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ANOTACE 

Diplomová práce popisuje návrh řešení informačního systému pro účely evidence 

jednotlivých komponent měřicích systémů prodaných či spravovaných u zákazníků 

společnosti Mahr. Bez vhodného informačního systému by nebylo možné efektivně 

sledovat potřeby jednotlivých zákazníků. Cílem je tedy navrhnout řešení, které bude bez 

nutnosti dalších významných nákladů splňovat nároky managementu i samotných 

uživatelů systému a umožní efektivní spolupráci se zákazníkem a s tím spojený 

ekonomický přínos. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí, které se postupně zabývají 

analýzou současného stavu a požadavků na nový systém, návrhem samotného řešení, 

konceptuálním a logickým modelem databáze, fyzickým modelem a implementací  

a nakonec prezentační vrstvou Informačního systému. 

 

Klíčová slova: Informační systém, databáze, konceptuální model, logický model, fyzický 

model, implementace 

 

 

SUMMARY 

This thesis describes the design and solution of information system for the evidence 

of measuring components sold or administrated by the Mahr company. It is not possible to   

effectively monitor the needs of individual customers without a appropriate information 

system. The objective of this thesis is to to meet the demand of management and the users 

themselves and to design and implement the solution without significant additional costs.  

The system should enable effective cooperation with the customer and bring the economic 

benefit to the company. The thesis is divided into five main parts, which gradually contains 

of the analysis of current and new system requirements, design of the proposed solution, 

conceptual and logical database model, physical model and implementation and finally the 

presentation layer of Information System. 

 

Keywords: information system, database, conceptual model, logical model, physical 

model, implementation  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

IS Informační systém 

CNC  Computer Numeric Control [číslicové řízení počítačem]  

HW Hardware 

SW Software 

ERP Enterprise Resource Planning [druh informačního systému] 

GNU GPL General Public License [všeobecná veřejná licence GNU] 

HTML HyperText Markup Language [značkovací jazyk pro hypertext] 

XHTML Extensible HyperText Markup Language 

 [rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk] 

CGI  Common Gateway Interface  

 [protokol pro propojení aplikací s webovým serverem] 

PC Personal Computer [osobní počítač] 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol [internetový protokol] 

UML Unified Modeling Language [grafický jazyk pro vizualizaci] 

PK Primary Key [primární klíč] 

FK Foreign Key [cizí klíč] 
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1 ÚVOD 

Jedním z klíčových faktorů ve strojírenské výrobě je dosahování přesnosti 

vyráběných dílů a zařízení. V návaznosti na konstrukční a technologické požadavky se 

nároky na přesnost výroby stále zvyšují. Tolerance přesnosti vyráběných dílů, které 

vychází z mezinárodních ISO norem se běžně pohybují v tisícinách milimetru. 

V automobilovém průmyslu, strojním inženýrství, optice nebo v aplikacích pro vědu  

a výzkum vzniká stále větší zájem o měřidla a přesné měřicí přístroje, které požadované 

hodnoty dokáží spolehlivě sledovat. Takto získané informace nám umožňují následně 

vyhodnocovat a řídit cíl činností.  

V sériové výrobě jsou pak do technologického procesu nasazovány automatizované 

měřicí systémy, které sledují celý výrobní proces bez minimálního vlivu obsluhy.  

K zajištění bezproblémového chodu měřicích systémů je zapotřebí jejich neustálá 

pravidelná údržba, kalibrace a aktualizace řídících programů. Celková znalost aktuálního 

technického stavu a stáří měřicích systémů pomáhá k plánování pravidelných údržeb a 

prevenci havárií. Tyto činnosti pak mají významný podíl na efektivnost výroby a vedou ke 

snižování nákladů.     

Při správě měřicích systémů ve výrobě je kladen velký důraz na spolupráci 

zákazníka s dodavatelem, respektive výrobcem těchto systémů. Z důvodu technologických 

a informačních znalostí a předpokladů o zařízení je právě dodavatel tím, kdo zabezpečuje 

jejich celkovou podporu. Poskytuje náhradní díly, zajišťuje opravy, provádí kalibrace  

a zabezpečuje softwarovou podporu. Potřebou uživatele je pak tyto činnosti provést 

s minimální časovou ztrátou. Aby dodavatel v těchto úkolech obstál, měl by znát výrobní 

prostředí zákazníka a především by měl mít přehled o svých instalovaných technologiích. 

Při větším počtu zákazníků a současně se vzrůstajícím počtem dodaných měřicích systémů 

může dodavatel ztratit potřebný přehled, což může vést až ke ztrátě konkurenceschopnosti.  

Diplomová práce popisuje návrh informačního systému pro evidenci komponent 

měřicích systémů ve výrobě. Informační systém je navrhnut pro významného výrobce a 

dodavatele měřicích systémů společnost Mahr, spol. s r.o., která zabezpečuje měřicí 

systémy v Čechách a na Slovensku. Analýzou současného stavu a požadavků na systém 
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vznikl návrh řešení. Diplomová práce popisuje konceptuální, logický a fyzický model 

databáze. V závěru je navrhnuta celá prezentační vrstva.   
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A POŽADAVKŮ NA 

SYSTÉM 

2.1 Současný stav 

Cíl práce vychází z mého profesního zaměření ve společnosti Mahr, která patří do 

celosvětově operující skupiny Mahr GmbH. Historie společnosti sahá už do roku 1860, kdy 

byla založena v Esslingenu blízko Stuttgartu. První měřidlo bylo vyrobeno pro měření 

rozchodu kolejnic a dnes po více než 150 ti letech je Mahr největším evropským výrobcem 

průmyslové měřicí techniky. Společnost zaměstnává přes 1700 zaměstnanců na celém 

světě. Hlavní závod a vedení společnosti je v německém městě Göttingen, kde se nachází 

oddělení konstrukce, výroby a oddělení pro vývoj zákaznických řešení. V současnosti je 

nabízen kompletní sortiment výrobní měřicí techniky od posuvky až po optické 

třísouřadnicové přístroje. Měřicí systémy spol. Mahr a jejich komponenty jsou zaměřeny 

především na: 

1. měření geometrických veličin např. délka, úhel, rádius; 

2. měření úchylek tvaru, orientace, umístění a házení; 

3. měření parametrů struktury, drsnosti povrchu.   

 

Česká pobočka společnosti Mahr byla založena v roce 1993 v Proboštově. Jediným 

jejím vlastníkem je společnost Mahr GmbH. Zabývá se výrobou ručních měřidel  

a podpůrnou výrobou dílčích částí pro měřicí systémy. Hlavní důraz je kladen na kvalitu  

a pověst značky. Významnou část společnosti Mahr, spol. s.r.o. tvoří samostatné obchodně 

servisní oddělení. Jeho úkolem je kontakt se zákazníky v České i Slovenské republice. 

Toto oddělení zajišťuje servis, kalibrace, technickou i aplikační podporu. Zákazníkům též 

nabízí ucelená řešení a spolupracuje s nimi na nových projektech. Cílem společnosti je 

trvalé zvyšování kvality a produktivity. Česká pobočka je mateřskou společností řízena 

rozpočtově. Nastavení vnitřních firemních procesů je z Německa pouze převzato. Ředitel 

české pobočky má pravomoc tyto procesy měnit či přizpůsobit tak, aby bylo dosahováno 
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rozpočtových cílů. Mezi významné zákazníky v České a Slovenské republice využívající 

tyto měřicí systémy a spolupracující s firmou Mahr pak patří například: 

 

 BOSCH DIESEL s.r.o. – výrobce dieselových vstřikovacích čerpadel.  

 ŠKODA AUTO a.s. – výrobce osobních automobilů  

 Continental Automotive CZ s.r.o. – výrobce automobilových komponent 

 INA Kysuce, a.s. – výroba přesných kuličkových ložisek 

 GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. – výroba převodovek  

 Pramet Tools s.r.o. – výroba obráběcích nástrojů 

 

Měřicí systémy jsou dodávány za účelem splnění konkrétních úloh vycházející od 

požadavku zákazníka.  Příklad takového systému můžeme vidět na obrázku č. 1. Jedná se o 

měřicí systém, který automaticky měří kontury a drsnost povrchu. Konkrétně se jedná o 

měření dieselového čerpadla ve výrobě BOSCH DIESEL s.r.o. Součástí měřicího systému 

je nezbytná výpočetní technika, která zabezpečuje řízení motorických částí. Naměřená data 

se pomocí aplikačního softwaru vyhodnocují a zobrazují přímo na monitoru. V případě 

nutnosti jsou uložena či exportována pro další SW aplikace. 

 

Obr. 1 CNC měřicí pracoviště pro vysoce přesné měření kontur a drsnosti. 
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Měřicí systémy jsou výrobcem Mahr označovány: 

 Produktovou řadou, která nám obecně charakterizuje pro jaké zaměření je měřicí 

systém vhodný. Pro měření ozubení se produktová řada jmenuje MarGear, pro 

měření kruhovitosti MarForm, pro měření drsnosti nebo kontury povrchu MarSurf;       

 Modelem, který určuje bližší označení typu, např. XC 20;     

 Jedinečným sériovým číslem.    

 

2.2 Současný informační systém 

Stávající informační systémy jsou ve společnosti orientované pouze na obchodní 

činnost. Používaná je jednoduchá databáze zákazníků, která je vytvořena v produktu MS 

Access. Zde jsou uvedeny kontakty na zákazníky včetně těch potencionálních. Hlavní 

důraz obsahu je kladen na název společnosti, telefon, email a kontaktní osobu. Databáze je 

provozována pouze na serveru společnosti, nemá ochranné zabezpečení v podobě 

uživatelských práv. Každý uživatel tak může trvale změnit její obsah.  

Hlavní informační systém společnosti kategorie ERP je PSI Penta. Systém je 

zaměřen na všechny procesy spjaté s výrobními postupy a výrobou. Tento systém je 

spravován mateřskou společností v Německu. Používá se také pro vytváření objednávek, 

faktur, dodacích listů a vedení obchodních případů. Je to jediný společný informační 

systém, který spojuje mateřský závod v Německu a Českou pobočku. Veškeré změny 

tohoto IS tzn. rozšíření modulů, nastavení, tiskové sestavy apod. se odehrávají v německé 

centrále. Případné potřeby vycházející od uživatelů PSI Penta pracujících v ČR se velmi 

těžko prosazují. V zásadě se řeší pouze provozní záležitosti typu dostupnosti aplikace. 

 

2.3  Definice komponent 

Podle technické dokumentace [13] je komponenta „fyzickou nahraditelnou částí 

systému, která obaluje implementaci v souladu se zajištěním specifikovaných rozhraní“. 

