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Anotace 

Práce pojednává o moţnosti a způsobu pouţití systému Teambridge. Je také popisem mé 

vlastní zkušenosti s integrací programu do struktury firmy. Začal jsem popisem vlastního 

programu tak, jak jej představuje jeho autor. V další části je zpracování konkrétních 

procesů firmy. Následuje vizualizace procesů pomocí prostředí dodávané autorem 

systému. V ostatních částech je následná úprava řešení pro nejvhodnější pouţití. Práce 

končí zhodnocením nejen samotné úspěšnosti projektu, ale i celého dodaného systému.  

 

Summary 

This presented thesis aims to describe the possibilities and the real application of the 

Teambridge system. It also contains my own experience with integration of the software 

into a company structure. Thesis starts with the description of the software according to the 

developing author. Next part contains detailed elaboration of the particular processes 

within the company. The detailed  visualization of the processes using the environment 

supplied by the developing author  follows in next section. Remaining chapters contains 

the system solution adjustments aimed for the best performance.The final evaluation of the 

success of the project and the supplied system concludes this presented thesis. 
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Seznam pouţitých značek a symbolů  

 

DMS Document managment systém – Systém pro správu firemních dokumentů 

ID identifikace ve výpočetní technice 

MTB M/Teambridge – Produkt firmy KadeL Data servis, spol. s r.o. 

OLE Object Linking and Embedding – komunikační standard 

OŘ Obchodní ředitel 

OZ Obchodní zástupce 

VT výjezdní technik 

WKF Workflow – Automatizovaný proces 

VfMC Workflow Management Coalition - mezinárodní organizace 
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Úvod 

Důleţitost znalosti procesů probíhajících ve firmě si dnes uvědomuje jiţ většina firem. 

Jejich správné zpracování je jedním ze zásadních předpokladů pro další rozvoj a zvládnutí 

změn vnějších podmínek podnikatelského prostředí. Pomocníkem v této problematice jsou 

nástroje pro vizualizaci podnikových procesů umoţňující reengineering aktivit a postupů 

v organizaci, ale i systémy umoţňující automatizaci těchto procesů. Kaţdý informační 

systém musí v podniku fungovat v souladu se zavedenými procesy, aniţ by je jakkoliv 

deformoval. Tady nabízí systém M/Teambridge (dále jen MTB) velice zajímavý pohled a 

řekl bych i odlišný přístup.  Výrobce slibuje, ţe jeho přístup je dokonce inovační. MTB 

nemá omezení v zaměření firmy. Díky tomu je moţné ho provozovat jak ve firmách 

obchodních nebo výrobních, ale i ve státní správě. Bez nutné úpravy základních funkcí 

systému je kaţdá firma schopna mu „vdechnout ţivot“ tak, aby se zcela začlenil mezi její 

specifika a know-how a pomáhal tak co nejefektivněji naplnit její cíle. Co do velikosti 

firmy by neměl být s MTB problém pro firmu s 5 uţivateli, ani pro koncerny se stovkami 

zaměstnanců. Praktická část práce byla provedena ve společnosti LOSAN internet s.r.o., 

která působí na trhu jako poskytovatel internetového připojení. 
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Funkce systému M/Teambridge 

MTB je nástroj pro firemní řízení, komunikaci a centralizovanou správu firemního obsahu. 

Systém je tvořen základními moduly se specifickou funkcionalitou. Jednotlivé moduly lze 

vyuţívat zcela samostatně nebo je podle potřeb firmy vzájemně propojit a vytvořit tak 

komplexní firemní informační systém. 

Podle autora systému [3] přínos MTB je zásadní pro zaměstnance na všech úrovních firmy: 

TOP Management - má nepřetrţitý přímý přístup k informacím důleţitým pro své 

rozhodování (např. reporty, stavy procesů, nabídek, zakázek, projektů, faktury atd.), ovládá 

přehledný a efektivní nástroj na řízení, komunikaci a plánování. 

Střední Management - má objektivní přehled a kontrolu nad fungováním svěřené části 

firmy (obchod, logistika, personalistika), plněním úkolů, má moţnost řízení zaměstnanců a 

procesů. Informace získané ze systému vyuţívá pro optimalizaci činností a procesů. 

 

Zaměstnanci - mají přehledný a rychlý přístup k důleţitým dokumentům, e-mailům, 

procesům a dalším informacím podstatným pro jejich práci. Jsou přehledně informování o 

svých úkolech, termínech atd. Jejich činnost je kontrolovatelná a měřitelná. 

Má práce se týká pouze modulů Workgroup a Workflow. Moduly Workgroup a Workflow 

zajišťují komunikaci a informace nejen unvnitř firmy, ale i ve vztahu s obchodními 

partnery a zákazníky. Veškeré, pro chod firmy důleţité informace se soustředí do jednoho 

místa, výrazně se tak usnadňuje jejich správa a sdílení. Systém poskytuje centrální správu 

informací (týmové komunikace, souborů, úkolů, kalendáře, procesů a e-mailů) Pomocí 

workflow funkcionality zajišťuje efektivní distribuci informací mezi uţivateli. Veškeré 

funkce a myšlenky systémů MTB směřují k vyšší produktivitě procesů a zaměstnanců.  

