávající aplikace, subsystémy 

programové moduly a následně profiluje sadu sluţeb zaměřenou pouze na určitou 

problémovou oblast v businessu firmy. 

Modelování cílových sluţeb lze vyuţít pro analýzu minima nutných sluţeb,  

které budou rychle vytvořeny a nasazeny, tak aby plnily aktuální naléhavou informační 

potřebu firmy. Daný přístup jen do určité míry respektuje zásady servisně orientované 

architektury, avšak jeho implementace je finančně i časové méně náročná neţ analýza 

shora-dolů nebo analýza zdola nahoru. 

2. Klasifikace služeb 

Jelikoţ sluţby lze libovolně sdruţovat, kombinovat a propojovat, je nutné  

tyto vazby a vztahy mezi sluţbami klasifikovat. V rámci tohoto kroku je vhodné vytvořit 

stromovou hierarchii kandidátů sluţeb identifikovaných v prvním kroku, popsat logiku 

jejich interakce a omezit velké mnoţství primitivních sluţeb, které by činily výsledné 

řešení neefektivním.  
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3. Analýza subsystémů 

Analýza subsystémů slouţí pro aplikaci servisní orientace a výstupů z business 

analýzy na kandidáty sluţeb. V této fázi je vhodné abstrahovat z kandidátů sluţeb specielní 

sluţby, které budou plnit roli business sluţeb a tímto budou tvořit přechod mezi vrstvou 

sluţeb a vrstvou business procesů. 

4. Specifikace komponent 

V této fázi probíhá návrh kandidátů operací sluţeb a popis jejich fungování.  

Dále je proveden návrh vnitřní logiky jednotlivých sluţeb a datový model sluţeb. 

5. Komponování služeb 

Komponování sluţeb zahrnuje přiřazení finálních sluţeb a jejich operací  

pod jiţ hotové business sluţby a návrh jejich WSDL popisu. Z hlediska BPM k této fázi 

náleţí modelování sluţeb v BPEL jazyce. 

6. Realizace a testování služeb 

Finálním krokem cyklu SOAD je realizace a testování sluţeb. Realizace v tomto 

směru znamená vývoj a přímou implementaci sady sluţeb nad platformou Java EE  

nebo .NET do informačního prostředí firmy. Následuje testování sluţeb, které zahrnuje 

kontrolu zabezpečení sluţeb, správu sluţeb a monitorování jejich výkonu.  

V rámci praxe některé fáze vývojového cyklu SOAD probíhají souběţně, 

případně jsou vynechány, aby se zkrátila celková doba vývoje systému. 

V současné době dochází díky boomu BPM, k renesanci různých fází cyklu 

SOAD v podobě implementace jejich logiky a návaznosti do komerčních produktů na bázi 

BPMS 2.0 
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2.3. Business Process Management (BPM) 

Stejně jako koncept SOA, tak také koncept procesního řízení (BPM)  

od svého vzniku v sedmdesátých letech prošel bouřlivým vývojem a dnes figuruje  

jako metodicky i technologicky vyspělá platforma pro podporu podnikání.  

2.3.1. Definice BPM 

Oproti tradičnímu pohledu, kdy fungování firmy bylo postaveno na funkčních 

oblastech (odděleních firmy), BPM prokládá napříč funkčními oblastmi klíčové procesy  

v souladu s obchodními cíli i strategií firmy. Díky procesnímu pohledu na společnosti,  

je výsledkem BPM kontinuální evoluční řízení změn, tak aby došlo k maximálnímu 

zvýšení efektivnosti fungování firmy s co moţná nejširším vyuţitím stávajících investic  

do procesů a ICT. [14] 

Business Process Management staví na business architektuře podniku,  

kterou pouţívá pro jeho procesně orientované řízení. BPM dále poskytuje metodiku  

pro řízení, monitoring a optimalizaci business procesů a také vhodné nástroje  

pro jejich modelování, simulaci, nasazení a testování.  

2.3.2. Referenční model business architektury 

Referenční model business architektury představuje matici komponent,  

jeţ jsou vzájemně konzistentní a provázány, a z hlediska BPM popisují podnik jako celek. 

Struktura business architektury dle společnosti IBM je znázorněna na obrázku 2.5.  

 

Obr. 2.5: Referenční model business architektury [13] 
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2.3.3. Business proces 

Business proces lze definovat jako opakovatelný sled aktivit (činností - sluţeb), 

který firmě přináší přidanou hodnotu a naplňuje její obchodní i jiné specifické cíle firmy. 

Business proces má jasně stanovený začátek a konec, můţe se libovolně větvit, reagovat  

na události a napojovat se na jiné procesy. Proces lze také dle potřeby hierarchicky 

dekomponovat na sub-procesy, aktivity a kroky, jak je znázorněno na obrázku 2.6.  

 

Obr. 2.6: Hierarchie business procesu [10] 

Z hlediska BPM je realizace business procesu koloběh pěti kroků - návrh, 

modelování, vykonávání, monitorování a optimalizace procesu. Tento cyklus probíhá 

neustále a zaštiťuje kontinuální vylepšování business procesů a jejich přizpůsobování 

měnícímu se prostředí a poţadavkům firmy [16]. V ideálním případě by za kaţdou fázi 

ţivotního cyklu procesu měl zodpovídat jeden specializovaný pracovník vybavený 

vhodnými nástroji - obrázek 2.7. Ovšem v praxi tomu tak příliš často není - díky vysoké 

technické a finanční náročnosti si tento sofistikovaný přístup mohou dovolit jen některé 

střední a velké společnosti. 

 

Obr. 2.7: Hierarchie business procesu [16] 



15 

2.3.4. Vazba mezi BPM a SOA 

Servisně orientovaná platforma nahlíţí na sluţby jako na komponenty sestavitelné 

business procesů. Procesní řízení je nesmírně široká problematika, avšak pokud z pohledu 

BPM rozloţíme business procesy aţ na aktivity, zjistíme ţe některé aktivity  

(případně sub-procesy) na niţších úrovních jsou ve skutečnosti sluţby. Díky tomuto faktu 

tvoří v současnosti BPM a SOA na úrovni sluţeb dvě komplementární platformy,  

jeţ lze velice efektivně vyuţít jako můstek pro propojení manaţerské (BPM)  

a informatické (SOA) podpory řízení společnosti. 

Z technického hlediska návrhu, vývoje, softwarové a metodické podpory 

propojení mezi SOA a BPM charakterizují dva odlišné přístupy:  

 První přístup je spíše SOA-centrický a z platformy BPM (standard BPM verze 

1.0) absorbuje pouze techniky Business Process Modelling, které následně kombinuje 

vlastním modelováním sluţeb (SOAD). 

 Druhý přístup je naopak více zaměřený na BPM - souvisí s aktuálním překotným 

rozvojem softwarových řešení typu Business Process Management Suite (standard BPM/S 

verze 2.0). Tyto produkty představují komplexní platformu nástrojů, konceptů a standardů 

pro podporu procesního řízení ve všech fázích ţivotního cyklu procesu a platformu SOA 

implementovaly jako svůj základní stavební prvek. 

V rámci diplomové práce pouţiji první přístup - důvody pro toto rozhodnutí jsem 

uvedl v kapitole 4.2.1, proto dále v teoretické části nebudu rozebírat problematiku BPM 

2.0 (potaţmo BPMS). 

2.3.5. Business Process Modelling 

Zkratka BPM je lehce matoucí, protoţe uvozuje dva odlišné významy - procesní 

řízení (Business Process Management) a procesní modelování (Business Process 

Modelling). Procesní modelování je totiţ nedílnou součástí procesního řízení a uplatňuje se 

ve třech krocích ţivotního cyklu business procesu - návrhu, modelování a vykonávání 

procesu. 

Business Process Modelling lze definovat jako sadu nástrojů, metodik  

a standardů, jež lze použít pro detailní vizuální znázornění a popis business procesu, 

včetně sfér jeho toku, interakcí, rozhodovacích členění, spouštěčů událostí, podmínek 

spuštění a přidružených zdrojů. [10] 
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V rámci výrazových prostředků se procesní modelování opírá zejména  

o dva standardy - notaci Business Process Modelling Notation (BPMN) a "vykonavatelný" 

jazyk Business Process Execution Language (BPEL). Tyto standardy jsou 

charakterizovány v následujících kapitolách. Z pohledu SOA je výstup z procesního 

modelování - procesní model v notaci BPMN či BPEL ideálním podkladem pro vývoj 

sluţeb v rámci vývojového cyklu SOAD. 

Softwarových produktů pro modelování procesů je celá řada, nicméně drtivá 

většina je velmi drahá - mezi volně dostupné patří: Intalio Designer, Aris Express, BizAgi 

Process Modeller a TIBCO Business Studio. 

2.3.6. Business Process Execution Language (BPMN) 

BPMN standard slouţí k prvotnímu popisu a vizuálnímu modelování business 

procesu. Hlavním cílem BPMN je zobrazit sofistikovaný zápis procesu, který bude 

srozumitelný pro business analytiky, manaţery a také pro IT specialisty. Pro grafické 

zachycení procesů BPMN pouţívá Business Process Diagram (BPD). 

Modelový příklad jednoduchého vysoko-úrovňového business procesu 

zachyceného dle notace BPMN 1.2: 

 

Obr. 2.8: BPD - ukázka vysoko-úrovňového business procesu [14] 

BPMN 1.0 vznikl jako standard v roce 2004 pod křídly organizace Business 

Process Management Initiative (BPMI), jeţ se následně spojila se skupinou  

Object Management Group (OMG). V současné době je nejpouţívanější verze BPMN 1.2 

(rok 2009), nicméně probíhají intenzivní dokončovací práce na přelomové revizi  

BPMN 2.0.  

Specifikace BPMN 1.2 definuje pro BPD čtyři základní kategorie grafických 

elementů – Tokové objekty, Propojující objekty, Plavecké dráhy, Artefakty [20]. 
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1) Tokové objekty 

Jsou to základní objekty, jeţ ovlivňují chování celého procesu. Umoţňují 

modelování různých aktivit popisující činnosti v průběhu procesu, definují události měnící 

tok aktivit a brány jenţ na základě podmínek usměrňují celý proces. Na obrázku 2.9  

jsou zachyceny tři obecné skupiny tokových objektů - Aktivity, Události a Brány.  

Kaţdá skupina obsahuje širokou paletu specializovaných tokových objektů. 

 

Obr. 2.9: Tři obecné skupiny tokových objektů 

2) Propojující objekty 

Propojující objekty formují strukturu celého business procesu, zobrazují tok dat  

a informací v procesu mezi dvěma prvky nebo jejich specifickou závislost. Tyto elementy 

se dle BPMN 1.2 člení do tří typů - Sekvenční tok, Tok zpráv a Asociace. 

 

Obr. 2.10: Tři základní skupiny propojujících objektů 

3) Plavecké dráhy 

Mezi plavecké dráhy patří dva objekty - Bazén a Dráha. Tyto entity slouţí  

k organizaci procesů a rolí a optickému oddělení aktivit. Entita Bazén reprezentuje 

účastníky procesu nebo jejich role. Komunikace mezi bazény probíhá pomocí zasílání 

zpráv. Entita Dráha seskupuje aktivity v procesu dle rolí zodpovědnosti a mezi 

jednotlivými drahami probíhá komunikace pomocí sekvenčního toku. 
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Obr. 2.11: Entity plaveckých drah - Bazén a Dráha 

4) Artefakty 

Artefakty jsou pomocné objekty, které v BPD pouze zobrazují doplňkové 

informace. BPMN 1.2 standardizuje tři typy artefaktů: Datový objekt reflektuje data 

potřebné k určité aktivitě, objekt Skupina sdruţuje části procesu a objekt Poznámka slouţí 

pro uchování dodatečných popisků. 

 

Obr. 2.12: Typy objektů v kategorii Artefakty 

2.3.7. Business Process Execution Language (BPEL) 

Standard BPEL je kompletně zaloţen jazyku XML a umoţňuje definovat procesy 

jako toky a sekvence na vykonavatelné úrovni. Jazyk BPEL také zabezpečuje orchestraci 

(neboli průběh kooperace) webových sluţeb. Elementy jazyka BPEL poskytují 

funkcionalitu pro komunikaci mezi business procesem a sluţbami, dále jsou schopny 

uchovat proměnné procesu, jeho strukturu a poskytovat obsluhu událostí (compensation). 

Business proces je v rámci BPEL umístěn v běhovém prostředí, jeţ spravuje jeho průběh  

- BPEL Runtime Environment. 

První revize standardu jazyka BPEL byla v roce 2003 podána organizaci OASIS 

pod názvem BPEL4WS 1.1, jako společný návrh firem IBM, BEA, Microsoft, SAP  

a Siebel. Tato revize byla v roce 2004 přijata a přejmenována na WS-BPEL 2.0. Nový 

název se však příliš neujal a nejvíce pouţívaným označením zůstává pouze zkratka BPEL. 

V roce 2007 byly podány návrhy specifikací rozšíření BPEL4People a WS-HumanTask, 

jeţ by měly BPEL obohatit o moţnost implementace interakce procesů s lidmi. [23] 
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Mezi základní konstrukty definované ve standardu BPEL patří následující [24] : 

- process - kořenový element, obsahuje jméno a definici jmenných prostorů, 

- partnerLinks - sada elementů propojujících sluţby procesu jejich partnery, 

- variables - mnoţina proměnných procesu, 

- faultHandlers - popisuje akce v případě výskytu chyb v procesu, 

- sequence - obsahuje jednu a více aktivit, prováděných v procesu postupně, 

- flow - umoţňuje synchronizaci několika souběţných aktivit, 

- receive – slouţí pro příjem zprávy od sluţby partnera, 

- invoke - volá sluţbu partnera dle adresy v partnerLinku, 

- reply - zasílá potvrzující zprávu partnerovi o přijetí zprávy / vykonání akce, 

- assign - přiřazení hodnot do proměnných, 

- If - rozhodovací logika - if/elseif/else, 

- throw - při definované události vyvolá specifickou chybu. 

Na obrázku 2.13 je vyobrazen ukázkový příklad zápisu procesu dle BPEL. Proces 

RezervujBP vyvolá webovou sluţbu podprocesu UlozRezervaciDoKinaBP a předá jí  

ve zprávě parametry rezervace. Následně jsou parametry rezervace předány zprávou sluţbě 

KinoWS a webová sluţba podprocesu UlozRezervaciDoKinaBP zasílá zprávu o provedení 

rezervace původnímu iniciátorovi - procesu RezervujBP. 

 

Obr. 2.13: Vzorový příklad komunikace mezi procesy a službami dle BPEL 
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2.4. Technologická základna SOA 

2.4.1. Webové služby první generace (WS) 

Webově sluţby jsou nejrozšířenější implementací konceptu SOA. Dle definice 

organizace W3C: 

Webové služby jsou softwarové komponenty vyvinuté za účelem poskytováni 

interakce mezi stroji prostřednictvím počítačové sítě. Tyto komponenty jsou popsány 

pomocí strojově čitelného jazyka (WSDL). Stroje, jež chtějí s danou službou spolupracovat, 

používají pro komunikaci protokol SOAP běžící nad protokolem HTTP a výměna zpráv 

probíhá ve formátu XML [26]. 

Webové sluţby první generace stavějí na třech základních technologických 

pilířích: 

1) Simple Object Access Protocol (SOAP) 

2) Web Services Description Language (WSDL) 

3) Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) 

Nutno poznamenat, ţe webové sluţby mohou existovat v rámci Internetu  

i intranetu a nemusí nutně implementovat webové uţivatelské prostředí. 