Všechna zařízení resp. měřicí systémy jsou sestavenay z několika komponent, které jsou 

přizpůsobeny konkrétní měřicí úloze. Jedná se o samostatné mechanické i elektronické 

dílčí celky. Dekompozici jednotlivých komponent měřicích systémů nebudeme dále 
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zkoumat, protože to není předmětem této práce. Blokové vyjádření struktury příkladného 

měřicího systému konturografu MarSurf XC 20 je zobrazeno na obrázku č. 2.  

 

 

 

Obr. 2 Blokové schéma komponent měřicího systému 

 

Každý měřicí systém je zpravidla sestaven z jiných komponent. Z tohoto důvodu, 

pokud se např. vyskytne požadavek na jeho opravu, je nejprve nutné zjistit informace o 

složení měřicího systému. Konkrétně se jedná o zjištění produktové řady, modelu, 

sériového čísla a soupisu všech komponent. Tyto informace jsou stěžejní pro servisního 

technika, který ze servisních manuálů může následně identifikovat závadu. 

V oblasti servisu a služeb nabízí společnost také kalibrace [6] „Kalibrace je soubor 

úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které 

jsou indikovány měřicím systémem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány 

etalony (standardy)“. Bohužel společnost nedisponuje jednotnou evidencí již 

nainstalovaných a kalibrovaných zařízení a tak je tato služba prováděna pouze na 

poptávku. Pro zajištění příslušného etalonu (standardu) jsou informace o celém měřicím 

systému klíčové. 
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2.3.1 Nadřazené komponenty 

V případě jednoznačného funkčního spojení samostatných komponent se můžeme 

setkat s termínem nadřazené komponenty. Jedná se o situaci, kdy pro její funkčnost je 

nepostradatelná jiná komponenta. Typickým představitelem nadřazené komponenty je 

snímač drsnosti na obrázku č. 3, ke kterému můžeme přiřazovat různá snímací ramínka.    

 

 

 

 

Obr. 3 Snímač drsnosti a snímací ramínka 

 

 

2.3.2 Současná náročnost získávání informací o komponentech systémů 

Aktuální databáze MS Access neumožňuje získat rychlý a podrobný přehled  

o jednotlivých komponentách měřicích systémů užitých ve výrobě u jednotlivých 

zákazníků. Databáze je pouze zaměřena na sumarizaci kontaktů v jednotlivých firmách  

a informace o komponentách zcela chybí. 

Jedinými možnostmi, jak tyto informace získat jsou metody popsané v tabulce č. 1., 

tj. telefonický rozhovor se zákazníkem, mailová komunikace, osobní návštěva u zákazníka 

nebo v případě nedostupnosti či neochoty zákazníka nutnost dohledání dodacích listů  

a detailů faktur v účetním oddělení. V níže uvedené tabulce jsou rovněž uvedeny 

nevýhody, které každá metoda obnáší. Výsledky jsou následně sumarizovány na základě 

osobního průzkumu mezi zaměstnanci společnosti. Časový rozsah byl analyzován  

ve společnosti Mahr v období 3 měsíců - konkrétně v listopadu 2011, lednu a únoru 2012.  
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Tab. 1 Současné získávání informací o stavu měřicích systémů 

Metoda k získání 

informace 

Nevýhoda Čas potřebný 

k získání informace 

Telefonický rozhovor se 

zákazníkem 

 Nízká pravděpodobnost sdělení 

přesných informací.  

 Nízká míra angažovanosti 

zákazníka 

 Žádná odpovědnost zákazníka při 

sdělení mylné informace 

15 – 30 min. 

Písemný mail na 

zákazníka 

 Zpravidla dlouhá reakce a čekání 

na odpověď 

 Nutnost vysoce kvalifikovaného 

uživatele v zákaznických řadách  

1 - 2 hod. 

Osobní návštěva u 

zákazníka 

 Vysoké náklady specialisty na 

cestu k zákazníkovi 

 Nutné dlouhodobé plánování a 

domlouvání osobní návštěvy 

 K získání informace je zapotřebí 

v podstatě celý pracovní den. 

V průměru 8 hod. 

(velké množství 

zákazníků ve 

vzdálených lokacích na 

Slovensku) 

Hledání dodacích listů a 

faktur v účetním odd. 

 Obchodní případy se zakládají 

kontinuálně a k prohledání všech 

faktur jsou zapotřebí desítky 

minut času 

20 - 120 min.  

 

Z tabulky je patrné, že minimální čas potřebný k získání informace je 15 min. 

V návaznosti na časovou náročnost vynaloženou pro získání potřebné informace 

jsem rovněž kvantifikoval náklady s tím spojené. V rámci uvedené kalkulace v tabulce č. 2 

byl brán v úvahu vždy minimální potřebný čas v měsíci. Pro kalkulaci byla dále použita 

průměrná mzdová hodinová mzda servisního pracovníka 200,- Kč a dále bylo nutno 

započíst i náklad ušlé příležitosti ve formě hodinové sazby na servisní zásah u zákazníka 
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1.500,- Kč. V případě, že by požadovaná informace byla k okamžité dispozici, uspořený 

čas se mohl efektivně vynaložit na zpoplatněný servis. 

 

Tab. 2 Kalkulace současného získávání informací o stavu měřicích systémů 

Metoda k získání 

informace 

Výskyt v 

měsíci 

Minimální časová 

náročnost 

Kalkulovaný 

měsíční náklad 

Telefonický rozhovor se 

zákazníkem 

70x 15 min. 29.750,- Kč 

Písemný Mail na zákazníka 20x 1 hod. 34.000,- Kč 

Osobní návštěva u 

zákazníka 

5x 8 Hod. 68.000,- Kč 

Hledání dodacích listů a 

faktur v účetním odd. 

5x 20 min. 2.833,- Kč 

Celkový měsíční náklad 134.583,- Kč 

 

Na základě kalkulace uvedené v tabulce č. 2 lze vyčíslit zbytečný měsíční náklad, který by 

bylo možné eliminovat zavedením účinného informačního systému. 

 

2.4 Cíl práce 

Cílem této práce je navrhnout informační systém, který eviduje výrobní měřicí 

systémy a jejich komponenty ve výrobě.  

2.5 Vymezení problémových oblastí 

V současné době jsou ve společnosti zaznamenány následující problémové oblasti:  

 Neexistuje žádný IS evidující komponenty měřicích systémů; 

 Není celkový přehled, u jakých zákazníků jsou měřicí systémy nasazeny; 

 Neexistuje evidence doby poslední kalibrace; 

 Vyhledat datum dodání lze pouze ze založeného dodacího listu v účetním oddělení; 

 Složité vyhledávání doby záruky z kupní smlouvy a dodacího listu; 

 Nelze odhadnout příští termín kalibrace. 
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2.6 Zvážení alternativního designu současného systému 

Současná databáze funguje na bázi MS Access, neumožňuje tedy extrahování 

automatického hlášení na termín očekávané kalibrace, servisu u zákazníka. Současná 

aplikace rovněž nepracuje na bázi webového rozhraní, a tudíž aktualita informací je velmi 

omezená. Z výše uvedených faktů vyplývá, že ani alternativní návrh současného systému 

nesplní požadavky managementu a uživatelů systému. 

 

2.7 Požadavky na nový informační systém 

Obsahem této kapitoly je rozsah požadavků, které připravují podmínky pro návrh 

řešení IS. Analýza požadavků byla vytvořena na základě konzultací s jednatelem 

společnosti a jsou zde zahrnuty i tzv. podnikatelské požadavky [5] „popisují hlavní výhody, 

které nový systém svým investorům a uživatelům přinese“.        

 

2.7.1 Pozadí a příležitost 

Jak je uvedeno v kapitole 2.1 společnost Mahr vynakládá příliš vysoké časové 

náklady na zjišťování informací o komponentech měřicích systémů. Znalost prostředí  

u zákazníka přispívá ke konkurenční výhodě. S evidencí měřicích systémů pak může 

společnost aktivně nabízet kalibrace a pravidelné servisy, které předcházejí neplánovaným 

opravám. Příležitost vytvořit nový informační systém se nabízí také z pohledu vedení 

české pobočky, které má pravomoc tento systém vytvořit bez návaznosti na mateřskou 

společnost. Tímto krokem dojde ke zlepšení firemních procesů a managementu to může 

přinést vyšší ziskovost společnosti.     

 

2.7.2 Podnikatelské cíle a měřítko úspěchu 

            Podnikatelský cíl je identifikovat, prostřednictvím IS všechny údaje nutné pro 

efektivní zajištění servisu a kalibrace. Evidenci využije také obchodní oddělení, které může 

aktivně nabízet nová vylepšení a optimalizace konkrétních měřicích systémů. Z tržního 

hlediska může společnost přistoupit také k cílenému marketingu.   
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Měřítko úspěchu je zkrácení času potřebného k získání těchto informací oproti 

dnešnímu stavu pod 5 min. Na základě konzultací s vedením společnosti jsou další cíle 

následující:   

 Evidovat do 12 měsíců 90% měřicích systémů v České a Slovenské Republice; 

 Snížit chybovost při zjišťování informací; 

 Zvýšit produktivitu práce servisních techniků; 

 Cíleně nabízet nové optimalizace a možné rozšíření měřicího systému. 

 

2.7.3 Hlavní vize a požadované funkce  

IS bude hlavně sloužit servisnímu oddělení, avšak přístup můžou mít i ostatní 

zainteresované osoby např. z obchodního oddělení.  Smyslem navrhovaného informačního 

systému je zejména: 

 Přehledná evidence komponent měřicích systémů;  

 Odstranění stávajících neefektivních metod dohledávání informací; 

 Efektivně plánovat návaznost pravidelných kalibrací; 

 Zaznamenávat dobu instalace (uvedení do provozu); 

 Přehledně zobrazený počet měřicích systémů rozdělený do jednotlivých 

produktových řad a modelů; 

 Záznam o sériovém číslu, specifikace výrobku; 

 Datum dodání; 

 Informace o osobě, která měřicí systém kalibrovala; 

 Kontakt na zákazníka. 
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2.8 Funkční požadavky 

Funkční požadavky IS jsou uvedeny v tabulce č. 3.  

 

Tab. 3 Funkční požadavky na IS  

Číslo Popis funkčního požadavku 

FP1 Systém bude mít 3 uživatelské úrovně (Administrátor, Uživatel, Návštěvník). 

FP2 Přihlášení do systému bude chráněno uživatelským jménem a heslem. 

FP3 Administrátor může v systému přidat další uživatele a přiřazovat jim jméno, 

příjmení, roli, uživatelské jméno a heslo. 

FP4 Systém bude evidovat komponenty, zařízení, modely, produktové řady a 

zákazníky. 

FP5 Administrátor a Uživatel budou moci všechny evidované skupiny v požadavku č. 

FP4 přidávat, editovat a odstraňovat.  

FP6 Návštěvník nemůže v systému nic měnit, má pouze oprávnění měnit své heslo, 

prohlížet a vyhledávat. 

FP7 Systém bude u zákazníka evidovat název, adresu, kontaktní osobu, email, telefon a 

poznámku. 

FP8 Systém bude u zařízení evidovat sériové číslo, zákaznické označení, umístění, 

datum instalace, platnost záruky, datum poslední a příští kalibrace, kdo kalibraci 

provedl a číslo kalibračního protokolu. 

FP9 Systém bude u komponent evidovat název a popis. 

FP10 Systém bude u produktových řad evidovat název. 

FP11 Systém bude u modelu evidovat název a popis. 

FP12 Systém bude upozorňovat na zmeškaný termín kalibrace 

FP13 Systém bude upozorňovat na zařízení s blížícím se termínem kalibrace do 30, 60 a 

90 ti dní od aktuálního dne 

FP14 Systém bude u komponent zobrazovat jméno, nadřazenou komponentu, 

produktovou řadu, model sériové číslo zařízení, zákazníka, označení u zákazníka 

FP15 Systému bude u zařízení zobrazovat produktovou řadu, model, sériové číslo, 

zákazníka, označení u zákazníka, datum instalace, poslední a příští kalibrace, 

platnost záruky a počet komponent. 
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FP16 Systém bude u modelu zobrazovat produktovou řadu, název, popis a počet zařízení 

FP17 Systém bude u produktové řady zobrazovat název a počet modelů 

FP18 Systém bude u zákazníků zobrazovat název, adresu, kontaktní osobu, email, 

telefon a počet zařízení. 

FP19 Systém bude umět zobrazované informace v požadavcích č FP13-FP18 abecedně 

řadit vzestupně i sestupně. 

FP20 Systém bude umět zobrazované informace v požadavcích č.FP13-FP18 filtrovat 

podle zadávaného textu nebo čísla. U číselné hodnoty nám systém dovolí 

vyhledávat s příznakem větší, menší, rovno. 

FP21 Systém bude umět rozlišit nadřazenou komponentu 

 

2.9 Nefunkční požadavky 

Nefunkční požadavky jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tab. 4 Nefunkční požadavky na IS 

Číslo Popis nefunkčního požadavku 

NP1 Systém bude navrhnut pomocí PHP, MySQL a SMARTY 

NP2 Systém bude optimalizovaný pro internetový prohlížeč MS Internet Explorer 8 a 

vyšší. 
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2.10 Rozsah a omezení 

Na základě shromážděných požadavků navrhuji vytvořit informační systém, který 

splní hlavní funkce uvedené v kapitole 2.7. Návrh nebude řešit skutečnou technickou 

kompatibilitu jednotlivých komponent měřicího systému. Tato část bude nadále v rukou 

výrobce či v profesních znalostech servisních inženýrů Mahr.    

2.10.1 Provozní prostředí a profily účastníků 

Pro práci samostatných servisních techniků se vyžaduje vysoká dostupnost systému 

nejlépe přes webové rozhraní. Přístup k webovému rozhraní by měl být zabezpečen 

s pomocí hesla. Tím je kladen požadavek i na zabezpečený přístup. Počet všech účastníků, 

kteří se do systému budou hlásit, nebude více než dvacet.   

Společnost Mahr se bude snažit využít stávající HW a SW vybavení pro systém 

evidence. Neplánují se další investice do HW a SW, tudíž je potřeba systém navrhnout bez 

nutnosti dalších investic a zvýšené technické náročnosti. 

2.11  Zhodnocení požadavků navrhovaného systému 

Pro shrnutí a zhodnocení jednotlivých kladů a záporů nově navrhovaného IS pro 

evidenci komponent měřicích systémů ve výrobě ve srovnání se stávajícím systémem jsem 

použil SWOT analýzu uvedenou v tabulce č. 5. 

 

Tab. 5 SWOT analýza navrhovaného systému 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Informace jsou k dispozici ihned a 

přehledně 

 Podrobný přehled o jednotlivých 

komponentách 

 Uživatelsky nenáročný IS 

 Není nutná složitá instalace na každou 

počítačovou stanici 

 Funkčnost bude pouze v českém 

jazyce (nemožnost využití pro 

německé kolegy) 

 Nutnost připojení k intranetu všech 

uživatelů vstupující do systému  
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 Funkčnost skrze webové rozhraní 

 Nenáročná údržba 

 Minimální implementační náklady 

 Neomezená uživatelská kapacita 

Příležitosti Hrozby 

 Zlepšení služeb zákazníkům, tj. 

zákaznického servisu 

 Zvýšení efektivity práce a procesů 

 Efektivní správa kalibrací 

 Možnost využití IS i pro extrakci reportů 

pro management 

 Rozšíření využití funkčnosti/informací 

 Nižší časová náročnost pro dohledání 

potřebné informace 

 Nižší personální náklady (servisní, 

obchodní oddělení bude moci využít 

pracovní dobu efektivněji ve smyslu jejich 

hlavní náplně pracovní činnosti) – vyšší 

využití pracovníků pro servis a obchod 

 Odpadne nutnost aktivního zapojení 

pracovníků z ostatních oddělení (účetní) 

při vyhledávání dat o dodaných 

komponentech z dodacích listů 

 Prostor pro vyšší ziskovost (automatické 

hlášení o aktuálně nutné kalibraci umožní 

včasné kontaktování zákazníka a tím 

eliminuje možnost ztráty zisku v případě, 

že by se zákazník obrátil na 

konkurenčního poskytovatele těchto 

služeb) 

 Zabezpečení pouze přes heslo, 

možnost úniku či zneužití 

informací 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ  

3.1 Studie proveditelnosti 

3.1.1 Technická proveditelnost 

Máme k dispozici přijatelné technické zázemí společnosti, které bude využito. 

Finanční náklady do této oblasti nebudou potřeba. 

3.1.2 Ekonomická proveditelnost 

 Finanční náklady – návrh systému je tvořen jako diplomová práce pro Institut 

ekonomiky a systémů řízení, a proto je i se zdrojovými kódy pro VŠB-TUB 

zdarma. Využití pro komerční použití je možné pouze se souhlasem VŠB-TUO. 

Výše skutečných nákladů, které byly na vytvoření tohoto návrhu vynaloženy, 

určuje VŠB-TUB. Náklady na HW vybavení budou nulové z důvodu využití 

stávajících kapacit společnosti. Náklady na SW budou pro interní použití zcela 

zdarma. Další náklady budou vynaloženy na implementaci a školení zaměstnanců. 

Předpokládá se školení pro 7 zaměstnanců v celkovém časovém rozsahu 2 dnů. 

Průměrné měsíční náklady na jednoho zaměstnance jsou 50.000,- Kč. Tzn. náklad 

na zaměstnance a den jsou 2.500,- Kč. Celkem náklady na školení pro 7 

zaměstnanců tedy činí 35.000,- Kč. Implementaci bude provádět interní 

zaměstnanec (administrátor aplikace), jehož nákladovost je odhadnuta na celkem 5 

člověkodnů = 12.500,- Kč     

 Finanční přínosy – přínosem spojeným s implementací nového systému bude nárůst 

tržeb, zisku, nižší provozní náklady z titulu nižšího využití dodatečných pracovních 

sil (například práce účetních při dohledávání informací o prodaných výrobcích z 

dodacích listů) 

 Nefinanční náklady – možná ztráta zákazníků v případě chybovosti nového 

systému. 

 Nefinanční přínosy - zlepšení servisu zákazníkům, zlepšení informační dostupnosti 

pro servisní, obchodní oddělení a management. 
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3.1.3 Provozní proveditelnost 

V rámci studie provozní proveditelnosti byly shledány rizika IS popsané v kapitole 

č. 3.3. Z důvodu jednoduchosti, nenáročnosti a uživatelsky příjemnému prostředí je 

předpoklad vůle zaměstnanců používat nový systém.    

 

3.2 Deklarace záměru 

Informační systém pro evidenci komponent měřicích systémů ve výrobě bude 

sloužit interním potřebám společnosti Mahr, spol. s r.o. Bude umožňovat zapisování, 

editaci a prohlížení existujících měřicích systémů a jejich komponent. Aplikace bude 

umožňovat zapisovat, editovat a prohlížet také zákazníky. Bude umět přidat zařízení 

k zákazníkovi a bude zobrazovat jejich počet. IS bude umět vyhledávat a filtrovat všechna 

uložená data dle zadaných kritérií. Ke každému vloženému měřicímu systému (zařízení) 

budeme muset přiřadit produktovou řadu, model, zákazníka, sériové číslo, datum instalace, 

datum kalibrace, datum ukončení záruky a označení osoby, kdo zařízení kalibroval. 

Volitelně můžeme zaznamenat číslo kalibračního protokolu. Komunikace s uživatelem 

bude probíhat pomocí webového rozhraní. Systém bude umožňovat práci více uživatelů 

zároveň a bude rozeznávat tři uživatelské úrovně. Přihlašování do aplikace bude prováděno 

zabezpečenou formou. Komunikace uživatelů s tímto IS bude probíhat přes www rozhraní 

libovolného počítače. Název navrhovaného IS bude MahrSeviceManager.       

 

3.1 Použité technologie 

Kapitola popisuje, jaké technologie jsou použity pro návrh IS pro evidenci 

komponent ve výrobě.    

3.1.1 Jazyk pro vizualizaci UML  

UML je základním nástrojem použitým pro návrh a modelování aplikace. Vytváří 

ilustrace detailních návrhů a zaznamenává kompletní návrh IS. Návrhy je monžné 

exportovat do mnoha grafických formátů. V této práci je použit produkt od společnosti 

Visual Paradigm International – Visual Paradigm for UML Standard Edition. V souladu 



Zdeněk Šaroch: Návrh IS pro evidenci komponent měřicích systémů ve výrobě 

2012  18 

s licenční politikou je pro tento produkt použit akademický klíč VŠB - Technické 

Univerzity Ostrava. Veškeré použité návrhy vytvořeny s tímto klíčem jsou označeny 

v levém horním rohu.    

3.1.2 Apache HTTP Server 

Softwarový webový server s otevřeným kódem pro mnoho OS. V návrhu zastupuje 

skutečný HW webový server. Je odpovědný za vyřizování požadavků http od webového 

prohlížeče.  

3.1.3 Editor skriptovacího jazyka NetBeans IDE 

Přehledné prostředí pro vývoj a editaci aplikací v programovacím jazyce PHP, Java, 

C/C++, UML, HTML, XML a dalších. Software je šiřitelný pod licencí GNU GPL a proto 

ho můžeme volně používat. Vývoj probíhá v Pražské pobočce společnosti SUN 

Microsystems na Chodově. NetBeans IDE je vytvořen a postaven na platformě JAVA. 