2.4.2. Simple Object Access Protocol (SOAP) 

Protokol SOAP je velice jednoduchý a efektivní protokol, který hrál zásadní roli 

při vzniku webových sluţeb. SOAP figuruje jako servisní rozšíření formátu Extensible 

Markup Language (XML) a pro jeho přenos je nejčastěji pouţito protokolu HTTP 

(případně JMS). Specifikaci protokolu SOAP standardizovala v aktuální verzi 1.2 

organizace W3C [11]. 

Protokol SOAP definuje následující základní XML elementy: 

- obálka (<Envelope>) – obálka je kořenový povinný element a tvoří kontejner  

pro celou zprávu zasílanou prostřednictvím SOAP, dále obsahuje souhrn 

jmenných prostorů a typu kódování těla zprávy, 

- hlavička (<Header>) – je také povinný element, obsahuje komunikační, 

transakční, autorizační a autentizační metainformace pro sluţby které mohou 

danou zprávu přijmout, 
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- tělo (<Body>) – volitelný element, obsahuje samotná data ve formátu XML,  

dále můţe obsahovat sekci pro zpracování chyb a obsluhu výjimek, 

- příloha (MIME Attachement) – příloha není definovaná ve standardizaci SOAP  

a slouţí k přiloţení a přenosu dat binárního charakteru, která nelze popsat pomocí 

XML (např. obrázky). 

 

2.13: Struktura zprávy dle specifikace SOAP 1.2 [11] 

Protokol SOAP poskytuje vhodné podloţí pro volání a komunikaci mezi sluţbami 

nezávisle na jejich implementační platformě či síťovém prostředí. Díky těmto vlastnostem 

se stal ideálním prostředkem pro výměnu distribuovaných informací a komunikaci v rámci 

komponent, sluţeb a aplikací v podnikových systémech. 

 

Obr. 2.14: Praktická ukázka jednoduché zprávy protokolu SOAP 

2.4.3. Web Services Description Language (WSDL) 

Jazyk WSDL slouţí k jednotnému a kompletnímu popisu jedné nebo více sluţeb 

pomocí sady elementů na bázi XML. Tento popis zahrnuje kompletní informace o dané 

sluţbě, které obsahují její jméno, počty a typy parametrů pro její vyvolání, návratové typy, 

operace sluţby, lokalizaci serverové aplikace a hlavně popis sluţby samotné.  
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Všechny tyto informace jsou fyzicky uloţeny v souboru wsdl. Pomocí tohoto 

popisu je daná sluţba viditelná pro ostatní sluţby. WSDL je také platformově, hardwarově 

a síťově nezávislý [11]. 

Standardizaci WSDL má rovněţ pod křídly organizace W3C, nejnovější edice  

je WSDL verze 2.0. Avšak masově rozšířený je prozatím formát WSDL 1.2, který definuje 

pro popis sluţeb těchto sedm XML elementů: 

- definice (<definitions>) – kořenový element, který zapouzdřuje ostatní elementy 

definující sluţbu (sluţby), 

- typy (<types>) – tvoří kontejner pro popis datových typů uţitím formátu XML 

Schema Definition (XSD), tyto schémata popisují datové typy informací 

zasílaných zprávami pouţívající element <message>, 

- zpráva (<message>) – dané elementy popisují datové typy jednotlivých forem 

zpráv v rámci definice <types>, 

- typ portu (<portType>) – poskytuje abstraktní popis operací (metod) z hlediska 

jejich funkce hraničních bodů sluţby, 

- vazba (<binding>) – popisuje konkrétní protokol (HTTP) a druh komunikace  

pro přenos vazeb a formátů datových typů elementu <portType>, 

- služba (<definitions>) – poslední element přiřazuje jméno sluţby ke kolekci 

koncových portů sluţeb – slouţí k hostování sluţeb a jejich navázaní na síťové 

adresy a typy transportů zpráv. 

 

 2.15: Struktura XML elementů dle specifikace WSDL 1.2 [11] 
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WSDL popis sluţby poskytuje jak abstraktní tak i konkrétní definici webových 

sluţeb a také odděluje závislost mezi poskytovatelem a spotřebitelem sluţeb (volná vazba 

mezi sluţbami). Praktickou ukázku vizuálního návrhu WSDL dokumentu v IDE NetBeans 

poskytuje obrázek 2.16. 

 

Obr. 2.16: Ukázka designu WSDL dokumentu ve vývojovém prostředí NetBeans 

2.4.4. Registry služeb a Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) 

Registr sluţeb zastává funkci prostředníka, který pomáhá propojit poskytovatele  

a ţadatele sluţby a navázat jejich partnerství. UDDI je přímou specifikací registru sluţeb, 

který poskytuje dvojí klíčovou funkcionalitu – publikování sluţeb (create, update, delete) 

a nalezitelnost sluţeb [27]. 

Registry mohou být veřejně i vnitropodnikově přístupné. Pro veřejné registry  

je většinou pouţito specifikace UDDI, vnitropodnikové registry jsou často platformově 

nebo implementačně specifické – např. moduly Service Repository v rámci BPM řešení. 

Datová struktura registrů je také zanesena v XML notaci a k přístupu pro vyhledávání  

či editaci záznamů o jednotlivých sluţbách lze nadefinovat přístupová práva. 

Z pohledu organizace jsou registry sluţeb webově orientované adresáře 

specializované pro ukládání nejen sluţebně orientovaných, ale i obchodních informací. 
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2.4.5. Webové služby druhé generace (WS-*) 

První generace webových sluţeb byla do velké míry funkčně zaměřená  

a její specifikace ji definovaly jako sadu stavebních bloků (SOAP, WSDL, UDDI)  

pro realizaci webových sluţeb. Tyto specifikace ovšem nereflektovaly potřebu organizací 

„obalit“ tyto stavební bloky procesními, bezpečnostními, kontrolními a koordinačními 

vrstvami. Díky tomuto popudu vznikla za přispění různých konsorcií výrobců softwaru 

pozvolnou evolucí druhá generace webových sluţeb a jejich specifikace WS-*. 

Standard WS-* poskytuje specifikaci pro realizaci nefunkcionálních poţadavků  

na spolehlivost, bezpečnost, volnou vazbu, nezávislost na platformě, kompozici a kvalitu 

webových sluţeb (QoS).  

Sada WS-* je také postavena na jazyku XML a reprezentuje ji velmi široké 

spektrum specifikací. Nejpodstatnější specifikace jsou následující: 

 WS-Addressing – umoţňuje webovým sluţbám v rámci komunikace přímo  

ve zprávách adresovat dodatečné informace, 

 WS-Atomic Transaction – slouţí k definici protokolů uţívaných distribuovanými 

procesy pro realizaci transakcí typu ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, 

Durability), 

 WS-Coordination – rozšiřující specifikace pro koordinaci aktivit aplikací běţících 

nad distribuovaným prostředním, 

 WS-Reliability a WS-Reliable Messaging – specifikace implementuje v hlavičce 

zpráv pravidla chování sluţeb z hlediska doručování, řazení a upřednostňování 

zpráv, řízení výjimek a upozorňování při zasílání zpráv, 

 WS-Security – velice široká soustava, sloţená z vícero dalších specifikací,  

které umoţňují definovat chování sluţeb na základě zásad zabezpečení, federaci 

zabezpečení, XML podepisování, XML šifrování a chování sluţeb na vrstvě 

Secure Socket Layer (SSL). 
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2.5. Rámce pro implementaci SOA 

2.5.1. Platforma Java Enterprise Edition 

Java Enterprise Edition je v dnešní době jednou z nejrozšířenějších platforem  

pro vývoj a implementaci komplexních obchodních řešení na straně serveru a stala  

se téměř průmyslovým standardem [26].  

Tato platforma byla představena jiţ v roce 1999, ve verzi Java 2 Platform  

Enterprise Edition (J2EE) firmou Sun Microsystems. V dnešní době je jiţ tato platforma  

ve verzi Java EE 5 a společně s firmou Sun Microsystems náleţí společnosti Oracle. 

Filosofie vývoje aplikací dle Java EE staví na kontejnerově-komponentním paradigmatu 

uţitím aplikačních rozhraní (API). 

Platformu Java EE lze volně rozdělit do čtyř základních kategorií [11] : 

 

Obr. 2.17: Obecné kategorie platformy Java EE 5 

1. Technologie pro webové aplikace 

 Java servlet – základ webové vrstvy v Java EE, definuje logiku aplikace 

v jazyce Java při komunikaci typu request/response nad protokolem 

HTTP. 

 Java Server Pages (JSP) – značkovací jazyk určený pro tvorbu 

dynamických webových aplikací. 

 Java Server Pages Standard Tag Library (JSTL) – umoţňuje zapouzdření 

logických podmínek, iterací, SQL dotazů do jednoduchých tagů v rozsahu 

webové aplikace. 

 Java Server Faces (JSF) – architektura flexibilních a snadno rozšiřitelných 

komponent pro implementaci v rámci Java Server Pages. 



26 

2. Technologie pro webové služby 

 Java API for XML Services (JAX-WS) – základní aplikační rozhraní  

pro implementaci poskytovatele nebo konzumenta sluţby, umoţňuje 

implementovat také rozšíření WS-* a vytvářet WSDL. 

 Java Architecture for XML Binding (JAXB) – umoţňuje propojit  

a validovat XML schéma s jeho podobou v jazyce Java a naopak. 

 Java API for WML Registries (JAXR) – poskytuje funkcionalitu  

pro implementaci registrů sluţeb (UDDI) nezávislou na síťovém prostředí. 

 SOAP with Attachments API for Java (SAAJ) – definuje API pro přímý 

přístup a modifikaci SOAP zpráv. 

3. Technologie pro podnikové aplikace 

 Entity Java Beans (EJB) – tato technologie ve verzi EJB 3.0 API definuje 

efektivní kontejnerově orientovanou architekturu, zaměřenou  

na implementaci business logiky ve formě distribuovaných komponent. 

Tyto kontejnery mohou být řízeny pomocí stavů (session) nebo zpráv. 

 Java Persistence API (JPA) – opatřuje objektově-relační rozhraní  

pro přístup k relačním databázím ve formě dotazů jazyka podobného SQL. 

 Java Message Service (JMS) – kodifikuje standard pro komunikaci 

v distribuovaném prostředí prostřednictvím zasílání zpráv. Podporuje 

volnou vazbu, asynchronní a spolehlivou komunikaci a také distribuované 

transakce. 

4. Technologie společné pro platformu 

 Streaming API for XML (StAX) – pouţitelné pro nízko-úrovňový přístup  

ke zpracovávání XML zpráv. 

 JavaMail API – API pro komunikaci přes protokoly SMTP, POP3, IMAP. 

 Java EE Application Deployment - poskytuje aplikační rozhraní  

pro nasazení aplikace nebo komponenty vyvinuté v Java EE na aplikační 

server. 

 Java EE Management – nabízí funkcionalitu pro kompletní řízení  

a monitorování aplikačního serveru běţícího na platformě Java EE. [11] 
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2.5.2. Platforma Enterprise Service Bus (ESB) 

Podniková sběrnice sluţeb (ESB) je technologie, která poskytuje 

standardizovanou platformu pro propojení webových sluţeb, realizaci zasílání zpráv, 

transformaci dat a efektivní směrování komunikace nad servisně orientovanou 

architekturou [11]. 

ESB lze charakterizovat jako flexibilní komunikační páteř i jako efektivní 

integrační architekturu pro nasazení v podnikovém prostředí. Vývoj podnikové sběrnice 

sluţeb silně urychlilo uvedení aplikačního rozšíření Java Message Service (JMS). 

Aktuálně také koncept ESB a jeho funkcionalitu přebírají proprietární aplikace typu 

Business Process Modelling Suite 2.0 – například Intalio|BPMS. 

Filozofie ESB spočívá v propojení podnikového middleware uţitím sluţeb  

a jednotné komunikační sběrnice, která zajišťuje platformní nezávislost, inteligentní 

směrování, spolehlivé doručování, konverzi formátů a bezpečnost komunikace. 

 

Obr. 2.18 : Struktura architektury Enterprise Service Bus [28] 

Mezi typické vlastnosti podnikové sběrnice sluţeb patří: 

 komunikace standardizovaná pomocí XML, 

 podpora standardů webových sluţeb a respektování vlastností SOA, 

 distribuovaná architektura, která lze centrálně administrovat, 

 podpora událostně řízených sluţeb, 

 poskytuje standardizované adaptéry pro integraci se staršími aplikacemi, 

standardy a platformami. 
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2.5.3. Platforma Java Business Integration (JBI) 

Platforma JBI vznikla také na základě iniciativy z řad průmyslových korporací. 

Specifikace JBI charakterizují jako integrační platformu pro Javu, obchodní procesy  

a aplikace nasazené nad servisně orientovanou architekturou.  

V zásadě architektura JBI tvoří meta-kontejner pro integraci sluţeb,  

který obohacuje technologie Java EE o moţnosti dynamické manipulace, balíčkování  

a nasazení výsledných modulů reprezentujících obchodní logiku - JBI komponent. 

Jednotlivé JBI komponenty jsou sloţeny v rámci kompozitní aplikace, která reprezentuje 

celkovou funkční logiku. 

Tato zásadní technologie pomocí open-source softwaru OpenESB implementuje 

vlastní podnikovou sběrnici sluţeb a také začleňuje vlastní prostředí pro běh business 

procesů – BPEL Runtime Environment. 

Platforma Java Business Integration se sestává ze čtyř komponent: 

 Service Engines (SE) – JBI komponenty pro připojení obchodní logiky, 

 Binding Components (BC) – také JBI moduly, které jsou schopny připojit vnější 

informační prostředky (webové sluţby, soubory, JDBC, FTP, SMTP, JMS), 

 Normalized Message Router (NMR) – dle definovaných zásad zajišťuje 

přeposílání standardizovaných zpráv mezi komponentami, 

 JBI runtime environment – běhové prostředí pro JBI komponenty a NMR. 

 

Obr. 2.19: Struktura prostředí Java Business Integration [29] 
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3. ANALÝZA, IDENTIFIKACE A ZMAPOVÁNÍ BUSINESS 

KOMPONENT PODNIKU 

V rámci této kapitoly pouţitím metodologie servisně a business orientované 

analýzy popíšu vnitřní i okolní prostředí firmy a provedu rozbor  

odběratelsko-dodavatelských vztahů. Následně identifikuji obchodní strategii firmy, 

vypracuji model matice business komponent (CBM) a systematicky ohodnotím obchodní 

prostředí firmy metodou „heat maps“ [33]. 

3.1. Charakteristika firmy SODARO 

Firma SODARO podniká jiţ přes 20 let v oboru výroby, distribuce a prodeje 

pekárenských výrobků. Jednatelem i majitelem firmy je Soňa Melichová, jeţ zároveň 

disponuje i ţivnostenským oprávněním.  Ekonomická působnost firmy SODARO má spíše 

regionální charakter v rámci Olomouckého kraje, hlavní sídlo i provozovna firmy jsou 

shodně umístěny v obci Příkazy.  

3.2. Analýza vnitřního prostředí podniku 

3.2.1. Organizační struktura firmy 

V rámci personální struktury firma v současné době zaměstnává 16 zaměstnanců 

na plný úvazek. Organizační schéma firmy je jednoduché - zachycuje ho obrázek 3.1. 