3.1.4 Skriptovací programovací jazyk PHP 

Je určený pro programování dynamických webových aplikací ve formátu HTML, 

XHTML, či WML Skripty jsou prováděny na serveru a k uživateli je přenášen až výsledek 

jejich činnosti. Jazyk PHP je nezávislý na platformě a nezávislý na použitém webovém 

serveru, který podporuje rozhraní CGI (komunikace mezi webovým serverem a 

dynamickým obsahem). PHP podporuje mnoho knihoven např. pro zpracování textu, 

grafiky, podporu internetových protokolů, práci se soubory a přístup k většině DB systémů 

např. MySQL. Důvodem použití je jednoduchost a intuitivnost použití. Do HTML stránky 

píšeme příkazy PHP , jejichž výsledek se zkombinuje s okolním HTML kódem. PHP je 

jazyk s otevřeným přístupem a nemá žádná licenční omezení.   

3.1.5 Databázový systém MySQL 

Relační databázový serverový produkt vytvořený švédskou firmou MySQL AB. Od 

prvního vydání v roce 1996 vývojáři MySQL kladli velký důraz na výkon a použitelnost. 

Od roku 2008 je vlastněný spol. SUN Microsystems / Oracle. Jedná se o volně šiřitelný 

Open Source systém volně ke stažení pod licencí GPL. Pro návrh je použita verze MySQL 

5.5.16. Databáze je tvořena z více tabulek, ve kterých rozlišujeme řádky. 
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3.1.6 PhpMyAdmin pro správu databáze  

Nástroj pro jednoduchou správu obsahu databáze MySQL přes webové rozhraní 

napsaný v jazyce PHP. Umožňuje tvořit, editovat a mazat tabulky, provádět SQL příkazy a 

modifikovat klíče. Pro návrh je použita verze 3.4.5.  

 

3.2 Technické požadavky na systém 

3.2.1 Podmínky na SW vybavení 

Softwarové vybavení Serveru: 

 Libovolný operační systém, např. LINUX.  

 Libovolný webový server např. Apache 2.X   

 Databáze MySQL 5.X   

 

Softwarové vybavení Klienta: 

 Webový prohlížeč, který umožní komunikaci s HTTP serverem, zpracuje přijatý 

kód a zobrazí webovou stránku. Např. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox. 

 Operační systém, který bude kompatibilní pro výše popsaný webový prohlížeč  

 

3.2.2 Podmínky na HW vybavení 

Navrhovaný IS bude pracovat na současném serveru společnosti. Uvádím zde minimální 

hardwarové vybavení Serveru: 

 Operační paměť: 4GB RAM 

 Pevný disk: minimálně 5GB HDD 

 Procesor: minimálně 2,5 GHz 

 

Hardwarové vybavení Klienta koresponduje s podmínkami na SW vybavení uvedenými 

v kapitole 3.1.   

 Minimálně procesor s frekvencí 600 MHz 

 Operační paměť alespoň 256 MB 
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 Alespoň 4 GB volného místa na pevném disku 

 Grafický adaptér a monitor s rozlišením v řádku 1024 pixelů 

 

Ostatní podmínky HW vybavení jsou síťové prvky a Fast Ethernet s přenosovou rychlostí 

100Mbit/s.  

 

3.2.3 Bezpečnostní požadavky  

 Do informačního systému MahrSeviceManager bude mít uživatel přístup, pokud 

napíše své uživatelské jméno ve tvaru e-mailové adresy a vloží správné heslo 

 Při změně hesla bude systém vyžadovat jeho opakované napsání ve stejném tvaru. 

Pokud se hesla nebudou shodovat, systém neprovede uložení. 

 V případě nečinnosti uživatele delší než 1 hod. systém dojde k jeho automatickému 

odhlášení.  

 

3.2.4 Spolupráce s okolními systémy 

Navrhovaný systém bude pracovat samostatně. Spolupráce s okolními systémy 

může být provedena v rámci budoucího rozšíření. Z důvodu velkého množství 

nekvalifikovaných dat v současné databázi MS Access se nedoporučuje do nové databáze 

ani importovat jména zákazníků.     

 

3.2.5 Vstupy a výstupy systému 

Popis vstupů a výstupů vychází z hranic systému zakreslených v diagramu případů 

užití v kapitole č. 3.5. 

 Vstupy systému – zapsaná data pomocí webových formulářů do databáze  

 Výstupy systému – zobrazená data IS v internetovém prohlížeči. Tisku bude možný 

pomocí samotného prohlížeče.    
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3.3 Analýza rizik IS 

Analýza rizik uvedená v tabulce č. 6 odhaluje možná rizika informačního systému, 

která mohou nastat.  

Legenda: 

1. Zanedbatelný - nejmenší dopad 

2. Marginální 

3. Kritický 

4. Katastrofický – největší dopad 

 

 Tab. 6 Analýza rizik 

Riziko Kategorie Výskyt Dopad Preventivní opatření, 

řešení problému 

Nedostatky v analýze 

současného stavu 

Procesní 5% Marginální Důkladná kontrola, 

konzultace s uživateli 

Změna požadavků IS  Procesní 10% Kritický Detailní popis zadání  

Odklon od požadavků Procesní 15% Kritický Průběžná kontrola 

s účastníky projektu 

Podcenění velikosti 

projektu 

Procesní 35% Marginální Konzultace s více IT 

analytiky a programátory 

Použití nevhodných 

technologií 

Technické  5% Marginální Znalost technologií 

Výskyt chyb Procesní  80% Marginální Průběžné testování 

Nezájem koncových 

uživatelů 

Obchodní 15% Marginální Motivace a školení 

uživatelů 
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3.4 Seznam účastníků systému 

IS „MahrServiceManager“ bude rozlišovat přístup pro tři uživatelské úrovně. 

Obrázek č. 4 znázorňuje aktéry, kteří do systému vstupují.  

 

 NÁVŠTĚVNÍK - bude moci zobrazit, vyhledat a filtrovat evidované zákazníky, 

produktové řady, modely, zařízení a komponenty. V uživatelském nastavení si bude 

moci změnit své uživatelské jméno a přístupové heslo. Pozn.: Uživatelskou úroveň 

„návštěvník“ budou využívat asistentky servisního oddělení a obchodní zástupci. 

 

 UŽIVATEL – bude mí stejná oprávnění jako aktér „NÁVŠTĚVNÍK“, ale navíc bude 

moci přidat nového zákazníka, novou produktovou řadu, nový model, nové zařízení a 

novou komponentu. Tyto data bude také moci upravit nebo odstranit. Pozn.: 

Uživatelskou úroveň „uživatel“ budou využívat servisní technici.  

 

 ADMINISTRÁTOR – bude mít stejná oprávnění jako aktér „UŽIVATEL“, ale navíc 

bude moci přidat nové uživatele. Bude je moci také editovat nebo mazat. Pozn. 

Uživatelskou úroveň „administrátor“ bude využívat vedoucí obchodně servisního 

oddělení.  

 

Obr. 4 Aktéři v systému MahrServiceManager  

 

3.5 Diagram případů užití 

Diagram popisuje funkční strukturu navrhovaného systému z pohledu uživatele. 

Z diagramu na obrázku č. 5 vyčteme hranice systému „MahrServiceManager“ a aktéry 

vstupující do interakce se systémem. Diagram nám dotváří návrh systému a vymezuje jeho 

funkční specifikaci.  
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Obr. 5 Diagram případu užití 
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3.6 Správa uživatelů 

Umožňuje spravovat uživatele, kteří mají do IS MahrServiceManager přístup. Je 

zde možnost přidat nového uživatele, upravit uživatele a odstranit uživatele. Správa 

uživatelů se zobrazuje pouze uživatelům s oprávněním Administrátor. Výpis uživatelů dále 

umožňuje abecedně řadit křestní jména, příjmení, oprávnění a uživatelská jména. Tyto 

údaje můžeme také vyhledávat pomocí filtrů.  

 

Správa uživatelů obsahuje tyto informace: 

 Křestní jméno    – povinné pole 

 Příjmení     – povinné pole 

 Oprávnění pro vstup do systému  – povinné pole 

 Uživatelské jméno   – povinné pole 

 Heslo      – povinné pole 

 Potvrzení hesla    – povinné pole 

 

Vstupní podmínka:  

 Uživatel musí být přihlášen do IS s oprávněním „ADMINISTRÁTOR“ 

 

Alternativní tok přidání nového uživatele: 

1. Systém zobrazí v základním menu tlačítko „Uživatelé“   

2. Uživatel stiskne tlačítko „Uživatelé“ a systém zobrazí výpis evidovaných uživatelů 

3. Uživatel stiskne tlačítko „přidat nového uživatele“ a systém zobrazí formulář pro 

přidání nového uživatele 

4. Uživatel napíše požadované údaje a stiskne tlačítko „uložit změny“. Stiskne-li 

uživatel tlačítko „zrušit změny a zpět na výpis“ systém znovu zobrazí výpis 

evidovaných uživatelů. 

5. Systém zkontroluje správnost vepsaných dat. V případě špatně vyplněného 

formuláře systém zobrazí podmínky pro vyplňovaná pole. Jinak nového uživatele 

uloží do databáze a vrátí se zpět do správy evidovaných uživatelů 
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Diagram aktivit pro přidání nového uživatele je zobrazen na obrázku č. 6. 

 

 

 

 

Obr. 6 Diagram aktivit pro přidání nového uživatele 
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Alternativní tok úprava nebo odstranění uživatele: 

1. Systém zobrazí v základním menu tlačítko „Uživatelé“   

2. Uživatel stiskne tlačítko „Uživatelé“ 

3. Systém zobrazí výpis uživatelů (seznam evidovaných uživatelů) 

4. Pokud uživatel bude pokračovat stisknutím tlačítka „upravit uživatele“, systém 

bude pokračovat stejným tokem jako v případě přidání nového uživatele. 

Stisknutím tlačítka „odstranit uživatele“, systém zobrazí formulář k potvrzení o 

odstranění. 

5. Pokud uživatel zvolí „zrušit odstranění“ systém bez odstranění zobrazí výpis 

evidovaných uživatelů. Pokud uživatel zvolí „odstranit uživatele“ systém uživatele 

vymaže a zobrazí nový výpis uživatelů. 

 

Diagram aktivit pro úpravu nebo odstranění osoby je na obrázku č. 7. 

Obr. 7 Diagram aktivit pro úpravu nebo odstranění uživatele 



Zdeněk Šaroch: Návrh IS pro evidenci komponent měřicích systémů ve výrobě 

2012  27 

3.7 Správa zákazníků 

V části IS „Správa zákazníků“ můžeme zákazníky přidávat, upravovat, odstranit  

a zobrazit jejich detailní informace. U konkrétního zákazníka lze zobrazit seznam všech 

jeho zařízení. Ve výpisu seznamu lze vyhledávat a abecedně řadit název zákazníka, adresu, 

kontaktní osobu, email a telefon. Zákazníky můžeme řadit také podle počtu jejich zařízení. 

Pro všechny zobrazované údaje můžeme přidat vyhledávací filtry. Filtr pro počet zařízení 

se může nastavit na podmínku omezení: < menší, > větší, = rovno.  

 

Správa zákazníků obsahuje tyto informace: 

 Název zákazníka   – povinné pole 

 Adresa zákazníka   – volitelné pole 

 Kontaktní osoba  – povinné pole 

 E-mailová adresa   – povinné pole 

 Telefon    – volitelné pole 

 Poznámka    – volitelné pole 

 

Vstupní podmínka: 

 Uživatel musí být přihlášen do IS s oprávněním „ADMINISTRÁTOR“ nebo 

„UŽIVATEL“  

 

Alternativní tok přidání nového zákazníka: 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „zákazníci“ 

2. Systém vypíše seznam zákazníků 

3. Uživatel zvolí tlačítko „přidat nového zákazníka“ 

4. Systém zobrazí formulář pro přidání nového zákazníka a uživatel vyplní údaje. 

5. Stiskne-li uživatel volbou „uložit změny“ systém provede kontrolu požadovaných 

hodnot a zákazníka uloží. Špatně vyplněný formulář se neuloží a zůstane zobrazen. 

Pokud uživatel stiskne volbu „zrušit změny“ 

6. Po zapsání dat do databáze systém zobrazí výpis seznamu zákazníků 
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Na obrázku č. 8. Je diagram aktivit pro přidání nového zákazníka. 

 

 

Obr. 8 Diagram aktivit pro přidání zákazníka 
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Alternativní tok úprava zákazníka 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „zákazníci“ 

2. Systém vypíše seznam zákazníků 

3. Uživatel vybere požadovaného zákazníka, kterého chce editovat a zvolí tlačítko 

„upravit zákazníka“ 

4. Systém zobrazí formulář s uloženými údaji.  

5. Pokud uživatel zvolí tlačítko „zrušit změny“ systém vypíše znovu seznam 

zákazníků. Volbou „uložit změny“ systém zkontroluje vyplněný formulář. Špatně 

vyplněný formulář systém neuloží a zobrazí podmínky pro správné vyplnění. 

V opačném případě systém uloží změny a zobrazí výpis zákazníků.  

 

Na obrázku č. 9 je diagram aktivit pro úpravu zákazníka. 

 

Obr. 9 Diagram aktivit pro úpravu zákazníka 
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Alternativní tok odstranění zákazníka 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „zákazníci“ 

2. Systém vypíše seznam zákazníků 

3. Uživatel zvolí u konkrétního zákazníka tlačítko „odstranit“ 

4. Systém zobrazí potvrzení o odstranění 

5. Stiskne-li uživatel „zrušit odstranění“ systém se vrátí na výpis zákazníků. Pokud 

uživatel zvolí “odstranit zákazníka“ systém zákazníka vymaže a zobrazí aktuální 

výpis  

 

Na obrázku č. 10 je diagram aktivit pro odstranění zákazníka. 

 

 

 

 

Obr. 10 Diagram aktivit pro odstranění zákazníka 
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3.8 Správa produktových řad 

Jednotlivé produktové řady můžeme přidat, upravit nebo odstranit. Pro konkrétní 

produktovou řadu můžeme zobrazit její informace, zobrazit seznam její modelů a přidat 

nový model.  

Výpis seznamu nám dále umožňuje abecedně řadit produktové řady a počet modelů 

vzestupně a sestupně. Pro vyhledání konkrétní produktové řady můžeme použít filtr, kde 

můžeme zadat textovou hodnotu. Tento filtr může být nastaven nebo zrušen. Vyhledávání 

počtu modelů se provádí zadáním číslice, představující počet modelů produktové řady. 

Filtr se může dále nastavit na podmínku omezení: < menší, > větší, = rovno.          

 

Správa produktových řad obsahuje tyto informace: 

 Název produktové řady  – povinné pole 

 

Vstupní podmínka: 

 Uživatel musí být přihlášen do IS s oprávněním „ADMINISTRÁTOR“ nebo 

„UŽIVATEL“  

 

Alternativní tok přidání nové produktové řady 

 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „produktové řady“ 

2. Systém vypíše seznam produktových řad 

3. Uživatel zvolí tlačítko „přidat novou produktovou řadu“ 

4. Systém zobrazí formulář pro přidání nové produktové řady a uživatel vyplní údaje. 

5. Stiskne-li uživatel volbou „uložit změny“ systém provede kontrolu požadovaných 

hodnot a zákazníka uloží. Špatně vyplněný formulář se neuloží a systém zobrazí 

podmínky pro řádné vyplnění formuláře.  

6. Po zapsání dat do databáze systém zobrazí výpis seznamu produktových řad 

 

Na obrázku č. 11 je diagram aktivit pro přidání nové produktové řady. 
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Obr. 11 Diagram aktivit přidání nové produktové řady 
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Alternativní tok úprava produktové řady 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „produktové řady“ 

2. Systém vypíše seznam produktových řad 

3. Uživatel vybere konkrétní produktovou řadu a zvolí tlačítko „upravit produktovou 

řadu“ 

4. Systém zobrazí uložené údaje o produktové řadě a uživatel je může editovat 

5. Stiskne-li uživatel „zrušit změny“ systém se vrátí na seznam výpisu produktových 

řad. Pokud uživatel zvolí “uložit změny“ systém zkontroluje vyplněný formulář, 

zda odpovídá požadovanému formátu pro vyplnění. 

6. Systém uloží pouze dobře vyplněný formulář. V opačném případě zobrazí 

podmínky pro jeho vyplnění.  

 

Diagram aktivit pro úpravu produktové řady je na obrázku č. 12 

 

Obr. 12 Diagram aktivit pro úpravu produktové řady 
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Alternativní tok odstranění produktové řady 

 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „produktové řady“ 

2. Systém vypíše seznam produktových řad 

3. Uživatel zvolí tlačítko „odstranit produktovou řadu“ 

4. Systém zobrazí potvrzení o odstranění 

5. Stiskne-li uživatel „zrušit odstranění“ systém se vrátí na seznam výpisu 

produktových řad. Pokud uživatel zvolí “odstranit produktovou řadu“ systém 

zákazníka vymaže a zobrazí aktuální výpis  

 

Diagram aktivit pro odstranění produktové řady je na obrázku č. 13. 

 

 

 

Obr. 13 Diagram aktivit pro odstranění produktové řady 
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3.9  Správa modelů 

Část IS „Správa modelů“ nám charakterizuje jednotlivé modely měřicích systémů. 

Můžeme zde nový model přidat, upravit nebo odstranit. Zobrazuje se nám také popis 

modelu. Můžeme se podívat na jeho detail a seznam jeho zařízení. Ke konkrétnímu modelu 

lze přidat jeho zařízení.       

Výpis seznamu modelů nám umožňuje sestupně nebo vzestupně abecedně řadit 

produktové řady, názvy modelů, popis modelů a množství produktů. Pro vyhledání 

můžeme nastavit filtr pro produktovou řadu, název modelu, popis modelu a počet zařízení. 

Filtr pro počet zařízení se může dále nastavit na podmínku omezení: < menší, > větší, = 

rovno.               

 

Správa modelů obsahuje tyto informace: 

 Výběr produktové řady  – povinné pole (výběr pouze z uložených) 

 Název modelu   – povinné pole 

 Popis     – volitelné pole 

 

Vstupní podmínka: 

 Uživatel musí být přihlášen do IS s oprávněním „ADMINISTRÁTOR“ nebo 

„UŽIVATEL“  

 

Alternativní tok přidání nového modelu 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „modely“ 

2. Systém vypíše seznam modelů 

3. Uživatel zvolí tlačítko „přidat nový model“ 

4. Systém zobrazí formulář pro přidání nového modelu a uživatel vyplní údaje. 

5. Stiskne-li uživatel volbou „uložit změny“ systém provede kontrolu požadovaných 

hodnot a model uloží. Špatně vyplněný formulář se neuloží a do formuláře se 

přidají podmínky pro řádné vyplnění. Volba „zrušit změny“ nám znovu zobrazí 

výpis modelů.  

6. Po uložení resp. zapsání dat do databáze, systém zobrazí nový výpis modelů. 
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Výjimka: 

 Neuložená produktová řada 

 

Diagram aktivit pro přidání nového modelu je zobrazen na obrázku č 14. 

 

 

 

Obr. 14 Diagram aktivit pro přidání nového modelu 
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Alternativní tok úprava modelu 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „modely“ 

2. Systém vypíše seznam modelů 

3. Uživatel vybere konkrétní model a zvolí tlačítko „upravit model“ 

4. Systém zobrazí uložené údaje o modelu a uživatel je může editovat 

5. Stiskne-li uživatel „zrušit změny“ systém se vrátí na seznam výpisu modelů. Pokud 

uživatel zvolí “uložit změny“ systém zkontroluje, zda odpovídají požadovanému 

formátu pro vyplnění.  

6. Pro špatně vyplněný formulář se zobrazí podmínky pro jeho řádné vyplnění. 

V opačném případě vyplněný formulář nám systém uloží a vypíše seznam modelů.   

 

Na obrázku č. 15 je diagram aktivit pro úpravu modelu. 

 

Obr. 15 Diagram aktivit pro úpravu modelu 
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Alternativní tok odstranění modelu 

 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „modely“ 

2. Systém vypíše seznam modelů 

3. Uživatel zvolí tlačítko „odstranit model“ 

4. Systém zobrazí potvrzení o odstranění 

5. Stiskne-li uživatel „zrušit odstranění“ systém se vrátí na seznam výpisu 

produktových řad. Pokud uživatel zvolí “odstranit model“ systém model vymaže a 

zobrazí aktuální seznam modelů.  

 

Diagram aktivit pro odstranění modelu je na obrázku č. 16. 

 

 

 

 

Obr. 16 Diagram aktivit pro odstranění modelu 
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3.10  Správa zařízení 

Umožňuje správu skutečných měřicích systému. Měřicí systém (zařízení) se v této 

části IS může přidat, upravit nebo odstranit. U každého zařízení můžeme zobrazit jeho 

detail, zobrazit seznam komponent a přidat mu novou komponentu. Ve výpisu seznamu 

zařízení můžeme zařízení abecedně řadit podle produktové řady, modelu, zákazníka, 

sériového čísla, zákaznického označení, termínu instalace, kalibrace, záruky a podle 

komponent. Filtry můžeme použít pro všechna uvedená pole. Nastavení filtru pro počet 

komponent, datům instalace, záruky, poslední a příští kalibrace je možno podmínit 

omezením „menší“, „větší“, „rovno“. 