 

Obr. 3.1: Organizační schéma firmy SODARO 

Majitelka firmy zastupuje funkci ředitele, dále dvě osoby mají na starosti 

ekonomickou a účetní agendu, jeden zaměstnanec figuruje jako vedoucí skladu  
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a dva zaměstnanci zodpovídají za distribuci a rozvoz výrobků. Dále jedna osoba zaštiťuje 

chod pekárenského provozu a devět zaměstnanců zajišťuje výrobu pečiva 

Servis a správu ICT infrastruktury firma dle potřeb smluvně deleguje na externí 

společnost. Četnost poţadavků na servis je nízká, v praxi je potřeba zásah IT odborníka 

přibliţně jednou za měsíc. 

3.2.2. Specifikace stávající infrastruktury ICT  

Firma SODARO před třemi lety investovala do inovace ICT vybavení,  

tudíţ její hardwarová základna je poměrně na slušné úrovní. Ve vnitropodnikové síti 

provozuje čtyři klientské stanice a jednu serverovou stanici, jeţ slouţí jako file-server  

a SQL server. Na všech stanicích je pouţíván operační systém Windows Xp. Firma 

SODARO rovněţ v rámci inovace zakoupila informační systém Altus Vario SQL Office. 

 

Obr 3.2: Ukázka IS Altus Vario 12 - přehled modulů 

Informační systém Altus Vario SQL Office, je vnitropodnikový modulární ERP 

systém, jeţ míří do sektoru firem malé a střední velikosti. V rámci tohoto systému firma 

aktivně pouţívá následující moduly: Adresář, Zakázky, Vydané doklady (faktury), Sklad, 

Objednávky, Přijaté doklady (faktury), Banka, Pokladna, Účetnictví a Mzdy. Systém Altus 

Vario ve verzi SQL Office je zaloţen na client-server architektuře, jeho instalace běţí na 

serverové stanici a je dostupný ze všech firemních PC.  
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Informační systém Altus Vario je vybudován na běhovém prostředí MS Access 

Runtime 2003, programová logika celé aplikace i jednotlivých modulů je implementována 

v jazyce Pascal a Basic. Konektivitu s MS SQL serverem obstarává ODBC driver. 

Uţivatelské rozhraní jednotlivých modulů tvoří pohledy a formuláře na bázi prostředí  

MS Access. Pro editaci či tvorbu nových modulů nabízí výrobce bezplatně Vario SDK. 

V rámci daného ERP řešení roli datové základny zastává Microsoft SQL Server 

Express 2005. Funkce proxy serveru a síťového stavového firewallu zajišťuje software 

Kerio WinRoute Firewall 6, jeţ spolu s SQL Serverem figuruje rovněţ na serveru firmy. 

3.2.3. Topologie firemní sítě a internetová konektivita 

Topologie firemní sítě je jednoduchá - všechny pracovní stanice, stanice jeţ plní 

roli firemního serveru i síťové tiskárny jsou připojeny k jednomu routeru.  

Fyzickou topologii firemní sítě názorně zobrazuje obr. 3.3. Router, Switch (SW), 

serverová stanice SVV, pracovní stanice WS1,WS2 a tiskárna PT1, jsou umístěny shodně 

v kancelářích firmy. Pracovní stanice WS4 a tiskárna PT2 jsou instalovány ve skladě firmy 

a pracovní stanice WS3 figuruje v pekárenském provozu společnosti. 

 

Obr. 3.3: Fyzická topologie počítačové sítě firmy SODARO 

Internetová konektivita je do firmy SODARO přivedena pomocí bezdrátové 

technologie Wi-Fi v pásmu 5Ghz (IEEE 802.11a). Příjem je zajištěn pomocí Wi-Fi 

Routeru, jeţ patří do vlastnictví poskytovatele Internetu (ISP), který zodpovídá  

za jeho správu a funkčnost. Garantovaná rychlost linky je 10Mbit/s. O rozvedení 

konektivity v rámci podnikové sítě LAN se stará software Kerio WinRoute Firewall,  

jenţ sídlí na serverové stanici (SVV). 
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3.3. Investigace okolí podniku 

Tato kapitola popisuje obchodní vztahy společnosti SODARO s externími 

partnery. Z důvodu zachování obchodního tajemství jsem bohuţel nucen skrýt dodavatele  

a odběratele firmy pod entity "dodavatel" a "odběratel" následované přirozenou číslicí. 

Veškerá data o zakázkách a kontraktech jsem získal ze statistik účetního systému Altus 

Vario a také od majitelky firmy. Informace o implementaci jednotlivých technologií  

a standardů (ISDOC, EDI, SOA) jsem získal z webových stránek firem, z elektronické 

komunikace se zástupci odběratelů a dodavatelů, případně od subjektů, jimţ provoz ICT 

outsourcují. 

3.3.1. Rozbor dodavatelských vztahů 

Firma SODARO spolupracuje celkem se třemi dodavateli, kteří poţadované 

komodity dováţí do firmy s vyuţitím vlastních kapacit. Tabulka 3.1 obsahuje stručný popis 

obchodních vztahů, průměrné četnosti dodávek a forem plateb mezi firmou SODARO  

a jejími dodavateli za loňský rok 2009.  

Dodavatel Dodávané komodity Frekvence 

dodávek 

Platba dodavateli 

Dodavatel1 margaríny, náplně, krémy, 

posypové směsi 

2x měsíčně bezhotovostní převod ihned 

po přijetí faktury 

Dodavatel2 pekařské směsi, droţdí, 

zlepšující přípravky 

8x ročně v hotovosti, okamţitá platba 

při dodání komodity 

Dodavatel3 mouka, cukr, obilné směsi 4x ročně bezhotovostní převod ihned 

po přijetí faktury 

 Tab. 3.1: Dodavatelé - přehled četnosti dodávek a popis platebního styku 

Tabulka 3.2 znázorňuje aktuální stav výměny dokumentů a z pohledu společnosti 

SODARO rozebírá připravenost dodavatelů na přechod na online transakce prováděné 

prostřednictvím B2B systémů na bázi SOA. 

Dodavatel 
Forma výměny dokumentů Implementuje 

Objednávky Fakturace ISDOC EDI SOA 

Dodavatel1 e-mail e-mail ano ano ne 

Dodavatel2 telefonicky paragon nezjištěno ne ne 

Dodavatel3 e-mail e-mail ano ano zvaţuje 

 Tab. 3.2: Dodavatelé - znázornění forem komunikace a implementace B2B řešení 
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Jediným potenciálním kandidátem pro zapojení do systému elektronických online 

transakcí je subjekt Dodavatel3 - tato firma je střední velikosti, obchoduje na celostátní 

úrovni a taktéţ zvaţuje implementaci architektury SOA a webových sluţeb. 

Dosud v oblasti výměny dokumentů mezi dodavateli a firmou SODARO, 

nefiguruje ţádná shoda ohledně elektronické výměny standardizovaných dokumentů. 

Kaţdá firma pouţívá vlastní formuláře generované povětšinou různorodým 

vnitropodnikovým IS, jeţ jsou přiloţeny jako příloha k e-mailové zprávě. 

3.3.2. Rozbor odběratelských vztahů 

V rámci odběratelských vztahů je firma SODARO, jiţ z podstaty svého 

podnikání, mnohem aktivnější. Firma smluvně rozváţí pekárenské výrobky sedmi 

odběratelům, celkem do 22 prodejen, přičemţ pro rozvoz objednávek vyuţívá explicitně 

vlastních personálních kapacit i vlastního vozového parku. Co se týče výrobního provozu, 

tak firma funguje 363 dní v roce - výjimkou jsou dva dny - Silvestr a Nový rok. 

V tabulce 3.3 jsou zachyceny souhrnné statistiky rozvozů a prodejů pečiva firmy 

za rok 2009. 

Odběratel Průměrný počet 

odebraných jednotek 

pečiva za 1 zakázku 

Frekvence 

zakázek 

Frekvence 

objednávek 

Frekvence 

plateb 

Odběratel1 4072 jednotek 363x ročně 1x denně 1x týdně 

Odběratel2 2657 jednotek 363x ročně 1x denně 1x týdně 

Odběratel3 2486 jednotek 182x ročně 1x týdně 1x měsíčně 

Odběratel4 1834 jednotek 363x ročně 1x týdně 1x týdně 

Odběratel5 1102 jednotek 363x ročně 1x týdně 2x měsíčně 

Odběratel6 1039 jednotek 363x ročně 1x týdně 1x měsíčně 

Odběratel7 723 jednotek 182x ročně 1x týdně 1x měsíčně 

 Tab. 3.3: Odběratelé - přehled velikostí dodávek a rozbor frekvencí plateb 

Největším dlouhodobým odběratelem, který hraje zásadní roli v odbytu produkce 

je maloobchodní řetězec Odběratel1. Dalšími obchodními partnery jsou Odběratel2, 

Odběratel3 a Odběratel4, jeţ mají menší poţadavky na odběr výrobků, ale jsou to rovněţ 

lokální prodejny maloobchodních řetězců.  

Majorita odběratelů, s výjimkou Odběratele1 a Odběratele2, zadává objednávku  

s týdenním předstihem. Všichni odběratelé platí bezhotovostně v různých intervalech dle 

smluvního vztahu s firmou SODARO. 
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Odběratel 
Forma výměny dokumentů Implementuje 

Objednávky Fakturace ISDOC EDI SOA 

Odběratel1 online web. 

aplikace 

online web. 

aplikace 

ano ano ano 

Odběratel2 e-mail e-mail ano ano částečně 

Odběratel3 telefonicky e-mail ne nezjištěno nezjištěno 

Odběratel4 e-mail e-mail ano zvaţuje zvaţuje 

Odběratel5 e-mail e-mail ano ne ne 

Odběratel6 telefonicky poštou nezjištěno ne ne 

Odběratel7 telefonicky poštou nezjištěno nezjištěno nezjištěno 

 Tab. 3.4: Odběratelé - popis forem komunikace a analýza implementace B2B řešení 

Dle tabulky 3.4 v procesu objednávání odběratelů a následné fakturace firmy 

SODARO také převaţuje obligátní výměna nestandardizovaných formulářů v přílohách  

e-mailových zpráv, případně objednávání výrobků přes telefon.  

Výjimkou je Odběratel1, který svým dodavatelům jiţ pět let poskytuje online 

přístup k B2B portálu na bázi SRM (Supplier Relationship Management), který slouţí  

k veškeré transakční komunikaci (Objednávky, Stvrzenky, Dodací listy, Faktury).  

Tento velkoobchodní řetězec nedávno úspěšně implementoval servisně orientovanou 

architekturu s pouţitím webových sluţeb a nyní tlačí na všechny své dodavatele, aby 

opustili manuální předávání dokumentů skrze jeho webový B2B portál a přešli výhradně 

na automatickou komunikaci prostřednictvím webových sluţeb.  

Co se týče přehledu implementace standardů elektronické výměny dat  

v tab. 3.4 – je patrný rozdíl ve vybavenosti mezi maloobchodními řetězci (Odběratel1-4)  

a ţivnostníky (Odběratel5-7). Z tohoto pragmatického důvodu, nemá prozatím smysl brát 

při vývoji webových sluţeb firmy SODARO velký ohled na marginální Odběratele5-7. 

Naopak Odběratel1 a Odběratel2 z pohledu podpory a vybavenosti standardů ISDOC, EDI 

a SOA, se do budoucna jeví jako vhodní kandidáti pro pilotní projekt integrace 

podnikových systémů pomocí webových sluţeb. 

3.4. Identifikace obchodní strategie podniku 

Hlavní činností, jejímţ prostřednictvím firma SODARO generuje zisk, je výroba  

a distribuce pečiva. Firma produkuje široký sortiment výrobků - běţné pečivo (různé typy 

chleba a rohlíků, veky, banketky, bagety, pletýnky, bulky), celozrnné pečivo (sójové, 

slunečnicové, kukuřičné, ovesné), jemné pečivo (koblihy, koláče, vánočky, skořicové 

šneky, etc.) a další pro firmu specifické pečivo. V drtivé většině případu se jedná  

o nebalené pečivo, jeţ je určeno k přímé spotřebě.  
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Celý proces výroby pečiva je jen částečně automatizovaný a firma sází hlavně na 

vyšší přidanou hodnotu pečiva díky kvalitním surovinám a řemeslné výrobě. 

V průběhu posledních dvou let firmě neustále klesají objednávky i provozní zisk. 

V roce 2008 firma ztratila významného maloobchodního odběratele a čtyři současně 

největší zákazníci (maloobchodní řetězce - Odběratel1-4) vytváří na firmu neustálý tlak  

na flexibilitu výroby a sníţení cen pečiva. Navíc majoritní Odběratel1 do konce roku 2010 

vyţaduje implementaci dodavatelsko-odběratelských vztahů na bázi webových sluţeb.  

Interní vnitropodniková analýza odhalila tři základní problémové oblasti: 

 Vysoká reţie (personál, čas, náklady) při komunikaci s dodavateli a odběrateli. 

 Neschopnost firmy agilně reagovat na poţadavky velkých odběratelů (zákazníků). 

 Zostřující se konkurence v oboru (tlak na sniţování cen i nákladů). 

3.4.1. Krátkodobé cíle 

V krátkém období si firma vytyčila dva hlavní cíle - zvýšit svoji flexibilitu  

a odezvu v rámci zákaznických vztahů a zdokonalit efektivitu obchodních procesů. Tohoto 

stavu chce firma dosáhnout urychlenou implementací softwarového řešení nad stávajícím 

informačním systémem, jeţ bude svým konceptem podporovat efektivitu obchodních 

procesů a umoţní firmě SODARO flexibilně a on-line komunikovat se svými odběrateli.  

3.4.2. Dlouhodobá strategie 

Vedení podniku očekává, ţe pilotní fáze nasazení automatizovaného online B2B 

řešení hlavně pomůţe splnit podmínky největšího odběratele firmy (Odběratel1) a povede 

tak logicky k upevnění partnerství. Avšak v dlouhodobém horizontu si firma od vylepšení 

stávajícího informačního systému slibuje sníţení obchodní agendy (sníţení nákladů, počtu 

pracovníků), zvýšení obchodní efektivnosti firmy (prostor pro sníţení celkových cen). 

Firma také doufá, ţe bude moci do online transakcí začlenit i další odběratele (potaţmo 

dodavatele), a také ţe bude mít lepší pozici při vyhledávání nových zákazníků. 
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3.5. Mapování business komponent firmy 

Před vlastním návrhem a implementací webových sluţeb na bázi servisně 

orientované architektury, je nutné nejen dopodrobna analyzovat firmu jako takovou,  

její vnitřní i vnější okolí a obchodní strategii, ale často opomíjeným podkladem  

pro servisně orientovaný návrh je modelování pomocí metodiky CBM (Component 

Business Modelling).  

Metodologie Component Business Modelling slouţí k determinaci stěţejních 

obchodních činností podniku a jejich následné logické agregaci do zdánlivě existenčně 

samostatných modulů – business komponent. Tyto komponenty jsou logicky 

kategorizovány v dvou-dimenzionální matici dle obchodní kompetence a hladiny 

zodpovědnosti dané komponenty.  

3.5.1. Agregace stěžejních business aktivit v rámci CBM  

Na obrázku 3.4 jsem se pokusil identifikovat a zachytit business komponenty 

firmy v matici CBM. 

 

Obr. 3.4: CBM - matice business komponent firmy SODARO 
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V rámci dimenze obchodních kompetencí jsem business komponenty rozčlenil  

do pěti polí (Zákazníci, Finance, Nákup, Výroba a Prodej), jeţ společně generují obchodní 

hodnotu podniku. Tyto pole se většinou diametrálně liší u různých firem působících  

v různých sektorech.  

Naopak struktura dimenze hladiny zodpovědnosti obsahující pole Výkon, Řízení  

a Plánování, je v CBM matici neměnná. V těchto polích jsem dané business komponenty 

kategorizoval v rámci firemních priorit. Je-li business komponenta umístěna na hladině 

Plánování, má pro firmu význam z hlediska strategického plánování, agreguje přínosy  

a informace a napomáhá spolupráci ostatních komponent. Komponenty situované  

na hladině Řízení fungují jako řídící mezičlánek při přenosu informací a přínosů mezi 

komponentami na hladině Výkon a Plánování. Na hladinu Výkonu jsem začlenil business 

komponenty, jeţ přímo generují přínosy a informace, jak pro ostatní business komponenty, 

tak pro zákazníky firmy. 

3.5.2. Evaluace business komponent metodou heat maps 

Jádro metody "heat maps" spočívá v prolnutí očekávané budoucí situace  

(dle firemní strategie, podnikových cílů a poţadavků) do matice CBM. Poté následuje 

identifikace prioritních ("žhavých") business komponent, jeţ indikují příleţitosti  

jak podnik k této situaci s pouţitím vhodných prostředků přiblíţit. 

Důvody, které mě vedly k implementaci tohoto přístupu jsou následující: 

 CBM model respektuje a absorbuje principy servisně orientované architektury 

(volná vazba, relativní nezávislost, abstrakce business komponent, agregace 

obchodních aktivit do modulů), 

 budu moci logicky stanovit priority sférám činností, v nichţ firma vytváří hodnotu 

pro zákazníky a dále na ně reagovat v návrhu obchodních procesů a sluţeb, 

 vytvořím podklad pro efektivní projekci obchodních cílů i strategie do výsledného 

navrhovaného řešení, 

 díky aplikaci heat map metody budu moci při tvorbě kandidátů sluţeb zohlednit a 

dále podpořit ty sféry činností firmy, jeţ indikují silný potenciál  

k růstu zisků, úspor, zvyšování efektivity či produktivity v rámci strategie i cílů 

podniku. 
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Mapu "ţhavých" business komponent indikujících pozitivní dopad na poţadovaný 

rozvoj firmy SODARO jsem zvýraznil oranţovou barvou - viz. obrázek 3.5.  

 

Obr. 3.5: CBM po aplikaci metody heat maps 

Na hladině Řízení lze v budoucnu očekávat pozitivní vývoj těchto komponent: 

Řízení vztahů s odběrateli, Řízení vztahů s dodavateli, Řízení vytíţenosti zdrojů a Řízení 

personální vytíţenosti. 

Na nejniţší hladině Výkonu lze očekávat pozitivní změny u komponent: 

Komunikace se zákazníky, Hledání nových obchodních příleţitostí, Správa pohledávek, 

Správa závazků, Zpracování objednávek, Zajišťování podpory ICT, Zpracování zakázek  

a Fakturace zakázek. 
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4. PLÁNOVÁNÍ A FORMULACE STRATEGIE ZAVÁDĚNÍ 

SOA 

V první části této kapitoly provedu sumarizaci cílů a poţadavků firmy na výsledné 

řešení. Tyto poţadavky stanovím jako závazné pro tvorbu strategie nasazení SOA  

a pro pilotní projekt integrace informačních systémů. 

Následně upřesním základní rysy strategie integrace informačních systémů  

ve firmě SODARO, dále se pokusím předem odhadnout, do jaké míry můţe projekt 

pozitivně ovlivnit rozvoj firmy a také moţná rizika, jeţ mohou danou implementaci 

ohrozit. 

V poslední části, jiţ s přihlédnutím ke strategii zavedení SOA, konkrétně definuji 

charakteristiky pilotního projektu integrace IS, jehoţ výstupy zveřejním  

v kapitole 5 – Praktický postup implementace SOA. 

4.1. Souhrn cílů a požadavků firmy na integraci IS 

Z business a servisní analýzy, kterou jsem prováděl v minulé kapitole vyplývá,  

ţe strategickým cílem integrace je implementace automatizovaného podnikového procesu, 

který umoţní firmě SODARO komunikovat se svými odběrateli elektronickou formou  

v rámci příjmu objednávek a zasílání faktur. 

Alternativním cílem je naplnění všech poţadavků firmy, jeţ uvádím  

v následujících bodech. Tyto poţadavky jsem stanovil na základě série pohovorů  

s majitelkou firmy v kombinaci s výstupy ze servisní, business a CBM analýzy. 

Firemní poţadavky na výslednou implementaci: 

 pilotní projekt integrace mezi IS firmy SODARO a Odběratelem1, 

 plně automatizované řešení bez nutnosti zásahu uţivatele, 

 snadná rozšiřitelnost daného řešení o další odběratele firmy, 

 nasazení webových sluţeb do ostrého provozu proběhne do tří měsíců od startu 

pilotního projektu, 

 finanční náročnost projektu nepřesáhne 50 000 Kč, 

 minimum změn ve vzhledu a stylu práce se stávajícím IS Altus Vario. 
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4.2. Specifikace strategie implementace SOA 

4.2.1. Formulace celkového rámce integrační strategie 

V rámci návrhu a modelování webových sluţeb na bázi SOA pouţiji procesně 

orientovaný přístup - metodiku Business Process Modelling. Celý koncept integrace  

tak bude procesně popsán a namodelován, coţ firma můţe v budoucnu pouţít jako výchozí 

bod pro nasazení komplexnějšího řešení z kategorie Business Process Management Suite 

(BPMS). Pro návrh a modelování samotných sluţeb pouţiji vývojový cyklus SOAD. 

Stávající informační systém Altus Vario verze 12 je do značné míry uzavřená  

a monolitická aplikace, a také běhové prostředí MS Access Runtime nenabízí mnoho 

moţností pro kooperaci v rámci platformy SOA. Pro návrh business procesů pouţiji 

strategii "shora-dolů" a pro návrh implementace webových sluţeb na bázi SOA pouţiji 

strategii "modelování cílových služeb". Tato strategie přistupuje k návrhu a modelování 

sluţeb z hlediska jejich zapouzdření aplikačního rámce původního systému a je ideálním 

kandidátem pro pilotní integrační projekty. Webové sluţby tedy budou plnit funkci 

prostředníka mezi stávajícím informačním systémem a informačním systémem odběratele 

– potaţmo Webovými sluţbami odběratele. Díky volbě tohoto přístupu vyhovím 

poţadavku firmy a stávající IS projde minimem změn a také eliminuji nutnost přímé 

interakce uţivatelů s Webovými sluţbami (bude nutné modifikovat stávající systém  

Altus Vario a celé řešení integrace koncipovat jako background stávajícího IS). 

Stávající hardwarovou infrastrukturu bude nutné obohatit o nový server, kterýţto 

bude dedikován výhradně pro hostování vybrané platformy webových sluţeb. Hostování 

platformy webových sluţeb na stávajícím firemním serveru (SVV) - například v rámci 

virtuálního stroje není moţné. Stávající server je v současné době jiţ relativně  

vytíţen – obsluhuje vnitropodnikový IS Altus Vario, Microsoft SQL Server a Kerio 

WinRoute Firewall. A také v zájmu bezpečnosti vnitropodnikové sítě je sofistikovanějším 

řešením umístit do demilitarizované zóny pouze nejnutnější komponenty firemní  

ICT infrastruktury.  

4.2.2. Krátkodobý a dlouhodobý horizont implementace SOA. 

V krátkodobém horizontu integrace IS uţitím SOA, bude ve firmě realizován 

pilotní projekt malého rozsahu, jenţ bude zaměřen na strategický cíl firmy -  implementace 
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business procesu pro on-line výměnu objednávek a faktur s největším odběratelem firmy 

(Odběratel1). Tento přístup umoţní firmě ověřit navrţený prototyp infrastruktury  

a otestovat zvolený koncept SOA. Pilotní projekt menšího rozsahu je také méně náročný  

na kapitálovou a časovou investici, zaměřuje se na konkrétní obchodní poţadavek a často 

přináší měřitelný obchodní uţitek. [19] 

V dlouhodobém horizontu firma SODARO neplánuje přechod k celopodnikové 

SOA, nicméně pokud pilotní projekt uspěje, bude navrhované řešení poskytovat  

do budoucna silný potenciál pro zapojení dalších firemních odběratelů v rámci integrace IS 

a online B2B komunikace. 

4.2.3. Analýza dopadu integrace IS na podnikání firmy 

Pro analýzu a vyhodnocení vlivu pilotního projektu směrem k poţadovanému 

rozvoji firmy do budoucna, jsem pouţil výstup z matice CBM v kapitole 3.5.2. Na obrázku 

4.1 jsem zachytil business komponenty (zvýrazněny červeným rámečkem) firmy 

SODARO, jeţ plánovaná realizace můţe pozitivně ovlivnit.  

 

Obr. 4.1: Projekce dopadu integrace IS na business komponenty firmy SODARO 
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Z výše uvedeného obrázku lze usoudit, ţe navrhovaná integrace IS se silně kryje  

s poţadovaným vývojem firmy do budoucna – všechny komponenty jeţ projekt ovlivní, 

leţí na mapě "ţhavých" business komponent, které indikují prostor budoucí rozvoj podniku 

v rámci podnikatelské strategie firmy. Předběţný návrh integrace IS, vzhledem ke svému 

primárnímu zaměření, pokrývá zejména obchodní dimenzi Zákazníci a Prodej. V rámci 

hladin zodpovědnosti se projekt dotkne především hladiny Výkon – tento důsledek  

je zapříčiněn hlavně vysokou specializací a úzkým rozsahem navrhovaného řešení.  

Jelikoţ vlastní návrh a modelování podpořím procesním modelováním, získá firma 

podklad pro řízení svých procesů pro komunikaci s odběrateli a výsledná implementace 

pravděpodobně také ovlivní business komponentu Řízení vztahů s odběrateli na hladině 

Řízení. 

4.2.4. Predikce možných rizik při implementaci propojení IS na bázi SOA 

V následujících bodech jsem se pokusil shrnout moţná rizika, které by mohly 

ohrozit úspěšnou realizaci projektu, či výsledný uţitek z integrace IS na bázi SOA: 

 implementace silně přesáhne předem stanovený tříměsíční fond, 

 rapidní nárůst výdajů na projekt díky nenadálým (skrytým) výdajům, 

 mylně stanovená strategie implementace SOA, 

 chybně aplikovaná pravidla servisního přístupu při modelování WS, 

 nedostatečné právní ošetření B2B komunikace,  

 smlouva o elektronické výměně dat v rámci obchodní spolupráce,  

 akceptační protokoly, 

 nedodrţení smluvních postupů a standardů pro komunikaci ze strany dodavatele 

nebo firmy SODARO. 
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4.3. Ustanovení pilotního projektu integrace 

4.3.1. Stručný popis partnera pro pilotní projekt 

Pro pilotní projekt integrace informačních systémů na bázi servisně orientované 

architektury, jsem po analýze odběratelských vztahů v kapitole 3.3.2 celkem pochopitelně 

zvolil jako partnera Odběratele1 – komanditní společnost Globus. Tato společnost  

je dlouhodobě největším odběratelem firmy SODARO, jiţ úspěšně adoptovala B2B 

komunikaci na bázi SOA (systém B2B GROW) a také disponuje kvalitně vypracovanou 

technickou, organizační a metodickou podporou pro připojení nových dodavatelů. 

4.3.2. Struktura a forma komunikace s B2B systémem GROW 

Společnost Globus v současné době nabízí integraci IS ve formě výměny 

transakčních zpráv (objednávky, faktury, dodací listy) ve formátech UN/EDIFACT  

(EDI verze D.01B) a WS/XML (webové sluţby/komunikace v XML). Základní rámec 

komunikace zachycuje obrázek 4.2. 

 

Obr. 4.2: Obecná struktura komunikace v B2B GROW systému společnosti Globus [21] 

Pro úspěšnou integraci IS firmy SODARO a B2B systému GROW musí webové 

sluţby firmy SODARO implementovat tzv. "základní balíček pro komunikaci".  

Tento balíček definuje tři základní formáty zpráv [21] : 

 objednávka (formát ORDERS),  

 faktura (formát INVOIC), 

 potvrzení přijetí objednávky/faktury (formát CONTROL).  
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Na obrázku 4.3 je znázorněna sekvence, jenţ popisuje schéma povinné transakční 

výměny zpráv mezi sluţbami firmy Globus a SODARO v rámci základního balíčku  

pro komunikaci.  

Zaslání objednávky: 

 

Zaslání faktury: 

 

Obr. 4.3: Schéma komunikace mezi webovými službami firmy Globus a SODARO [21] 

Společnost Globus vystavuje pro komunikaci s dodavateli následující sluţby  

a jejich operace: 

GlobusOrderingWS - sluţba obsluhující transakci objednávek, 

 putOrder(ORDERS) - operace sluţby zasílající objednávku, 

 acceptControl(CONTROL) - operace sluţby přijímající potvrzení přijetí 

objednávky. 

GlobusInvoicingWS - sluţba zajišťující transakci faktur, 

 getInvoic(INVOIC) - operace sluţby přijímající fakturu, 

 sendControl(CONTROL) - operace sluţby zasílající potvrzení přijetí 

faktury. 

Smluvní podobu struktury, formátu a datových typů transakčních zpráv ORDERS, 

INVOIC a CONTROL jsem přiloţil v příloze číslo 2.  
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4.3.3. Technické aspekty pilotního projektu 

Pro modelování business procesů v notaci BPMN pouţiji software Business 

Process Visual ARCHITECT 3.2 - tento software sice není volně dostupný, je však jedním 

z nejkvalitnějších a nabízí třicetidenní trial verzi, která bude pro dané účely postačovat. 

Jako vývojové prostředí pro návrh a vývoj obou business procesů jsem zvolil 

volně dostupné IDE NetBeans 6.5.1. Oba procesy budou realizovány v rámci dvou 

kompozitních aplikací na platformě Java EE 5, pomocí technologie Java Business 

Integration (JBI). Jednotlivé sluţby budou vyvíjeny jako Entity Java Beans (EJB) moduly 

včleněné do kompozitní aplikace. 

Srdcem celého projektu bude volně dostupný aplikační server GlassFish 2.1. 

Tento serverový software bude rozšířen o sběrnici OpenESB 2.2, která implementuje BPEL 

Runtime Environment, jeţ bude oba procesy hostovat. 

Pro úpravu stávajícího systému Altus Vario bude vyuţit Vario SDK - doplněk  

pro vývoj dodávaný zdarma přímo výrobcem. Modifikaci firemní databáze lze provádět 

přímo na firemním MS SQL serveru. 

Mezi další technologie a standardy, které bude výsledný návrh pouţívat patří: 

HTTPS, WSDL, XML, SOAP, XSD, JNDI, JDBC-ODBC a JMS. 

4.3.4. Harmonogram implementace SOA 

Plán implementace pilotního projektu jsem vypracoval v softwaru MS Project  

ve formě Ganttova diagramu a přiloţil v příloze č. 1. Ganttův diagram zachycuje 

posloupnost úkolů nutných pro úspěšnou realizaci projektu a zobrazuje jejich strukturu  

a návaznost ve formě vazeb. 