 

Správa zařízení obsahuje tyto informace: 

 Produktová řada – systémové pole (je doplněno automaticky na základě modelu) 

 Model     – povinné pole (výběr pouze z uložených) 

 Jméno zákazníka   – povinné pole (výběr pouze z uložených) 

 Sériové číslo    – povinné pole 

 Zákaznické označení   – volitelné pole 

 Umístění zařízení   – volitelné pole 

 Datum instalace   – povinné pole 

 Datum platnosti záruky  – povinné pole 

 Datum poslední kalibrace  – povinné pole 

 Datum příští kalibrace  – povinné pole 

 Jméno osoby, která kalibraci provedla – povinné pole 

 Číslo kalibračního protokolu – volitelné pole 

 

Vstupní podmínka: 

 Uživatel musí být přihlášen do IS s oprávněním „ADMINISTRÁTOR“ nebo 

„UŽIVATEL“  

 

Alternativní tok přidání nového zařízení 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „zařízení“ 

2. Systém vypíše seznam zařízení 
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3. Uživatel zvolí tlačítko „přidat nové zařízení“ 

4. Systém zobrazí formulář pro přidání nového zařízení a uživatel vyplní údaje. 

5. Stiskne-li uživatel volbou „uložit změny“ systém provede kontrolu požadovaných 

hodnot a zařízení uloží. V případě, že jsou nějaká pole špatně vyplněna, systém 

k nim přidá podmínky pro řádné vyplnění a formulář neuloží. Volbou „zrušit 

změny a zpět na výpis“ systém zobrazí výpis seznamu zařízení. 

6. Po uložení systém zobrazí nový výpis zařízení 

 

Výjimky: 

 Neuložený model 

 Neuložený zákazník 

Diagram aktivit na obrázku č. 17 je pro přidání nového zařízení 

    

Obr. 17 Diagram aktivit pro přidání nového zařízení 
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Alternativní tok úprava zařízení 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „zařízení“ 

2. Systém vypíše seznam zařízení 

3. Uživatel vybere požadované zařízení a zvolí tlačítko „upravit zařízení“ 

4. Systém vypíše uložené údaje o zařízení a uživatel je může editovat 

5. Stiskne-li uživatel „zrušit změny a zpět na výpis“ systém se vrátí zpět na výpis 

zařízení. Pokud uživatel zvolí „uložit změny“ systém zkontroluje vyplněný 

formulář 

6. Pokud je formulář vyplněn špatně, zobrazí se podmínky pro jeho vyplnění. 

V opačném případě správně vyplněný formulář systém uloží a vypíše nový seznam 

zařízení.  

 

Na obrázku č. 18 je diagram aktivit pro úpravu modelu. 

 

Obr. 18 Diagram aktivit pro úpravu zařízení  
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Alternativní tok odstranění zařízení 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „zařízení“ 

2. Systém vypíše seznam zařízení 

3. Uživatel zvolí tlačítko „odstranit zařízení“ 

4. Systém zobrazí potvrzení o odstranění 

5. Stiskne-li uživatel „zrušit odstranění“ systém se vrátí na seznam výpisu zařízení. 

Pokud uživatel zvolí “odstranit zařízení“ systém zařízení vymaže a zobrazí jejich 

aktuální seznam.  

 

Na obrázku č. 19 je diagram aktivit pro odstranění zařízení. 

 

 

 

 

Obr. 19 Diagram aktivit pro odstranění zařízení 
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3.11  Správa komponent 

V části systému „Správa komponent“ můžeme komponenty přidávat, upravovat, 

odstranit a zobrazit jejich detailní informace. Ve výpisu seznamu komponent lze abecedně 

řadit komponenty, nadřazené komponenty, produktové řady, modely, sériové číslo 

zařízení, zákazníka, označení zařízení u zákazníka. Všechny zobrazované informace 

můžeme vyhledávat pomocí filtru.  

 

Správa komponent obsahuje tyto informace: 

 Zařízení    – povinné pole (výběr pouze z uložených) 

 Nadřazená komponenta  – volitelné pole (určení nadřazené komponenty) 

 Název komponenty   – povinné pole 

 Popis komponenty   – volitelné pole 

 

Vstupní podmínka: 

 Uživatel musí být přihlášen do IS s oprávněním „ADMINISTRÁTOR“ nebo 

„UŽIVATEL“ 
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Alternativní tok přidání nové komponenty 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „komponenty“ 

2. Systém vypíše seznam komponent 

3. Uživatel zvolí tlačítko „přidat novou komponentu“ 

4. Systém zobrazí formulář pro přidání nové komponenty a uživatel vyplní údaje. 

5. Stiskne-li uživatel volbu „zrušit změny a zpět na výpis“ systém bez uložení vypíše 

znovu výpis seznamu komponent. Zvolí-li uživatel tlačítko „uložit změny“, systém 

zkontroluje vyplněný formulář. 

6. Systém uloží pouze správně vyplněný formulář. Do špatně vyplněného formuláře 

nám zobrazí podmínky pro jeho vyplnění.     

 

Výjimka: 

 Neuložené zařízení 

Diagram aktivit pro přidání nové komponenty je zobrazen na obrázku č. 20. 

 

Obr. 20 Diagram aktivit pro přidání nové komponenty 
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Alternativní tok úprava komponenty 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „komponenty“ 

2. Systém vypíše seznam komponent 

3. Uživatel vybere požadovanou komponentu a zvolí tlačítko “upravit komponentu“ 

4. Systém zobrazí uložené údaje o komponentě a uživatel je může editovat 

5. Zvolí-li uživatel tlačítko „zrušit změny a zpět na výpis“ systém znovu vypíše 

seznam komponent. Pokud uživatel zvolí „uložit změny“, systém zkontroluje 

vyplněný formulář. 

6. Pokud je vyplněný formulář špatně, systém vypíše podmínky pro jeho správné 

vyplnění. V opačném případě, nám změny uloží.     

 

Diagram aktivit pro úpravu komponenty je na obrázku č. 21. 

 

 

 

Obr. 21 Diagram aktivit pro úpravu komponenty 
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Alternativní tok odstranění komponenty 

1. Uživatel v základním menu zvolí tlačítko „komponenty“ 

2. Systém vypíše seznam komponent 

3. Uživatel zvolí tlačítko „odstranit komponentu“ 

4. Systém zobrazí potvrzení o odstranění 

5. Stiskne-li uživatel „zrušit odstranění“ systém vrátí na seznam výpisu komponent. 

Zvolí-li uživatel „odstranit komponentu“ systém komponentu vymaže.  

 

Diagram aktivit pro odstranění komponenty je na obrázku č. 22. 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Diagram aktivit pro odstranění komponenty 
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4 KONCEPTUÁLNÍ A LOGICKÝ MODEL DATABÁZE 

V této kapitole uvádím datovou strukturu databáze pro IS MahrServiceManager.   

4.1 Konceptuální model 

Konceptuální model obsahuje popis požadované datové struktury, entit a vztahů 

mezi nimi v souladu s požadavky a návrhem IS. Vztah mezi dvěma entitami určuje vazba 

typu 1:N (jedna k více). Např. jedno zařízení (měřicí systém) může mít N komponent. Na 

obrázku č. 23 je zobrazen konceptuální model databáze mahr_db. Tabulka komponent má 

samoreferenční vztah 1:N, který bude zajišťovat nadřazenost komponenty. Např. Snímač 

drsnosti může mít více snímacích ramínek, nebo aplikační SW může mít další SW opce.    

 

 

 

 

 

Obr. 23 Konceptuální model databáze 
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4.2 Logický model databáze 

Předloha konceptuálního modelu byla převedena do technologické úrovně 

logického modelu databáze. Pro jasnější realizaci a další práci s implementací jsou datové 

entity a tabulky převedeny do anglického jazyka. V modelu na obrázku č. 24 jsou 

definovány všechny entity a atributy. Bylo také provedeno doplnění potřebných dat 

do databáze a definování klíčů. Klíče zabezpečují přesnou identifikaci záznamu v tabulce. 

Cílem logického modelu je popis databáze v technologickém prostředí ještě bez ohledu na 

konkrétním implementačním prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Logický model databáze 

 

Logický model neobsahuje popis konkrétního fyzického uspořádání a uložení dat.   
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5 FYZICKÝ MODEL A IMPLEMENTACE V SYSTÉMU 

5.1 Fyzický model 

Fyzický model zajišťuje fyzické uložení dat v konkrétním databázovém prostředí. 

Na obrázku č. 25 vidíme fyzický datový model databáze mahr_db v prostředí MySQL.    

 

 

 

 

 

Obr. 25 Fyzický model databáze 

 

V následujícím popisu jsou uvedeny atributy jednotlivých tabulek v databázi 

systému. Tak aby byla zachována entitní integrita, má každá tabulka definovaný právě 

jeden primární klíč. V popisu jsou klíče uvedeny zkratkou: 

 PK   – Primární klíč 

 FK   – Cizí klíč 
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Datové typy sloupců použité pro návrh jsou: 

 Mediumint  – jedná se o číselný datový typ pro středně velká celá čísla. 

 Char   – řetězec pevně dané délky dlouhý 0 – 255 

 Varchar  – datový typ pro ukládání textu pevně dané délky od 0 do 255 

 Text   – normální hodnota TEXT 

 tinyint   – datový typ pro velmi malá celá čísla 

 smallint  – malá celá čísla 

 date   – datový typ pro datum ve formátu určujícím rok, měsíc a den 

následujícím způsobem „RRRR-MM-DD“ 

 

Podpora Null je vlastnost, která umožňuje poli nabývat hodnoty, které jsou chybějící nebo 

mají neznámou hodnotu.   

 

Ve všech tabulkách v posledním sloupečku „active“ je příznak aktivního nebo smazaného 

záznamu.   

 

5.1.1 Tabulka customers 

V tabulce č. 7 „customers“ jsou uloženy informace o zákaznících.    

 

Tab. 7 customers 

 

Jméno sloupečku Komentář Datový typ Klíč Podpora 

null 

Údaj 

customer_id Identifikátor mediumint(6) PK Ne  

customer_name Název 

zákazníka 

varchar(255)  Ne BOSCH 

DIESEL s.r.o 

contact_person Kontaktní 

osoba 

varchar(255)  Ne Mašek 

address Adresa text  Ne Pávov 121,  

586 06 Jihlava 

email E-mail varchar(255)  Ne vlastislav.masek

@bosch.com 

phone Telefon varchar(50)  Ne +420567581111 

note Poznámka text  Ne Vedoucí kvality 

active  tinyint(1)  Ne  
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5.1.2 Tabulka products 

V tabulce č. 8 „products“ jsou uloženy informace o zařízeních resp. měřicích 

systémech. 

Tab. 8 products 

Jméno sloupečku Komentář Datový typ Klíč Podpora 

Null 

Údaj 

product_id Identifikátor mediumint(6) PK Ne  

product_model_id Model mediumint(6) FK Ne  

customer_id Zákaznník mediumint(6) FK Ne  

serial_number Sériové číslo varchar(255)  Ne 1472/11 

customer_number Zákaznické 

označení 

varchar(255)  Ne VS23 

placement Umístění varchar(255)  Ne Horní hala 

installed Datum 

instalace 

date  Ne 2011-08-02 

warranty Záruka date  Ne 2012-08-02 

last_calibration Poslední 

kalibrace 

date  Ne 2011-08-02 

next_calibration Příští 

kalibrace 

date  Ne 2013-08-02 

calibrated_by Kalibroval varchar(255)  Ne Blažek 

calibration_protoc

ol 

Označení 

kalibračního 

protokolu 

varchar(255)  Ne 11K786 

active  tinyint(1)  Ne  

 

Reference cizích klíčů: 

 product_models.product_model_id  

 customers.customer_id 

 

5.1.3 Tabulka auth_levels 

V tabulce č. 9 jsou uloženy oprávnění 

Tab. 9 auth_levels 

Jméno sloupečku Komentář Datový typ Klíč Podpora 

Null 

Údaj 

level_id Identifikátor tinyint(2) PK Ne  

level_name Název 

oprávnění 

varchar(50)  Ne uživatel 

 

 



Zdeněk Šaroch: Návrh IS pro evidenci komponent měřicích systémů ve výrobě 

2012  52 

5.1.4 Tabulka product_models 

V tabulce č. 10 jsou uloženy modely 

 

Tab. 10 product_models 

Jméno sloupečku Komentář Datový typ Klíč Podpora 

Null 

Údaj 

product_model_id Identifikátor mediumint(6) PK Ne  

product_line_id Produktová 

řada 

mediumint(6) FK Ne  

product_model_na

me 

Název 

modelu 

varchar(255)  Ne MarSurf XC 2 

product_model_des

cription 

Popis 

modelu 

Text  Ne Profiloměr 

active  tinyint(1)  Ne  

 

Reference cizího klíče: 

 product_lines.product_line_id 

 

5.1.5 Tabulka product_lines 

V tabulce č 11 jsou uloženy produktové řady 

 

Tab. 11 product_lines 

Jméno sloupečku Komentář Datový typ Klíč Podpora 

Null 

Údaj 

product_line_id Identifikátor mediumint(6) PK Ne  

product_line_name Název 

produktové 

řady 

varchar(255)  Ne MarSurf 

active  tinyint(1)  Ne  
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5.1.6 Tabulka auth_users 

V tabulce č. 12 jsou uloženy uživatelé. 

Tab. 12 auth_ users 

Jméno sloupečku Komentář Datový typ Klíč Podpora 

Null 

Údaj 

user_id Identifikátor mediumint(6) PK Ne  

level_id Oprávnění tinyint(2) FK Ne  

username Uživatelské 

jméno 

(email) 

varchar(100)  Ne jan.blazek@

mahr.com 

password Heslo char(32)  Ne Heslo 

password_lenght Délka hesla smallint(2)  Ne  

name Jméno varchar(100)  Ne Jan 

surname Příjmení varchar(100)  Ne Blažek 

active  tinyint(1)  Ne  

 

Reference cizího klíče: 

 auth_levels.level_id 

5.1.7 Tabulka product_components 

V tabulce č. 13 jsou uloženy komponenty. 

Tab. 13 product_components 

Jméno sloupečku Komentář Datový typ Klíč Podpora 

Null 

Údaj 

component_id Identifikátor mediumint(6) PK Ne  

parent_component

_id 

Nadřazená 

komponenta 

mediumint(6) FK Ne  

product_id Zařízení ke 

kterému 

komponenta 

náleží 

mediumint(6) FK Ne  

component_name Název 

komponenty 

varchar(255)  Ne Měřicí sloup 

ST 500 

component_descri

ption 

Popis 

komponenty 

text  Ne Motoricky 

polohovatelný 

stojan 

active  tinyint(1)  Ne  

 

Reference cizího klíče: 

 products.product_id 

 parent_components_id 
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5.2 Implementace 

Implementace využívá fyzický model databáze uvedený v kapitole 5.1 a 

transformuje ho do konkrétního databázového prostředí MySQL. Jedná se o převod do 

spustitelného kódu.  

5.2.1 Programové knihovny 

Pro IS byly vytvořeny následující knihovny: 

 

auth.class.php   – obsahuje obecné metody s autentifikací uživatele 

user.class.php    – obsahuje obecné metody spojené se správou uživatelů 

customers.class.php   – obsahuje metody spojené se správou zákazníků 

productlines.class.php  – obsahuje metody spojené se správou produktových řad 

models.class.php   – obsahuje metody spojené se správou modelů 

product.class.php   – obsahuje metody spojené se správou zařízení 

components.class.php  – obsahuje metody se správou komponent 

 

filter.class.php   – obsluha pro paměť filtračních formulářů 

general.class.php   – obsahuje obecné metody, které lze volat staticky 

messages.class.php   – obsluha flash zpráv 

page.class.php   – zajišťuje generování html stránky 

paging.class.php   – třída pro práci se stránkováním 

widgets.class.php  – obsahuje pomocné metody, které používají pomocné 

nástroje (widgety) 

  

Knihovny jsou uloženy v IS „MahrServiceManager“ ve složce: Source Files \ Libs. 

Detailní popis všech funkcí je s příslušným komentářem v příloze na přiloženém DVD.  

 

 

 

 

 



Zdeněk Šaroch: Návrh IS pro evidenci komponent měřicích systémů ve výrobě 

2012  55 

5.2.2 Diagram nasazení  

Diagram modeluje fyzické uzly a jejich relace nasazeného IS systému. Komunikace 

uživatelů s tímto IS bude probíhat přes www rozhraní libovolného počítače. Na obrázku č. 

26 je zobrazen diagram nasazení. 

 

 

Obr. 26 Diagram nasazení 

6 PREZENTAČNÍ VRSTVA IS 

Prezentační vrstvu tvoří šablonovací systém Smarty za použití skriptovacího jazyka 

PHP. Šablony oddělují aplikační a prezentační logiku. Webová prezentace je díky tomuto 

oddělení více přehledná a jednoduše ji lze měnit. Smarty využívá pracovní adresáře 

k načítání šablon, konfigurace a zkompilovaných šablon. Všechny zdrojové kódy 

s komentářem jsou vloženy na přiloženém DVD. 

 

 Adresáře obsahující šablony IS MahrServiceManager jsou uloženy ve složce: 

Source Files \ app \ templates.  

 Adresář obsahující zkompilované šablony je uložen ve složce: Source Files \ app \ 

templates_c. 
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 Adresář obsahující konfigurační soubory je uložen ve složce: Source Files \ app \ 

configs.  

Používané šablony: 

 Components   - komponenty 

o delete.inc.tpl  - pro vymazání komponenty 

o detail.inc.tpl   - pro zobrazení detailu komponenty 

o edit.inc.tpl  - pro přidání nebo editaci komponenty 

o list.inc.tpl  - pro výpis seznamu komponent 

 Customers   - zákazníci 

o detele.inc.tpl  - pro vymazání zákazníka 

o detail.inc.tpl  - pro zobrazení detailu zákazníka 

o edit.inc.tpl  - pro přidání nebo editaci zákazníka 

o list.inc.tpl  - pro výpis seznamu zákazníků 

 Models   - modely 

o delete.inc.tpl  - pro vymazání modelu 

o detail.inc.tpl  - pro zobrazení detailu modelu 

o edit.inc.tpl  - pro přidání nebo editaci modelu 

o list.inc.tpl  - pro výpis seznamu modelů 

 Productlines   - produktové řady 

o delete.inc.tpl  - pro vymazání produktové řady 

o detail.inc.tpl  - pro zobrazení detailu produktové řady 

o edit.inc.tpl  - pro přidání nebo editaci produktové řady 

o list.inc.tpl  - pro výpis seznamu produktových řad 

 Products   - zařízení 

o delete.inc.tpl  - pro vymazání zařízení 

o detail.inc.tpl  - pro zobrazení detailu zařízení 

o edit.inc.tpl  - pro přidání nebo editaci zařízení  

o list.inc.tpl  - pro výpis seznamu zařízení 

 Users    - uživatelé 

o detele.inc.tpl  - pro vymazání uživatele 

o edit.inc.tpl  - pro editaci uživatele 

o list.inc.tpl  - pro výpis seznamu uživatelů 
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 Homepage   - domovská stránka 

o logged.inc.tpl  - pro základní menu 

o login.inc.tpl  - pro přihlášení do systému 

 Errors    - chyby 

o 403.inc.tpl  - pro nedostatečná oprávnění 

o 404.inc.tpl  - chyba zobrazení stránky 

 Widgets   - podpůrné nástroje 

o livesearch.inc.tpl - pro rychlé vyhledávání klienta 

o not_calibrated_products.tpl – pro výpis zařízení, která měla být kalibrována 

o upcoming_calibration_date.inc.tpl – pro zařízení která budou kalibrována 

 

o header.inc.tpl  - hlavička html stránky  

o index.inc.tpl  - základní kostra šablony společná pro všechny 

o mainmenu.inc.tpl - část stránky pro hlavní menu  

o paging.inc.tpl  - část pro stránkování obsahu 

o usebar.inc.tpl  - informace o stavu přihlášení 

o footer.inc.tpl   - ukončení html stránky 

 

Pro IS byly vytvořeny následující obslužné skripty, které určují spouštění 

jednotlivých částí a parametrů systému. Např. ověřují oprávnění přístupu ke stránce. 

Skripty jsou uloženy v MahrServiceManager \ Source Files \ www_root   

 

 403.php   - inicializace zprávy  

 404.php   - inicializace zprávy 

 components.php - pro stránku komponent 

 customers.php  - pro stránku zákazníci 

 index.php  - pro hlavní stránku 

 logout.php  - pro stránku odhlášení  

 models.php  - pro stránku modelů 

 productlines.php - pro stránku produktových řad  

 products.php  - pro stránku zařízení 
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 settings.php  - pro uživatelské nastavení  

 users.php  - prostránku s uživately 

 ajax.php  - pro obsluhu vyhledávání na hlavní stránce 

 

6.1 Schématický návrh prezentace 

Schématický návrh slouží k mapování jednotlivých oddílů na stránce. Na obrázku  

č. 27 je schématický návrh aplikace MahrServiceManager.  

 

Obr. 27 Schématický návrh prezentace 

 

Legenda: 

Oddíl č. 1 – Logo IS MahrServiceManager. Po kliknutí vrací na úvodní stránku.  

Oddíl č. 2 – Status o přihlášení uživatele s možností dalšího vlastního nastavení. 

Oddíl č. 3 – Logo společnosti Mahr s odkazem na oficiální internetovou stránku spol. 

Oddíl č. 4 – Navigační nabídky pro správu zákazníků, produktových řad, modelů, zařízení, 

komponent a správu uživatelů.  

Oddíl č. 5 – Obsah stránky korespondující s navigační nabídkou.  

Oddíl č. 6 – Doplňující informace autora a kontakt na technickou podporu. 
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6.2 Grafické zobrazení  

Pracovní prostředí a design IS MahrServiceManager je navrhnut s ohledem na 

konzervativní firemní kulturu. Základ tvoří bílé pozadí s výrazněním jednotlivých oddílů 

ve stupních šedé barvy. Design je hlavně zaměřen na přehlednost a funkčnost systému. Na 

obrázku č. 28 je znázorněna vizualizace designu ve schématickém návrhu systému.  