V tabulce 4.1 jsem popsal plán realizace, ukotvil participaci lidských zdrojů  

na projektu a pokusil se odhadnout časovou potřebu realizace jednotlivých akcí. Z hlediska 

striktního poţadavku firmy na tříměsíční lhůtu pro ostrý start sluţeb, navrhovaný plán 

poskytuje rezervu ve výši čtrnácti pracovních dní pro nečekané problémy při realizaci. 

Na pilotním projektu se budou podílet tři lidské zdroje. V rámci této diplomové 

práce budu na projektu participovat business modelováním, servisním návrhem  

a specifikací obchodních procesů, obchodních a aplikačních sluţeb. 
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Pro vývoj a implementaci (případně i údrţbu) jsem po dlouhém bádání zvolil 

českou firmu CoolPeople s.r.o, která nabízí široký výběr dostupných IT odborníků  

(i celých týmů) pracujících na volné noze („freelancers“) [30]. Po dokončení návrhu tedy 

budu moci předat návrh najatému IT expertovi, který provede výslednou implementaci.  

Pro implementaci malého projektu je zbytečné draze najímat externí firmu  

či sloţitě modifikovat komerční softwarové moduly. Tímto řešením navíc stlačím náklady 

na realizaci SOA ve firmě SODARO na minimum. 

Z právního a manaţerského hlediska bude při pilotním projektu firmu SODARO 

zastupovat její majitelka – Soňa Melichová. 

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Lidské zdroje 

Návrh business procesů 107 hodin 26.4.2010 13.5.2010 

 Specifikace popisů modelů 1 hodina 26.4.2010 26.4.2010 Ondřej Patočka 

Modelování procesů dle BPMN 17 hodin 26.4.2010 28.4.2010 Ondřej Patočka 

Modelování služeb 29 hodin 28.4.2010 3.5.2010 

 Identifikace a návrh kandidátů služeb 29 hodin 28.4.2010 3.5.2010 Ondřej Patočka 

Aplikace servisní orientace 19 hodin 3.5.2010 6.5.2010 

 Klasifikace služeb a operací 19 hodin 3.5.2010 6.5.2010 Ondřej Patočka 

Návrh služeb procesu 41 hodin 6.5.2010 13.5.2010 

 Design business a aplikačních služeb 32 hodin 6.5.2010 12.5.2010 Ondřej Patočka 

Design datových modelů procesů 9 hodin 12.5.2010 13.5.2010 Ondřej Patočka 

Návrh přípravy firemního IS na SOA 9 hodin 13.5.2010 14.5.2010 

 Modifikace databáze na SQL serveru 4 hodin 13.5.2010 13.5.2010 Ondřej Patočka 

Modifikace GUI modulů IS Altus Vario 5 hodin 13.5.2010 14.5.2010 Ondřej Patočka 

Komponování business procesů 114 hodin 14.5.2010 3.6.2010 

 Modelování procesů v BPEL 12 hodin 14.5.2010 19.5.2010 CoolPeople (CP) 

Vývoj kompozitní aplikace v IDE NetBeans 53 hodin 19.5.2010 28.5.2010 CoolPeople 

Testování kompozitní aplikace nad JBI 18 hodin 28.5.2010 3.6.2010 CoolPeople 

Instalace nového serveru ve firmě 8 hodin 3.6.2010 4.6.2010 

 Instalace a konfigurace HW a síťě 6 hodin 3.6.2010 4.6.2010 CoolPeople 

Instalace operačního systému 2 hodiny 4.6.2010 4.6.2010 CoolPeople 

Instalace a konfigurace SW na serveru 3 hodiny 4.6.2010 7.6.2010 

 Instalace Java EE 5, GlassFish 2.1, OpenESB 2.2 3 hodiny 4.6.2010 7.6.2010 CoolPeople 

Realizace kompozitní aplikace 21 hodin 7.6.2010 10.6.2010 

 Nasazení kompozitní aplikace na nový server 4 hodiny 7.6.2010 7.6.2010 CoolPeople 

Testování business procesů a webových služeb 17 hodin 7.6.2010 10.6.2010 CoolPeople 

Sepsání smluvních dokumentů s Globus k.s. 2 hodiny 10.6.2010 10.6.2010 Soňa Melichová 

Testování výsledného řešení integrace IS 207 hodin 10.6.2010 9.7.2010 
 Školení účetních ohledně nové funkcionality 2 hodiny 10.6.2010 10.6.2010 Soňa Melichová 

Zavedení duplicitní komunikace  - WS + fax 8,5 hodin 11.6.2010 14.6.2010 Soňa Melichová, CP 

Odstávka pro úpravy a ladění nového řešení 12 hodin 14.6.2010 15.6.2010 CoolPeople 

Zkušební doba duplicitní komunikace WS + fax 14 dní 22.6.2010 9.7.2010 
 

Přechod na komunikaci pouze prostřednictvím WS 2 hodiny 12.7.2010 12.7.2010 Soňa Melichová, CP 

Tab. 4.1: Harmonogram pilotního projektu realizace SOA ve firmě SODARO 
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4.3.5. Souhrn dokumentů pro nastavení smluvního vztahu s odběratelem 

Před vlastním propojením a testováním sluţeb ve firmě SODARO, bude nutné 

právně specifikovat a ošetřit podmínky a formy komunikace. Společnost Globus stanovuje 

následující smluvní dokumenty pro integraci IS: 

A. Smlouva o elektronické výměně dat v rámci obchodní spolupráce  

B. Příloha - Akceptační protokol B2B orders č. 7 CZ 

C. Příloha smlouvy o B2B ORDERS č. 8 CZ 

D. Příloha - Akceptační protokol B2B invoic č. 11 CZ 

E. Příloha smlouvy o B2B INVOIC č. 12 

Smlouva o elektronické výměně dat v rámci obchodní spolupráce je základní 

dokument a vyjadřuje vůli obou společností do stanoveného data, v rámci předem daných 

technických a právních podmínek integrovat své IS a začít vyuţívat pouze 

automatizovanou online B2B komunikaci. Ostatní dokumenty se týkají vymezení 

technických parametrů a podmínek (SLA) transakční výměny objednávek (orders) a faktur 

(invoic).  

Akceptační protokoly stanovují závazky testovat po určitou dobu nasazení 

Webových sluţeb pro elektronickou výměnu dokumentů a také paralelně zasílat tyto 

dokumenty faxem. Přílohy smluv ORDERS a INVOIC stanovují technické parametry 

elektronické výměny zpráv. 

4.3.6. Náklady na realizaci pilotního projektu 

Předběţné vyčíslení nákladů na realizaci jsem rozdělil na fixní náklady  

na pořízení hardware a software a na odhad variabilních nákladů na práci IT experta 

dodaného firmou CoolPeople. 

V tabulce 4.2 jsem shrnul náklady na pořízení nového serveru a operačního 

systému [31]. Pro serverovou stanici jsem zvolil levný ale dostačující HW - Fujitsu 

Primergy TX100 S1.  

Operační systém pro nový server bude Microsoft Windows 7 – externí firma 

zajišťující správu ICT totiţ nemá kapacitu pro správu systému typu UNIX/Linux. 
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Další fixní náklady pořízení na software nebudou nutné, jelikoţ jsem pro veškerou 

implementaci SOA a WS záměrně volil bezplatný software – viz. příloha 6 - Souhrn 

licencí pouţitého software. 

Položka Cena s DPH 

Server Fujitsu Primergy TX100 S1 16 020 Kč 

Microsoft Windows 7 Professional Cz 3 546 Kč 

Celkem za HW a SW 19 566 Kč 

Tab. 4.2: Náklady na hardware a software [31] 

Z hlediska variabilních nákladů jsem se v tabulce 4.3 pokusil odhadnout výši 

nákladů a průběh financování práce IT experta, který provede praktické nasazení  

a testování pilotního projektu v prostředí firmy.  

Participaci mé osoby a paní Melichové na realizaci pilotního projektu jsem 

záměrně do nákladových poloţek nezapočítal. 

Položka Práce Náklady 

Modelování procesů v BPEL 12 hodin 2 400 Kč 

Vývoj kompozitní aplikace v IDE NetBeans 53 hodin 10 600 Kč 

Testování kompozitní aplikace nad JBI 18 hodin 3 600 Kč 

Instalace a konfigurace HW a síťě 6 hodin 1 200 Kč 

Instalace operačního systému 2 hodiny 400 Kč 

Instalace platformy Java EE 5, GlassFish 2.1, OpenESB 2.2 3 hodiny 600 Kč 

Nasazení kompozitní aplikace na nový server 4 hodiny 800 Kč 

Testování business procesů a webových sluţeb 17 hodin 3 400 Kč 

Zavedení duplicitní komunikace s firmou Globus (WS + fax) 8,5 hodiny 1 700 Kč 

Odstávka pro úpravy a ladění nového řešení 12 hodin 2 400 Kč 

Přechod na komunikaci pouze prostřednictvím WS 2 hodiny 400 Kč 

Celkem za práci 137,5 hod. 27 500 Kč 

Tab. 4.3: Odhadované náklady na prácí IT experta od firmy CoolPeople 

Celkový součet odhadovaných nákladů na realizaci projektu činí 47 066 Kč. 

Projekt splňuje podmínku firmy, týkající se finanční náročnosti se stropem 50 000 Kč. 
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5. PRAKTICKÝ POSTUP IMPLEMENTACE SOA 

V této kapitole prakticky realizuji akce dle harmonogramu pilotního projektu, 

které se týkají praktického návrhu a modelování webových sluţeb a business procesů 

Přijetí objednávky a Zaslání faktury. Část věnovanou BP Přijetí objednávky odliším 

modrou a část určenou BP Zaslání faktury odliším červenou grafickou úpravou. 

V poslední části této kapitoly provedu úpravu datové základny IS Altus Vario  

a modifikuji uţivatelské prostředí jeho vybraných modulů, tak aby bylo stávající řešení 

připraveno na nasazení navrhovaných procesů a sluţeb. 

5.1. Business proces Přijetí objednávky 

5.1.1. Popis procesu v přirozeném jazyce  

Do firmy SODARO přijde dokument obsahující objednávku pekárenských 

výrobků. Následně proběhne kontrola jeho platnosti, a pokud bude objednávka platná, 

bude odběratel (Globus) bude upozorněn o jejím přijetí. Poté bude dokument uloţen  

do databáze firmy, kterou sdílí zároveň IS Altus Vario. Proces Přijetí objednávky lze tedy 

stručně charakterizovat jako následující sekvenci kroků: 

- příjem objednávky, 

- verifikace objednávky, 

- notifikace odběratele o úspěšném/neúspěšném přijetí objednávky, 

- uloţení objednávky do databáze, 

- aktualizace příslušného modulu firemního IS. 

5.1.2. Modelování obchodního procesu 

Modelování business procesu Přijetí objednávky jsem rozdělil na dvě části. 

Nejprve jsem modeloval jednoduchý vysokoúrovňový business proces Přijetí objednávky 

dle popisu procesu v přirozeném jazyce – viz. Obrázek 5.1.  

 

Obr. 5.1: Vysokoúrovňový BPD diagram procesu Přijetí objednávky 
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Následně jsem daný proces dekomponoval pomocí analýzy shora-dolů a zachytil 

v modelu BPD dle notace BPMN. Model průchodu celým procesem je přiloţen v příloze 

číslo 3 - BPMN diagram business procesu Přijetí objednávky.  

Průchod obchodním procesem v rámci BPD Přijetí objednávky i s popisem 

jednotlivých elementů jsem detailně popsal v následující tabulce: 

Element Popis 

 

Proces se spustí za situace, kdy přijme od webové sluţby společnosti 

Globus zprávu ve formátu ORDERS obsahující novou objednávku. 

 

Sluţba zodpovědná za přijetí objednávky ji přijme a vytvoří v rámci poolu 

objektů procesu perzistentní objekt newOrder, do jehoţ atributů vloţí 

všechny hodnoty elementů z přijaté zprávy, následně do tohoto objektu 

přidá dva nové atributy newOrderState a newOrderIsValid. 

Poté tatáţ sluţba nastaví hodnotu atributu newOrderState objektu newOrder 

na hodnotu toVerify a předá ve formě zprávy celý objekt sluţbě zodpovědné 

za kontrolu platnosti objednávky. 

 

Daná sluţba provede kontrolu platnosti objednávky (datum, EAN,  

číslo dodavatele) a nastaví příznak atributu newOrderIsValid objektu na 

hodnotu true či false. 

 

Tatáţ sluţba, jenţ prováděla kontrolu platnosti, pošle v případě platné 

objednávky objekt newOrder s atributem newOrderIsValid = true sluţbě 

obsluhující notifikaci odběratele. 

 

Sluţba obsluhující notifikaci odběratelů (Formát CONTROL), v případě 

platné objednávky vyšle kladné potvrzení odběrateli a změní status atributu 

newOrderState na hodnotu validSaveToDB a zašle takto upravený objekt 

prostřednictvím zprávy další sluţbě obstarávající komunikaci s databází  

a IS Altus Vario. 

 

 

Sluţba obstarávající komunikaci s databází a IS Altus Vario uloţí celý 

objekt newOrder do vyhrazených tabulek a některé poloţky uloţí i do 

tabulek sdílených s IS Altus Vario, proces bude ukončen a objekt newOrder 

je disalokován z paměti. 

 

Sluţba, jenţ prováděla kontrolu platnosti, pošle v případě neplatné 

objednávky objekt newOrder s atributem  newOrderIsValid = false sluţbě 

obsluhující notifikaci odběratele. 

 

 

Sluţba obsluhující notifikaci odběratelů (Formát CONTROL), v případě 

neplatné objednávky vyšle záporné potvrzení odběrateli a změní status 

atributu newOrderState na hodnotu invalidSaveToDB a zašle takto 

upravený objekt prostřednictvím zprávy další sluţbě obstarávající 

komunikaci s databází a IS Altus Vario. 

 

Sluţba obstarávající komunikaci s databází a IS Altus Vario uloţí celý 

objekt newOrder do vyhrazené databáze (tabulka pro neplatné objednávky), 

proces bude ukončen a objekt newOrder bude disalokován z paměti. 

Tab. 5.1: Průchod obchodním procesem Přijetí objednávky 
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5.1.3. Identifikace a návrh kandidátů služeb a operací 

Pro realizaci obchodního procesu Přijetí zakázky jsem v rámci vývojového cyklu 

SOAD identifikoval následující čtyři kandidáty sluţeb: 

 SodaroOrderProcessingWS – přijetí objednávky od sluţby GlobusOrderingWS, 

 SodaroOrderValidityProcessingWS – kontrola platnosti objednávky, 

 SodaroNotifySubscriberWS – upozornění sluţby GlobusOrderingWS o přijetí  

a platnosti objednávky, 

 SodaroAltusAndDBProcessingWS – uloţení objednávky do firemní databáze  

a aktualizace seznamu objednávek v modulu Zakázky IS Altus Vario. 

Sadu kandidátů sluţeb a operací jsem znázornil na obrázku 5.2. Tyto sluţby jsou úlohově 

zaměřené a jsou mapovány na specifickou část logiky business procesu. 