Obr. 28 Vizualizace schématického návrhu 

 

6.2.1 Zobrazení přihlašovací stránky 

Na obrázku č. 29 je přihlašovací stránka uživatele do systému. 

Obr. 29 Přihlašovací stránka  

OBSAH 
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6.2.2 Zobrazení úvodní stránky 

Na úvodní stránce, která je zobrazena na obrázku č. 30 jsou důležitá upozornění 

zobrazena červenou barvou. V obsahu stránky vidíme zařízení s blížícím se termínem 

kalibrace do 60ti dnů. V případě žádného upozornění, je informativní popis v zelené barvě. 

V obsahu úvodní stránky jsou vyhledávací formuláře na vyhledání zákazníka a vyhledání 

zařízení. 

 

 

Obr. 30 Úvodní stránka IS MahrServiceManager 
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6.2.3 Zobrazení komponent u zařízení 

Ve správě zařízení můžeme zobrazit detail s komponentami viz. Obrázek č.31.  

Obr. 31 Zobrazený detail zařízení a jeho komponenty 

6.2.4 Zobrazení správy komponent 

Evidence komponent je zobrazena na obrázku č. 32. 

Obr. 32 Zobrazení evidence komponent měřicích systémů 
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7 Návrh implementace v prostředí společnosti 

Na základě vyhodnocení požadavků managementu, uživatelů a zároveň vzhledem 

k žádnému riziku ztráty dat, navrhuji přímý přechod na nové řešení. Jde o nejméně časově 

náročnou variantu implementace. Instalace, nastavení, testování lze provést v průběhu 

jednoho pracovního týdne. Návod instalace aplikace MahrServiceManager je v příloze č. 1.  

 

Vytvoření manuálu 

V rámci přípravy zaškolení pracovníků na nový systém a pro jeho bezproblémové 

užívání je nutné vyhotovit manuál nového systému. Manuál rovněž umožní nalézt všechny 

nutné informace pohromadě bez nutnosti dalšího kontaktu školitele.  

 

Školení systému MahrServiceManager 

V rámci implementace je nutné provést školení všech uživatelů systému. Termín 

školení by měl být navržen ještě před plánovanou implementací nového systému. 

 

Údržba a správa nového systému  

Vzhledem ke složitosti navrhovaného systému bude jediným správcem 

administrátor, tj. vedoucí servisně - obchodního oddělení. 

  

7.1 Zhodnocení navrhovaného řešení 

Návrh IS pro evidenci komponent měřicích systémů splnil všechny funkční 

požadavky na systém. Naplnila se také SWOT analýza, která odhalovala klady a zápory 

navrhovaného IS. Z důvodu okamžité dostupnosti informací o měřicích systémech 

společnost ušetří odhadem 135.000,- Kč měsíčně. Skutečné zhodnocení tohoto řešení však 

může být plně deklarováno až po úplném zavedení a používání. 
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8 ZÁVĚR 

Pro správu měřicích systémů a jejich komponent ve výrobě je nutná efektivní 

spolupráce dodavatele se zákazníkem. Efektivní spoluprací je myšleno včasné 

kontaktování zákazníka v případě expirace kalibrace zakoupených měřicích přístrojů, 

sledování potřeb zákazníka a zároveň smluvních podmínek.  

Diplomová práce je navržena pro spol. Mahr, která zabezpečuje měřicí systémy 

v Čechách a na Slovensku. Současný systém a řešení těchto požadavků nebylo  

u společnosti dostatečné. Po důkladné analýze současného stavu, požadavků 

managementu, servisního a obchodního oddělení a dále na základě osobního průzkumu 

časových možností jednotlivých uživatelů, byl vytvořen návrh řešení na informační systém 

evidence komponent měřicích přístrojů užívaných ve výrobě. Tento systém dostal označení 

MahrServiceManager. Na základě provedené SWOT analýzy má MahrServiceManager 

přinést zefektivnění stávajících procesů, přičemž nejsou nutné žádné významné investice a 

zároveň by mělo dojít k další úspoře v rámci personálních nákladů.  

V kapitole věnované návrhu řešení, jsem provedl studii proveditelnosti. Poté jsem 

specifikoval použité technologie a technické požadavky na systém. Definoval jsem analýzu 

rizik IS. Návrh řešení popisuje jednotlivé účastníky systému včetně diagramu případů užití. 

Pro navržený systém byl vytvořen konceptuální a logický model databáze. Na 

základě fyzického modelu byla vytvořena implementace do databázového prostředí. 

Prezenční vrstva pak popisuje způsob zobrazování systému. V této kapitole také uvádím 

grafické zobrazení.  

Navrhované řešení by rovněž mělo přispět ke zlepšení vztahů se zákazníky, jako 

jsou Bosch Diesel, s.r.o., Škoda Auto a.s., Continental Automotive CZ s.r.o., INA Kysuce, 

a.s., Getrag Ford Transmissions Slovakia s.r.o. a mnohými dalšími, jimž společnost Mahr 

dodává značné množství měřicích systémů a komponent. Stávající systém neumožňoval 

přehledné zobrazení dodaných výrobků, což značně stěžovalo další spolupráci při servisu, 

ale i v rámci další obchodní činnosti. 

Kromě nefinančních přínosů by společnost rovněž měla dosáhnout snížení 

provozních nákladů spojených s časovou náročností vyhledáváním informací o 

komponentech. Tato finanční úspora byla kalkulována v hodnotě 135 tis. Kč měsíčně. 
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Navrhovaný IS je uživatelsky nenáročný a v případě, že se v rámci ostrého 

provozu, který je plánován na první kvartál následujícího roku, osvědčí, doporučuji ho 

ještě rozšířit o další funkční prvky jako například: 

 Uložení fotografie 

 Uložení naskenovaných kalibračních listů 

 Uložení technických popisů 

 Rozšíření o funkce, které by řešily skutečnou kompatibilitu jednotlivých 

komponent v rámci jednoho zařízení. 

 Doplnění podpory multijazyčnosti 

 Podpora tiskových sestav  
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Příloha č. 1 Příručka postupu instalace IS 

 

1. Krok  

Ve svém „document rootu“ na serveru vytvořte složku (například "msm") a do ní 

zkopírujte obsah archivu s daty aplikace.  

 

Například: 

Disk "W:" slouží jako alias, podsložka „www“ document rootu (je tedy dostupný na adrese 

http://localhost/www/). Vytvoříme zde složku "msm" a do ní zkopírujeme obsah archivu.  

 

Obsah této složky bude vypadat takto: 

 

2. Krok 

Následně je potřeba nastavit přístupy k databázi a další konfigurační možnosti 

aplikace. Všechna tato nastavení jsou umístěna v jednom souboru: /app/configs/config.php 

 

 

 

 

http://localhost/www/
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Jednotlivé položky konfigurace jsou popsány pomocí komentářů, takže by neměl 

být problém v jejich identifikaci a nastavení. Ve většině případů stačí nastavit připojení 

k databázi. Tedy konkrétně tyto konstanty: 

 

 DB_HOST …server, ke kterému se má aplikace připojovat (např. localhost) 

 DB_USER …uživatelské jméno sloužící k připojení k databázovému serveru 

 DB_PSWD …heslo 

 DB_NAME …název databáze 

 

Upozornění:  

Soubor otevřete v editoru, který podporuje UTF-8 kódování řetězců znaků Unicode/UCS 

do sekvencí bajtů. Toto platní obecně pro všechny soubory aplikace (pokud by bylo nutné 

do nich zasahovat). 

 

 

3. Krok 

Pokud aplikaci provozujete na linuxovém serveru, je nutné zkontrolovat oprávnění 

zápisu do těchto složek: 

 /app/templates_c/ …složka, do které aplikace ukládá zkompilované šablony 

 /logs/   …složka, do které aplikace ukládá logované SQL dotazy 

 /tmp/   …složka, určená pro případné dočasné soubory 

 

 

4. krok 

Dále je nutné upravit soubory .htaccess, které aplikace používá dva. První je 

umístěn v rootu aplikace a zajišťuje přesměrování veškerých požadavků do podsložky 

„www_root“. Tím je zabráněno zobrazení obsahu dalších složek v document rootu. Data 

zde umístěná tedy nejsou veřejně přístupná! V soubor .htaccess je nutné změnit konkrétní 

cestu k aplikaci. Například v našem případě je aplikace umístěna na adrese W:\msm\ a 

z prohlížeče je dostupná na adrese http://localhost/www/msm/ (disk W: je dostupný na 

URL http://localhost/www/). Obsah .htaccess souboru by tedy měl vypadat takto: 

http://localhost/www/msm/
http://localhost/www/
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# presmeruje vsechny pozadavky (daneho hostname) do slozky www_root 

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^localhost 

RewriteCond %{REQUEST_URI} !/www/msm/www_root/  

RewriteRule (.*) /www/msm/www_root/$1 [L]     

 

Změňte pouze červeně zvýrazněné části cesty!  

 

Řádek „RewriteCond %{HTTP_HOST} ^localhost“ můžete případně zcela odstranit, slouží 

pouze jako podmínění aplikování pravidla na konkrétní hostname. 

Obdobná úprava nás čeká v druhém .htaccess souboru, který je umístěn v podsložce 

www_root. Obsahem tohoto souboru jsou rewrite rules pro některé funkčnosti aplikace. 

Konkrétně pro obsluhu chybových stránek 403 a 404. Opět zde pouze upravte reálnou 

cestu dle Vaší konkrétní instalace: 

 

RewriteEngine On 

RewriteBase / 

# Chybove stranky 

############################################# 

# Not Found 

  ErrorDocument 404 /www/msm/www_root/404.php 

# Forbidden 

  ErrorDocument 403 /www/msm/www_root/403.php 

 

5. krok  

Posledním krokem je vytvoření databáze a importu struktury tabulek a dat. Pomocí 

například aplikace phpMyAdmin (http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php) či 

Adminer (http://www.adminer.org/cs/) vytvořte novou databázi a následně pouze 

importujte SQL dump, který zajistí vytvoření všech potřebných tabulek i případných 

výchozích dat. Soubor s SQL dumpem by měl být přiložen k archivu s aplikací. 

 

 

http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php
http://www.adminer.org/cs/


Zdeněk Šaroch: Návrh IS pro evidenci komponent měřicích systémů ve výrobě 

2012  73 

Příloha č. 2 Příklad fyzického schématu zapojení komponent 

Pro měřicí systém MarSurf XC 2 nebo MarSurf XC 20: 

 

Pro měřicí systém MarSurf XR 20: 
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Pro měřicí systém MarSurf LD 120: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro měřicí systém MarSurf XCR 20: 

 