 

Obr. 5.2: Návrh kandidátů služeb a operací business procesu Přijetí objednávky 

5.1.4. Aplikace servisní orientace a klasifikace služeb 

Na kandidáty sluţeb a operací identifikované v předchozí kapitole jsem dále 

aplikoval principy servisní orientace a hierarchicky je rozčlenil na aplikačně a obchodně 

zaměřené sluţby. 

Sluţbu SodaroOrderProcessingWS jsem záměrně vyčlenil jako abstraktní 

business sluţbu, která bude figurovat jako kontrolní entita a front-end komponenta celého 

procesu.  
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Ostatní podřízené aplikační sluţby budou vykonávat specifickou business logiku 

procesu. Tímto krokem jsem v rámci návrhu sluţeb BP Přijetí objednávky naplnil 

myšlenku znuvupouţitelnosti a efektivity, tak aby výsledný návrh byl co nejvíce servisně 

zaměřený a přinesl tak firmě co nejvyšší business change do budoucna.  

 

Obr. 5.3: Návrh hierarchie a kompozice služeb procesu Přijetí objednávky 

5.1.5. Datový model procesu 

V průběhu návrhu jsem záměrně centralizoval všechna potřebná data pouze  

do objektu newOrder, který si sluţby vyměňují v rámci komunikace prostřednictvím 

zasílání zpráv. Z tohoto titulu je datový model přehledný a jednoduchý – tvoří jej pouze 

entita newOrder, která disponuje stejnými typy datových poloţek jako formát ORDERS 

(viz. Příloha 2).  

Poloţky objednávky jsem sdruţil do trojrozměrného pole newOrderItems a přidal 

jsem příznak pro trasování (newOrderState), platnost objednávky (newOrderIsValid)  

a chybový stav při doručení (tok_doruc_chyba).  

Objekt newOrder Proměnná Typ 

Číslo objednávky cis_obj String 

Typ objednávky - kód typ_obj String 

Datum vystavení objednávky dat_vyst Date 

GLN kód kupujícího - odběratele gln_cis String 

GLN kód prodávajícího - dodavatele gln_cis_odb String 

Pole poloţek objednávky 

[l_gtin_zbo][ l_nazev_zbo] 

[ l_mnozstvi] 

newOrderItems 

[String] 

[String] 

[String] 

Příznak pro trasování objednávky newOrderState String 

Příznak platnosti objednávky newOrderIsValid boolean 

Chyba při doručení - popisek tok_doruc_chyba String 

Tab. 5.2: Datová struktura objektu newOrder 
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5.1.6. Design služeb business procesu Přijetí objednávky 

Pro implementaci business procesu jsem stanovil následující finální sadu sluţeb  

a operací: 

 

Obr. 5.4: Finální sada služeb a operací procesu Přijetí objednávky 

o Služba SodaroOrderProcessingWS 

 acceptOrder(Object ORDERS) – sluţba vystavuje tuto operaci pro příjem 

zpráv od sluţby GlobusOrderingWS. 

Sluţba figuruje jako kontrolní a řídící element reprezentující business 

proces na vrstvě business sluţeb a vykonává operace v následujícím pořadí: 

1) příjem objednávky ve formátu ORDERS, 

2) vytvoření objektu newOrder a naplnění jeho datových poloţek dle zprávy 

ORDER, inicializace datových poloţek newOrderState  

a newOrderIsValid, 

3) volání sluţby SodaroOrderValidityProcessingWS a její operace 

checkOrderValidity s parametrem newOrder, 

4) volání sluţby SodaroNotifySubscriberWS a její operace 

sendSubscriberNotification(newOrder), 

5) volání sluţby SodaroAltusAndDBProcessingWS a její operace 

saveOrderToDB(newOrder), případě platné objednávky 

(newOrderIsValid = true) volání operace refreshISModules(), 

6) zrušení objektu newOrder z poolu objektů v paměti. 
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o Služba SodaroOrderValidityProcessingWS 

 checkInvoiceValidity(Object newOrder) – slouţí pro kontrolu validity 

objednávky, vrací objekt newOrder s hodnotou atributu  

newOrderIsValid = true/false. Pokud je operace vyvolána, porovná vybrané 

datové poloţky přijatého objektu newOrder – cis_obj, dat_vyst, gln_cis, 

gln_cis_odb, l_gtin_zbo, s vlastními statickými hodnotami proměnných, případně 

hodnotami ekvivalentních datových poloţek načtených z firemní databáze 

(cis_obj, dat_obj). 

o Služba SodaroNotifySubscriberWS 

 sendSubscriberNotification(Object newOrder) – tato operace kopíruje 

hodnoty datových poloţek z objektu newOrder – cis_obj_zak, gln_cis, tok_doruc 

a vkládá je do zprávy ve formátu CONTROL. V případě chyby při doručení nebo 

neplatnosti objednávky vyplní poloţku tok_doruc_chyba. Poté odesílá tuto zprávu 

sluţbě odběratele - GlobusOrderingWS voláním její operace 

acceptControl(CONTROL) a nastavuje hodnotu atributu  

newOrderState = validSaveToDB/invalidSaveToDB. Zpětně operace vrací objekt 

newOrder. 

o Služba SodaroAltusAndDBProcessingWS 

 saveOrderToDB(Object newOrder – operace vytvoří nový záznam 

v tabulce webServicesOrders (tabulka slouţící k testování a archivaci) a uloţí  

do něj všechny výsledné hodnoty datových poloţek objektu newOrder.  

Dále v případě platné objednávky (newOrderState = ValidSaveToDB) tato 

operace vytvoří v tabulce Zakazky (IS Altus Vario) nový záznam značící novou 

objednávku pro plnění a zapíše do něj transformované parametry z objektu 

newOrder. 

 saveInvoiceToDB(Object newInvoice) – operace disponuje stejnou 

funkcionalitou jako saveOrderToDB(), nicméně slouţí pro uloţení objektu 

newInvoice do vyhrazené tabulky webServicesInvoices, následné transformaci  

a uloţení do polí tabulky Faktury (IS Altus Vario) a změně stavFakturace = sent. 

 resfreshISModules() – tato operace spustí vzdáleným voláním funkci 

refreshVarioInstances(), kterou poskytuje firma Altus v rámci SDK pro IS Altus 

Vario. Na všech spuštěných instancích firemního IS dojde k aktualizaci pohledu  

a načtení nové objednávky. 
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5.2. Business proces Zaslání faktury 

5.2.1. Popis procesu v přirozeném jazyce  

Účetní společnosti SODARO označí v prostředí IS Altus Vario fakturu příznakem 

Fakturovat a uloţí ji. Databáze je kaţdých 15 minut prohledávána, zda-li se zde nenachází 

faktura z příznakem Fakturovat. Pokud se taková faktura najde, tak bude načtena  

a odeslána odběrateli. Pokud odběratel potvrdí příjem faktury, bude faktura uloţena  

do databáze a bude aktualizován příslušný modul IS Altus Vario. 

Business proces Zaslání Faktury obecně vyjadřuje následující sekvence aktivit: 

- kontrola DB ohledně výskytu nové faktury, 

- načtení dokumentu s fakturou z DB, 

- odeslání faktury odběrateli, 

- vyčkání na potvrzení o přijetí faktury odběratelem, 

- uloţení záznamu do DB o odeslání faktury, 

- aktualizace příslušného modulu firemního IS. 

5.2.2. Modelování obchodního procesu 

Proces Zaslání faktury jsem stejně jako v případě procesu Příjem objednávky 

rozdělil na dvě části - na obrázku 5.5 je zachycen vysokoúrovňový diagram dle popisu 

procesu v přirozeném jazyce. 

 

Obr. 5.5: Vysokoúrovňový BPD diagram procesu Zaslání faktury 

BPD model procesu dekomponovaného shora-dolů jsem přiloţil  

v příloze 4 - BPMN diagram business procesu Zaslání faktury. Popis průchodu BPD  

a komentáře k jednotlivým elementům uvádím v tabulce 5.3.  

Bohuţel z prostředí IS Altus Vario (Access 2OO3 runtime) není moţné nijak 

vyvolat externí komponentu - sluţbu nad platformou Java EE a předat jí dokument faktury 

označený k odeslání, tudíţ jsem byl donucen start procesu a předání faktury realizovat 

časovačem, který v patnáctiminutových intervalech prohledává firemní databázi zakázek 

ohledně výskytu faktury k odeslání. K tomuto řešení jsem přistoupil také proto,  
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abych vyhověl poţadavkům firmy a výsledné řešení minimálně ovlivnilo vzhled a způsob 

práce se stávajícím IS. 

Element Popis 

 

Proces bude kaţdých patnáct minut „probuzen“ vláknem s časovačem,  

jenţ vyvolá sluţbu kontrolující firemní databázi. 

 

Pokud sluţba nenajde ve firemní databázi na SQL serveru fakturu 

s příznakem Fakturovat bude proces ukončen. 

 

Pokud sluţba provádějící kontrolu faktur najde v příslušné tabulce databáze 

fakturu, která bude mít v poli fakturace hodnotu Fakturovat, vytvoří v rámci 

poolu objektů procesu perzistentní objekt newInvoice.  

 

Dále načte do datových poloţek objektu hodnoty z příslušné tabulky 

databáze a předá tento objekt s atributem newInvoiceState = toSend sluţbě 

obsluhující odeslání faktury odběrateli. 

 

 

Sluţba, která bude mít na starosti odeslání faktury (formát INVOICE),  

zašle fakturu prostřednictvím protokolu SOAP partnerské sluţbě odběratele 

a vyčká v intervalu deseti minut na odpověď odběratele (zpráva ve formátu 

CONTROL).  

Pokud se do deseti minut dočká kladné odpovědi (zpráva CONTROL  

– atribut tok_doruc = accepted), změní atribut poloţky 

newInvoiceSubscriberAck objektu newInvoice na hodnotu true, jinak  

na hodnotu false.  

Jestliţe se do deseti minut nedočká odpovědi, změní také hodnotu poloţky 

newInvoiceSubscriberAck na hodnotu false. 

Následně je objekt newInvoice předán sluţbě vykonávající zpětnou 

kontrolu odeslání faktury. 

 

Sluţba obhospodařující validitu odeslaných faktur, dle hodnoty elementu 

newInvoiceSubscriberAck zkontroluje token doručení zprávy a v případě 

úspěšného doručení faktury změní hodnotu datové poloţky newInvoiceState 

objektu newInvoice na ackSaveToDB a předá celý objekt sluţbě  

pro komunikaci s firemní databází a firemním informačním systémem. 

 

 

Sluţba obstarávající komunikaci s databází a IS Altus Vario označí fakturu 

jako Nedoručenou, uloţí celý objekt newInvoice do vyhrazených tabulek  

a některé poloţky uloţí i do tabulek sdílených s IS Altus Vario a proces 

bude ukončen. Objekt newInvoice je disalokován z poolu objektů na haldě 

procesu. 

 

Pokud sluţba obhospodařující validitu odeslaných faktur, přijme objekt 

newInvoice s hodnotou datové poloţky newInvoiceSubscriberAck = false, 

změní hodnotu elementu newInvoice na nonAckSaveToDB. A předá objekt 

reprezentující fakturu sluţbě pro uloţení faktury do DB a aktualizaci 

firemního IS. 

 

 

Back-end sluţba pro komunikaci s firemní DB a IS, uloţí objekt  

do příslušných tabulek na firemním SQL serveru a vyvolá aktualizaci 

seznamů faktur v modulu Faktury na všech instancích IS Altus Vario. 

Tab. 5.3: Průchod obchodním procesem Zaslání faktury 
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5.2.3. Identifikace a návrh kandidátů služeb a operací 

Jako kandidátské sluţby pro obchodní proces Zaslání faktury, jsem v rámci 

analýzy ”modelování cílových služeb” stanovil tyto entity: 

 SodaroInvoiceProcessingWS – kontrola databáze v patnáctiminutových 

intervalech ohledně výskytu nové faktury a načtení nově vytvořené faktury, 

 SodaroInvoiceFiringWS – zaslání faktury sluţbě odběratele GlobusInvoicingWS 

a vyčkání na potvrzení přijetí, 

 SodaroInvoiceDeliveryCheckWS – kontrola úspěšného doručení faktury 

odběrateli, 

 SodaroAltusAndDBProcessingWS – uloţení faktury do firemní databáze  

a aktualizace seznamu faktur v modulu Vydané doklady IS Altus Vario. 

Jiţ z identifikace kandidátů sluţeb lze odvodit skutečnost, ţe sluţbu 

SodaroAltusAndDBProcessingWS lze v rámci znovu-pouţitelnosti navrhnout tak,  

aby poskytovala svou funkcionalitu jak procesu Zaslání faktury, tak i procesu Příjem 

objednávky. Tímto řešením také eliminuji zbytečnou duplikaci obdobných operací. 

Návrh úlohově zaměřené sady kandidátů sluţeb a operací pro proces Zaslání 

faktury popisuje obr. 5.6. 

 

Obr. 5.6: Návrh kandidátů služeb business procesu Zaslání faktury 
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5.2.4. Aplikace servisní orientace a klasifikace služeb 

Po aplikaci servisní orientace na sadu kandidátských sluţeb, jsem byl nucen 

značně změnit strukturu navrhovaných sluţeb a operací. Ze sluţby 

SodaroInvoiceProcessingWS jsem vyčlenil dva kandidáty operací a umístil je  

do samostatné sluţby SodaroInvoiceCheckNLoadWS. Dále jsem zrušil sluţbu 

SodaroInvoiceDeliveryCheckWS a její operaci (nastavení atributu newInvoiceState) 

přesunul do existujícího kandidáta – sluţby SodaroAltusAndDBProcessingWS. Sluţby  

se tak částečně vymaní ze závislosti na konkrétní implementaci a získají vyšší statut 

znovu-pouţitelnosti. 

 

Obr. 5.7: Revidovaná sada služeb BP Zaslání faktury po aplikaci servisní orientace 

Z pohledu klasifikace jsem sluţbu SodaroInvoiceProcessingWS taktéţ situoval  

do business vrstvy sluţeb, výsledná hierarchie kandidátů sluţeb je obdobná jako u procesu 

Přijetí objednávky. Sluţba SodaroAltusAndDBProcessingWS je záměrně barevně odlišená, 

protoţe bude slouţit oběma navrhovaným business procesům. 

 

Obr. 5.8: Návrh hierarchie a kompozice služeb procesu Zaslání faktury 
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5.2.5. Datový model procesu 

Datový model procesu Zaslání faktury tvoří také pouze jedna entita,  

jeţ centralizuje všechna potřebná data. Objekt newInvoice je navíc datově téměř identický 

s formátem INVOIC (viz. Příloha 2) – odpadá nutnost zdlouhavé konverze datových typů. 

Objekt newInvoice Proměnná Typ 

Číslo dokladu (daňového dokladu)          cis_dokl  String 

Druh dokladu - kód                       druh_dokl  String 

Datum vystavení dokladu                   dat_vyst  date 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění    dat_uzp  date 

Způsob úhrady                               zpus_uhr  String 

Číslo objednávky                         cis_obj_zak  String 

GLN kód kupujícího - odběratele           gln_kup  String 

Obchodní jméno kupujícího odběratele kup_obch_jm  String 

Adresa kupujícího - odběratele             kup_adr  String 

Místo kupujícího - odběratele            kup_misto  String 

PSC kupujícího - odběratele                 kup_psc  String 

IČO kupujícího - odběratele                  ico_kup  String 

DIČ kupujícího - odběratele                 dic_dup String 

GLN kód místa závozu                gln_mist_dod  String 

GLN kód fakturačního místa -odběratele gln_fakt_mist  String 

GLN kód prodávajícího -dodavatele      gln_dod  String 

Jméno prodávajícího -dodavatele    dod_obch_jm  String 

Adresa prodávajícího -dodavatele         dod_adr  String 

Místo kupujícího -odběratele           dod_místo  String 

PSČ kupujícího -odběratele                dod_psc  String 

Číslo bankovního účtu dodavatele    cis_bank_uct_dod  String 

Konstantní symbol platby         kons_sym_plat  String 

Variabilní symbol platby             var_sym_plat  String 

Směrový kód banky                smer_kod_banky  String 

IČO prodávajícího - dodavatele             ico_dod String 

DIČ prodávajícího - dodavatele             dic_dod String 

Kód měny                                    kod_meny  String 

Datum splatnosti                            dat_splat  date 

Fakturováno celkem                        fakt_celk  double 

Cena bez daně celkem         cena_bez_dph_celk double 

K úhradě (zbývá uhradit)                k_uhrade  double 

Základ DPH skupiny 0                    zakl_dph_0  double 

Základ DPH skupiny 1                    zakl_dph_1  double 

Sazba DPH skupiny 1                    sazba_dph_1  double 

Částka DPH skupiny 1                     dan_dph_1  double 

Částka DPH celkem                   dan_dph_celk  double 

Spotřební daň celkem              spotr_dan_celk  double 

Pole poloţek objednávky [EAN][Item] 

[Item] – list poloţek dle INVOIC – poloţky faktury 
newInvoiceItems 

[String] 

[list] 

Příznak pro trasování objednávky newInvoiceState String 

Příznak platnosti objednávky newInvoiceSubscriberAck boolean 

Chyba při doručení - popisek tok_doruc_chyba String 

Tab. 5.4: Datová struktura objektu newInvoice 
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5.2.6. Design služeb business procesu Zaslání faktury 

Následující konečný set sluţeb a operací jsem navrhl pro exekuci daného procesu: 

 

Obr. 5.9: Finální sada služeb a operací procesu Zaslání faktury 

o Služba SodaroInvoiceProcessingWS 

Operace sluţby:  

 wakeUp() – provede „probuzení“ sluţby a spustí vykonávání její logiky. 

Tuto operaci spouští v patnáctiminutových intervalech vlákno procesu 

(invoicingWSThread) běţící na pozadí, reprezentované samostatnou třídou. 

Logika sluţby:  

Sluţbu jsem navrhnul jako kontrolní a řídící prvek reprezentující BP  

na vrstvě business sluţeb. Její činnost popisují tyto fáze: 

1) inicializace objektu newInvoice, 

2) volání sluţby SodaroInvoiceCheckNLoadWS a její operace 

invoiceCheckNLoad(newInvoice), 

3) pokud sluţba SodaroInvoiceCheckNLoadWS vrátí objekt newInvoice  

s atributem newInvoiceState = toSend, bude volána sluţba 

SodaroInvoiceFiringWS a její operace sendInvoice(newInvoice), jinak 

bude sekvence ukončena a řízení bude předáno zpět obsluţnému vláknu, 

4) následuje volání sluţby SodaroAltusAndDBProcessingWS a její operace 

saveOrderToDB(newInvoice) a operace refreshISModules(), 

5) zrušení objektu newInvoice z poolu objektů v paměti. 
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o Služba SodaroInvoiceCheckNLoadWS 

 invoiceCheckNLoad(Object newInvoice) – tato operace prochází tabulku 

Faktury, kterou pouţívá firemní IS pro ukládání faktur a hledá u jednotlivých 

záznamů v poli stavFakturace s příznak Fakturovat. Pokud tento příznak najde, 

načte hodnoty záznamu dané faktury, transformuje je do atributů objektu 

newInvoice, nastaví hodnotu atributu newInvoiceState = toSend a vrací celý 

objekt newInvoice. 

o Služba SodaroInvoiceFiringWS 

 sendInvoice(Object newInvoice) – při vyvolání této operace sluţba 

převede přijatý objekt newInvoice do formátu INVOIC a předá jej ve formě xml 

zprávy sluţbě odběratele GlobusInvoicingWS a její operaci getInvoic(INVOIC). 

Poté operace čeká v limitu deseti minut na potvrzení přijetí faktury (CONTROL) 

od sluţby GlobusInvoicingWS. Jestliţe do deseti minut (vlastní vlákno sluţby  

s časovačem) dorazí potvrzení CONTROL s atributem tok_doruc = accepted, tato 

operace nastaví atribut newInvoiceSubscriberAck objektu newInvoice roven true  

a vrací celý objekt volající sluţbě. V případě nedoručení nebo vypršení limitu 

operace nastaví atribut newInvoice newInvoiceSubscriberAck = false, vyplní 

atribut tok_doruc_chyba dle popisku chyby a vrací newInvoice volající sluţbě. 

o Služba SodaroAltusAndDBProcessingWS 

Sluţba poskytuje operace pro oba modelované procesy – Přijetí 

objednávky i Zaslání faktury. Popis její logiky a operací jsem jiţ provedl  

v kapitole 5.1.6. Design sluţeb business procesu Přijetí objednávky. 
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5.3. Modifikace prostředí stávajícího IS Altus Vario 

5.3.1. Příprava datové základny firemního SQL Serveru 

O komunikaci s firemní databází na MS SQL Serveru 2005 (SVV1) se v pilotním 

projektu bude starat úlohově zaměřená sluţba SodaroAltusAndDBProcessingWS.  

Pro tuto sluţbu jsem navrhl dvě obdobné operace komunikující  

s DB - saveOrderToDB(Object newOrder) slouţící procesu Přijetí objednávky a operaci 

saveInvoiceToDB(Object newInvoice) slouţící procesu Zaslání faktury. Tato sluţba bude 

pro svou funkcionalitu záměrně potřebovat jen minimální zásahy do firemní databáze IS 

Altus Vario. 

 Proces Přijetí objednávky – operace saveOrderToDB 

Pro danou operaci jsem do firemní databáze přidal novou tabulku 

webServicesOrders, do které bude daná sluţba zapisovat příchozí platné i neplatné 

objednávky. Tato tabulka bude slouţit pro archivaci a logování došlých objednávek. 

Formát polí jsem zvolil totoţný s atributy objektu newOrder navrţeném v tabulce 5.2. 

 Proces Zasláni faktury – saveInvoiceToDB  

Obdobně jako u procesu Přijetí objednávky, jsem také do firemní databáze 

SODAROSQL serveru přidal novou tabulku webServicesInvoices. Rovněţ formát jejích 

polí jsem ponechal totoţný datovými typy objektu newInvoice (tabulka 5.4). 

Při úpravě tabulky Faktury (IS Altus Vario) jsem přidal pouze poloţku 

stavFakturace, na jejíţ hodnotu budu vázat modifikaci GUI modulu Vydané doklady 

(faktury). Stručný přehled polí tabulky Faktury jsem také zaznačil také v příloze 5. 

Při návrhu vzhledu tabulek na firemním na SQL serveru, jsem si všiml jedné 

zvláštnosti - tabulky Zakázky a Faktury spravované IS Altus Vario, mají všechny hodnoty 

polí datového typu String. 

5.3.2. Úprava modulů Zakázky a Vydané doklady 

Jedním z poţadavků firmy SODARO na projekt integrace bylo provedení minima 

nutných změn ve stylu práce a vzhledu uţivatelského rozhraní firemního systému Altus 

Vario. Z tohoto důvodu jsem se jiţ při návrhu a modelování procesů a sluţeb snaţil  

co nejvíce sníţit dopad změn na stávající moduly IS – Zakázky (objednávky) a Vydané 

doklady (faktury).  
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Moduly systému Altus Vario jsou implementovány ve formě pohledů a formulářů 

nad běhovým prostředím Microsoft Access Runtime a k jejich editaci jsem pouţil 

výrobcem dodávaný doplněk SDK Altus Vario [32]. 

 Modifikace modulu Zakázky 

Modifikace uţivatelského prostředí modulu Zakázky není nutná, jelikoţ návrh 

sluţeb procesu Přijetí objednávky uloţí přijatou objednávku do databáze. Následně 

vzdáleně zavolá funkci refreshVarioInstances(), která obnoví pohled daného modulu  

na všech běţících instancích IS a tím dojde k načtení a zobrazení nově přijaté faktury. 

Ukázka modulu Zakázky s přehledem objednávek a nově přijatou objednávkou  

je na obrázku 5.10. 

 

Obr. 5.10: Ukázka modulu Zakázky s přijatou objednávkou 

 Modifikace modulu Vydané doklady 

V modulu Vydané doklady je nutná interakce účetní osoby, která označí fakturu 

za hotovou a hodnou odeslání. 

Ve formuláři zobrazujícím jednotlivé faktury jsem doplnil jedno tlačítko 

Fakturovat a odeslat. Při stisku tohoto tlačítka vestavěná procedura uloţí fakturu  

do tabulky Faktury a nastaví u záznamu faktury v DB v poli stavFakturace hodnotu toSend 

(fakturovat). Tato úprava je znázorněna na obrázku 5.11. 
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Obr. 5.11: Modifikovaný formulář pro fakturu v modulu Vydané faktury a dobropisy 

Jelikoţ bylo nutné, kvůli větší přehlednosti, také změnit pohled na celý modul 

Vydané faktury a dobropisy, doplnil jsem tento formulář o pole Stav_dokladu. Dané pole 

je navázané na hodnotu stavFakturace v databázi Faktury, které dle poloţky databáze 

zobrazuje, zda-li byla faktura odeslána a přijata (Zaúčtováno), nepřijata (Chyba doručení), 

nebo čeká na fakturaci (Fakturovat), či bude dále editována – prázdné pole. Tato úprava  

je zaznačena na následujícím obrázku 5.12. 

 

Obr. 5.12: Finální úprava modulu Vydané faktury a dobropisy 
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6. ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V předcházejících kapitolách jsem pro firmu SODARO vypracoval návrh projektu 

integrace informačních systémů na platformě SOA. Následující kapitolu jsem tedy věnoval 

popisu změn, které firma prodělá po úspěšné realizaci navrhovaného řešení a jaké přínosy 

tímto získá. V závěru jsem se pokusil zhodnotit výchozí situaci firmy z hlediska moţného 

rozvoje daného návrhu směrem do budoucna.   

6.1.1. Rekapitulace změn ve firmě SODARO 

Realizace pilotního projektu vyvolá v prostředí firmy SODARO řadu změn,  

které jsem shrnul do následujících dvou oblastí: 

 Změna v složení ICT vybavení 

Do firemní sítě přibude nový aplikační server (SVV2), který bude dedikován  

pro běh webových sluţeb a obchodních procesů v rámci platformy Java Business 

Integration (nad Java EE 5). Tento server bude z pohledu vnitřní firemní sítě LAN umístěn 

v demilitarizované zóně a výsledné řešení bude komunikovat s MS SQL 2005 databází  

(JDBC Connection Pool) a s IS Altus Vario (RPC volání refreshVarioInstances())  

na stávajícím serveru SVV1. Na obrázku 6.1 jsem zaznačil, jak instalace nového serveru 

ovlivní fyzickou topologii sítě. 

Stávající kapacita a spolehlivost internetové linky je dostačující, takţe v této 

oblasti nebude potřeba ţádných změn. Síťová adresa sluţeb (JNDI) bude navázána  

na nově zřízenou doménu firmy sodaro.cz. 

 

Obr. 6.1: Změny ve fyzické topologii počítačové sítě firmy SODARO 

 



66 

 Změna v procesu komunikace s majoritním odběratelem 

Jiţ v rámci implementace pilotního projektu je zahrnuta povinná čtrnáctidenní 

doba testování duplicitní komunikace mezi firmou SODARO a Globus. V praxi  

to znamená, ţe firma SODARO bude přijímat objednávky a zasílat faktury  

faxem a zároveň pomocí Webových sluţeb. Přičemţ budou faxované dokumenty prioritní  

a majitelka firmy bude kontrolovat integritu faxovaných dokumentů se záznamy 

poskytovanými Webovými sluţbami v rámci IS Altus Vario. 

Před spuštěním ostrého provozu Webových sluţeb budou proškoleny obě účetní 

ohledně změny stylu práce s IS Altus Vario, a také ohledně změny workflow příjmu 

objednávek a zasílání faktur vzhledem k firmě Globus (Odběratel1).  

6.1.2. Business change realizace pilotního projektu 

Pojem business change označuje přínosy po naplnění primárního cíle pilotního 

projektu. Primárním cílem projektu je implementace business procesu pro on-line výměnu 

objednávek a faktur s největším odběratelem – firmou Globus.  

V průběhu business a servisní analýzy a vlastního návrhu obou procesů a jejich 

sluţeb, jsem se úzkostlivě snaţil dodrţovat základní charakteristiky SOA a pravidla 

servisní orientace. Proto, dle mého názoru, realizace výsledného projektu  

(v daném prostředí a při zadaných poţadavcích) přinese firmě SODARO reálnou hodnotu, 

naplnění jejích obchodních očekávání a potenciál do budoucna, který správně aplikovaná 

platforma SOA nabízí. 

Úspěšnou realizací projektu firma SODARO vyřeší svůj nejpalčivější  

problém – krátkodobý strategický cíl zavedení automatizované elektronické komunikace  

se svým největším odběratelem, kterého si nutně potřebuje udrţet. Firma také z pohledu 

její dlouhodobé strategie získá obrovský potenciál pro rychlé a efektivní připojení dalších 

partnerských subjektů do elektronické výměny dokumentů.  

Díky vyuţití technik procesního modelování můţe firma v budoucnu flexibilně 

řídit své obchodní procesy na bázi odběratelsko-dodavatelských vztahů. Implementací 

pilotního projektu společnost SODARO sníţí administrativní zátěţ a personální kapacity  

a zrychlí svou odezvu na poţadavky zákazníků. Dále také bez nutnosti velkých investic 

vyuţije stávající infrastrukturu a její zdroje, zvýší svoji konkurenceschopnost  

a v neposlední řadě rovněţ zvýší svůj kredit technologické vyspělosti. 
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Pilotní projekt je malého rozsahu – tudíţ nevyţaduje vysokou investici a navíc  

je moţné ho implementovat za chodu firmy. ROI navrhovaného řešení mohu bohuţel  

jen stěţí posoudit – pro ohodnocení implementace a provozu takto specializovaného 

softwarového řešení, navíc nad platformou SOA, dle mého názoru prozatím neexistuje 

ţádná metrika podávající věrohodné výsledky. 

Z pohledu modelu vyspělosti architektury SOA (obrázek 6.2), splňuje výsledný 

návrh podmínky hladiny 3a – Business Services. Nicméně tento projekt navrhuje pouze 

model sluţeb a procesů „zapozdřujícího“ typu – o celopodnikové SOA zde nelze hovořit. 

 

Obr. 6.2: Service Oriented Architecture Maturity Model (SOAMM) [33] 

6.1.3. Možnosti dalšího vývoje navrhovaného řešení 

Další rozvoj navrhovaného řešení integrace IS na bázi SOA je nasnadě – firma 

SODARO bude moci aktivně jednat se svými odběrateli ohledně realizace dalších projektů 

pro připojení jejich informačních systémů prostřednictvím Webových sluţeb. 

Připojení dalších odběratelů nebude z pohledu dodatečných investic náročné.  

Oba procesy a jejich sluţby lze duplikovat a jednoduše upravit dle potřeb budoucích 

odběratelů. Přičemţ business sluţby obou procesů zůstanou nezměněny, bude pouze 

potřeba změnit některé parametry operací aplikačních sluţeb (změna struktury a stylu 

transformace datových poloţek objektů newOrder a newInvoice) a vytvořit odpovídající 

tabulky v databázi SQL serveru. Následné další přírůstkové projekty by mohly být  

dle moţností spolufinancovány ze Strukturálního fondu pro informační podporu podnikání 

v rámci Evropské unie. 
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7. ZÁVĚR 

 Zaměření diplomové práce 

Diplomová práce se věnuje obšírné problematice nasazení servisně orientované 

architektury a webových sluţeb z pohledu automatizace a propojení podnikových 

informačních systémů. Práce mimo jiné také reflektuje aktuální trendy implementace SOA 

uţitím procesního modelování nad platformou BPM.  

Celý kontext diplomové práce jsem záměrně umístil do prostředí reálně existující 

malé výrobní firmy, pro kterou je praktická implementace platformy SOA velmi 

netradičním tématem. 

 Hodnocení splnění cílů práce 

Všechny cíle, jeţ jsem si vytkl se mi podařilo splnit. 

Podařilo se mi provést kompletní business a servisní analýzu ve firmě SODARO, 

která se zabývá výrobou a distribucí pečiva.  

Výstupy z analýz jsem následně zuţitkoval v detailní specifikaci pilotního 

projektu, který propojí stávající informační systém Altus Vario společnosti SODARO,  

se systémem jejího největšího odběratele. V rámci tohoto pilotního projektu jsem dle 

poţadavků firmy uskutečnil modelování obchodních procesů, business a aplikačních 

sluţeb, které budou obsluhovat automatizovanou elektronickou výměnu objednávek  

a faktur.  

Dále jsem prakticky navrhl harmonogram realizace, zhodnotil rizika, odhadl 

náklady a přínosy a stanovil role a zodpovědnosti osob na realizaci navrhovaného projektu.  

Na závěr jsem provedl modifikaci uţivatelského prostředí a databáze stávajícího 

informačního systému, tak aby byl připraven výsledné řešení integrace.  

Povedlo se mi také nalézt vhodný software, hardware a způsob licencování,  

tak aby nasazení platformy SOA bylo z pohledu nákladů realizovatelné i v menší výrobní 

společnosti. 
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 Nedostatky a možná vylepšení 

Dle mého subjektivního názoru je hlavním nedostatkem této práce fakt,  

ţe jsem nenašel spolehlivý způsob, jak z běhového prostředí Microsoft Access Runtime  

(IS Altus Vario) provést volání poţadované operace webové sluţby nad platformou Java 

EE běţící na jiné serverové stanici. Tímto by účetní firmy SODARO označila fakturu  

za hotovou a ihned by byl vzbuzen navrhovaný proces pro odesláni faktury a danou fakturu 

by odeslal. Tuto situaci jsem byl donucen obejít opakovaným probouzením daného procesu 

uţitím programového vlákna a následným prohledáním firemní databáze 

v patnáctiminutových intervalech. Více jsem se tomuto problému věnoval v kapitole 5.2.2. 

Dalším moţným vylepšením daného návrhu by mohla být implementace rozšíření 

webových sluţeb WS-Security, definování zásad zabezpečení WS a XML šifrování  

na vrstvě SSL. Tato rozšíření jsem z hlediska jejich přílišné obsahové náročnosti do návrhu 

nezahrnul. 

Případně by také, dle nutnosti, mohlo být dané řešení doplněno o nástavbu 

v podobě webového rozhraní, určeného pro jednoduchou administraci a monitoring běhu 

navrţených business procesů a sluţeb. 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

API  Application Programming Interface 

B2B  Business to Business 

BC  Binding Components 

BI   Business Intelligence 

BP  Business Process 

BPD  Business Process Diagram 

BPEL  Business Process Execution Language 

BPEL4WS  Business Process Execution Language for Web Services 

BPM   Business Process Management, Business Process Modelling 

BPMI  Business Process Management Initiative 

BPMN  Business Process Modelling Notation 

BPMS  Business Process Modelling Suite 

CBM  Component Business Modelling 

CDDL  Common Development and Distribution License 

CORBA  Common Object Request Broker Architecture 

CRM  Customer Relationship Management 

DB   Database 

DCOM  Distributed Common Object Model 

EDI  Electronic Data Interchange 

EJB  Entity Java Beans 

ERP  Enterprise Resource Planning 

ESB  Enterprise Service Bus 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS  Hypertext Transfer Protocol Secure 

HW   Hardware 

ICT  Information and Communication Technologies 

IDE  Integrated Development Environment 

IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ISDOC  Is Document 

Java EE  Java Platform,  Enterprise Edition 

JAXB  Java Architecture for XML Binding 

JAXR   Java API for WML Registries 
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JAX-WS  Java API for XML Services 

JBI  Java Business Integration 

JDBC-ODBC  Java Database Connectivity - Open Database Connectivity 

JDK  Java Development Kit 

JMS   Java Messaging Service 

JNDI  Java Naming and Directory Interface 

JPA  Java Persistence API 

JRE  Java Runtime Environment 

JSF  Java Server Faces 

JSP  Java Server Pages 

JSTL   Java Server Pages Standard Tag Library 

LAN   Local Area Network 

MIME  Multipurpose Internet Mail Extensions 

MS  Microsoft 

NMR  Normalized Message Router 

OASIS  Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards 

OMG  Object Management Group 

PT  Printer 

QoS  Quality of Service 

ROI  Return of Investment 

RPC   Remote Procedure Call 

SAAJ   SOAP with Attachments API for Java 

SDK  Standard Development Kit 

SE  Service Engines 

SLA  Service Level Agreement 

SLA  Service Level Agreement 

SOA  Service Oriented Architecture 

SOAD  Service Oriented Analysis and Design 

SOAMM  Service Oriented Architecture Maturity Model 

SOAP  Simple Object Access Protocol 

SQL  Standard Query Language 

SRM  Supplier Relationship Management 

SSL  Secure Socket Layer 
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StAX   Streaming API for XML 

SVV  Server 

SW  Software 

 SW  Switch 

UDDI   Universal Description, Discovery and Integration  

UN/EDIFACT  United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, 

Commerce and Transport 

WiFi  Wireless Fidelity 

W3C  World Wide Web Consortium 

WS   Web Service 

WS  Workstation 

WSDL  Web Services Description Language 

XML  eXtensible Markup Language 

XSD  XML Schema Definition
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PŘÍLOHA Č. 1 – Ganttův diagram harmonogramu 

implementace SOA 
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PŘÍLOHA Č. 2 – datový model transakčních zpráv typu 

ORDER, INVOIC a CONTROL 

1) Přehled datových typů povinných poloţek XML zprávy ORDER dle Globus ČR [21]: 

Objednávka - záhlaví Proměnná Typ Délka Poznámka 

Číslo objednávky cis_obj  String 9 531256216 

Typ objednávky - kód typ_obj  String 3 220 

Datum vystavení objednávky dat_vyst date 8 

format  

YYMMDDHHMM 

GLN kód kupujícího - odběratele gln_cis  String 13 

8594031170006 

numeric pattern 

GLN kód prodávajícího - dodavatele gln_cis_odb String 13 numeric pattern 
 

Objednávka - položky Proměnná Typ Délka Poznámka 

EAN kód zboţí l_gtin_zbo  String 14 numeric pattern 

Název zboţí l_nazev_zbo String 35  

Mnoţství objednané l_mnozstvi  String  

numeric pattern 

(units) 

2) Přehled datových typů povinných poloţek XML zprávy INVOIC dle Globus ČR [21]: 

Faktura - záhlaví Proměnná Typ Délka Poznámka 

Číslo dokladu (daňového dokladu)          cis_dokl  String 9  

Druh dokladu - kód                       druh_dokl  String 3  

Datum vystavení dokladu                   dat_vyst  date 8 

format  

CCYYMMDD 

Datum uskutečnění zdanitelného 

plnění    dat_uzp  date 8 

format  

CCYYMMDD 

Způsob úhrady                               zpus_uhr  String 2  

Odkaz na zápis v Obchodním 

rejstříku (spisová značka  zapis_or  String   

Číslo objednávky                         cis_obj_zak  String 9 531256216 

GLN kód kupujícího - odběratele           gln_kup  String 13 

8594031170006 

numeric pattern 

Obchodní jméno kupujícího  

- odběratele kup_obch_jm  String  Globus ČR, k.s. 

Adresa kupujícího - odběratele             kup_adr  String  Kostelecká 822/75 

Místo kupujícího - odběratele            kup_misto  String  Praha 9, Čakovice 

PSC kupujícího - odběratele                 kup_psc  String  19600 

IČO kupujícího - odběratele                  ico_kup  String  63473291 

DIČ kupujícího - odběratele                 dic_dup String  CZ63473291 

GLN kód místa závozu                gln_mist_dod  String 13 numeric pattern 

GLN kód fakturačního místa  

- odběratele gln_fakt_mist  String 13 

8594031170006 

numeric pattern 

GLN kód prodávajícího - dodavatele      gln_dod  String 13 numeric pattern 

Jméno prodávajícího - dodavatele    dod_obch_jm  String  Dle OR, ZR 

Adresa prodávajícího - dodavatele         dod_adr  String  Dle OR, ZR 

Místo kupujícího - odběratele           dod_místo  String  Dle OR, ZR 

PSČ kupujícího - odběratele                dod_psc  String  Dle OR, ZR 

Číslo bank. účtu dodavatele    cis_bank_uct_dod  String   

Konstantní symbol platby         kons_sym_plat  String   
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Faktura - záhlaví Proměnná Typ Délka Poznámka 

Variabilní symbol platby             var_sym_plat  String 9  

Směrový kód banky                smer_kod_banky  String   

IČO prodávajícího - dodavatele             ico_dod String   

DIČ prodávajícího - dodavatele             dic_dod String   

Kód měny                                    kod_meny  String 3 CZK 

Datum splatnosti                            dat_splat  date 8 

format  

CCYYMMDD 

Fakturováno celkem                        fakt_celk  double   

Cena za řádkové poloţky celkem cen_radk_pol_celk  double   

Cena bez daně celkem         cena_bez_dph_celk double   

K úhradě (zbývá uhradit)                k_uhrade  double   

Základ DPH skupiny 0                    zakl_dph_0  double   

Základ DPH skupiny 1                    zakl_dph_1  double   

Sazba DPH skupiny 1                    sazba_dph_1  double   

Částka DPH skupiny 1                     dan_dph_1  double   

Základ DPH skupiny 2                    zakl_dph_2  double   

Sazba DPH skupiny 2                   sazba_dph 2  double   

Částka DPH skupiny 2                     dan_dph 2  double   

Částka DPH celkem                   dan_dph_celk  double   

Spotřební daň celkem              spotr_dan_celk  double   
 

Faktura - položky  Typ Délka Poznámka 

EAN kód zboţí                             p_gtin_zbo String 14 numeric pattern 

Dodatečná specifikace (název zboţí) p_vol_ txt) String 35  

Mnoţství fakturované                  p_mnoztv_fa double   

Celková fakt. cena za poloţku zboţí p celk_cen_za_pol double   

Sazba DPH v % pro fakt. poloţku       p_sazb_dph double   

Sleva v % pro fakt.poloţku  p_sl_na_pol_v_proc double   

Skupina spotřební daně - kód  p_skup_spotr_dan String   

Základ pro spotřební daň        p_zakl_spotr_dan double   

Částka spotřební daně          p_castk_spotr_dan double   

 

3) Přehled datových typů povinných poloţek XML zprávy CONTROL dle Globus ČR [21]  

a. Zpráva typu CONTROL potvrzující přijetí objednávky: 

Objednávka - položky Proměnná Typ Délka Poznámka 

Číslo objednávky                         cis_obj_zak  String 9 531256216 

GLN kód prodávajícího - dodavatele gln_cis  String 13 numeric pattern 

Token doručení tok_doruc String  accepted/denied 

Chyba při doručení - popisek tok_doruc_chyba String 50 error description 

b. Zpráva typu CONTROL potvrzující přijetí faktury: 

Faktura - položky  Typ Délka Poznámka 

Číslo faktury                         cis_obj_zak  String 9 531256216 

GLN kód kupujícího - odběratele           gln_kup  String 13 

8594031170006 

numeric pattern 

Token doručení tok_doruc String  accepted/denied 

Chyba při doručení - popisek tok_doruc_chyba String 50 error description 
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PŘÍLOHA Č. 3 – BPMN diagram business procesu Přijetí 

objednávky 
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PŘÍLOHA Č. 4 – BPMN diagram procesu Zaslání faktury 
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PŘÍLOHA Č. 5 – Stručný souhrn polí tabulky Faktury 

dedikované systému Altus Vario 

Adresa Kategorie_cen Specificky_symbol 

Adresa_2 Kod_banky Splatnost_dni 

Adresa_sidlo Komentar Stav_dokladu 

Adresa_zbozi_dorucit Mena Stredisko 

Banka Misto_plneni Stredisko_dokladu 

Cenik Mnozstvi Telefon 

Cislo Mnozstvi_meny Text 

Cislo_uctu Nazev_firmy Text_dokladu 

Datum Objednavky Uctovani 

Datum_splatnosti Popis Udaj_1 

Datum_zdanitelneho_plneni Popis_adresy_2 Udaj_2 

DIC Poznamka_polozky Urok 

Doklad Konstantni_symbol Variabilni_symbol 

Doprava Konto_dokladu Vyvoz 

DPH_doklad Kurs Zakazka 

E_mail Poznamky Zaokrouhlovat_DPH 

Firma Predkontace Zaokrouhlovat_soucet 

IBAN Produkt Zdanitelne_plneni 

ICO Referent Zobrazit 

Jednotky Sazba_DPH Zpusob_uhrady 

Jmeno Sklad stavFakturace 

Kategorie Sleva  
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PŘÍLOHA Č. 6 – Souhrn licencí použitého software 

Software Licence Držitel licence 

Microsoft Windows 7 

Professional Cz 

 Licenční smlouva s koncovým uţivatelem (EULA) Microsoft, Inc. 

Java JDK 6 Update 20  Java Runtime SE Environment (JRE), Version 6 

and JavaFX Runtime, Version 1 

Sun Microsystems, Inc. 

Java SDK 6 Update 20  Binary Code License Agreement for the Java SE 

Development Kit (JDK), Version 6 

Sun Microsystems, Inc. 

GlassFish server v 2.1  Sun Public License, Version 1.0 Sun Microsystems, Inc. 

NetBeans IDE 6.5.1  The GNU General Public License (GPL) Version 

2, June 1991 

 Common Development and Distribution License 

(CDDL), Version 1.0 

 Sun Microsystems, Inc. ("Sun") Entitlement for 

Software JGO 5.1 in SOA Pack 

 Sun Microsystems, Inc. ("Sun") Entitlement for 

Software Sun Java Wireless Toolkit 2.5.2 for 

CLDC 

Sun Microsystems, Inc. 

Open ESB 2.2  Technology Evaluation License 2 Preview 3 Sun Microsystems, Inc. 

Business Process Visual 

ARCHITECT 3.2 

 Simulacian Trial Version 3.2 Visual Paradigm 

International, Ltd. 

 