M/TeamBridge Workgroup M/TeamBridge Workflow 

Workgroup nabízí rozsáhlou funkcionalitu 

pro firemní elektronickou komunikaci. 

Vyuţívat můţete ad-hoc procesy, e-maily, 

sdílený kalendář a v neposlední řadě 

rozsáhlou funkcionalitu sdílení dokumentů. 

Klíčové funkce modulu M/TeamBridge 

Workgroup:  

 Správa elektronické komunikace a 

klíčových dat firmy. 

 Centralizace dat a činností (e-

maily,dokumenty,kalendář,...). 

Workflow rozšiřuje funkcionalitu modulu 

Workgroup o moţnosti automatizace a 

optimalizace Vašich firemních procesů. Jaké 

jsou hlavní důvody pro vyuţití 

M/TeamBridge Workflow?  

 Automatizace Vašich procesů.  

 Zvýšení produktivity procesů.  

 Předávání úkolů a dokumentů 

podle definovaných pravidel 

odpovědným zaměstnancům.  

 Průkazná evidence průběhu všech 
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 Generování, správa, sdílení a 

verzování dokumentů. 

 Správa šablon (vzorů) dokumentů (v 

libovolném formátu). 

 E-mailový klient. 

 Sdílený kalendář. 

 ISO dokumentace. 

 Zadávání a hlídání úkolů a termínů. 

 Přidělení uţivatelských přístupů, 

práv a kompetencí. 

 Moţnost vzdáleného přístupu do 

systému (terminál, web). 

procesů.  

 Hlídání termínů, upozorňování na 

termíny.  

 Eskalace kritických úkolů.  

 Automatizovaná tvorba 

dokumentů, generování dokumentů.  

 Implementace systémů řízení 

kvality (např. ISO).  

 Reporting probíhajících procesů a 

činností.  

 Moţnost napojení na další systémy 

(např. ERP).  

 Implementace procesů různého 

rozsahu a charakteru (obchodní, 

výrobní, provozní, logistické,...).  

 

Pro samotnou práci v systému si pro účely této práce vystačíme s prostředím: 

- MTBgui – klient pro zobrazení a organizaci procesů 

- Muser – správa uţivatelů 

- Workflow designer – Prostředí pro vývoj workflow 
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MTBgui 

Pro většinu uţivatelů je při seznámení s MTB zásadní problém oprostit se při pohledu na 

klienta od myšlenky emailového klienta. Při prvních školeních bylo důleţité, aby rozdíl 

v práci kaţdý pochopil. 

 

Obrázek 1 Klient M/Teambridge 

Pošta 

Centrální pošta obsahuje všechny procesy daného uţivatele. Jsou zde spravovány příchozí 

a odchozí zprávy. Uţivatel má tedy stále přehled o aktuálním stavu pošty. Pošta muţe být 

konfigurována, tříděna a prohledávána podle různých kritérií. 

Proces 

Centrálním prvkem je elektronický proces. Všechny relevantní informace a objekty jsou 

obsaţeny v protokolu procesu a jeho přílohách. Přílohy mohou být importovány z 

libovolných systému, nebo nově vytvořeny. Jakmile se však stanou součástí procesu, 

podléhají výlučně kontrole přístupu v rámci MTB. Proces je spravován jako objekt v 

databázi, ke které mají přístup všichni uţivatelé MTB. Proces můţe být buď řízený 

(workflow o kterém je psáno níţe) nebo neřízený. Neřízený proces lze zjednodušeně 

přiblíţit jako zprávu, ke které přidáme jednotlivé účastníky. 

E-mail 

V MTB je moţnost přijímat a odesílat e-maily. Tyto e-maily však mají rozšířenou moţnost 

vyuţití v rámci procesu a workflow. Můţete tak mít pohromadě všechny informace o 

daném problému. 
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Dokument 

MTB muţe také spravovat dokumenty, vytvořené pomocí různých programů. Dokument je 

v podstatě proces, vytvořený podle předem nadefinované šablony, který obsahuje právě 

jednu přílohu a kromě Vás neobsahuje ţádné další účastníky. Pokud přidáte k tomuto 

dokumentu dalšího účastníka, stává se dokument automaticky běţným procesem s 

přílohou. 

Prostředí nabízí funkce, na které je uţivatel zvyklý z emailových klientů. Tím 

nejdůleţitějším je organizace záznamů. Na výběr jsou jednotlivé sloţky, do kterých lze 

jednoduše moţné proces přetáhnout a filtry (Obrázek 2), pod kterými se zobrazí procesy 

odpovídající danému pravidlu.  

 

Obrázek 2 Filtrovací podmínka 

Standardní jsou filtry Nové procesy a k vyřízení (Obrázek 3). Tyto filtry nelze smazat ani 

upravovat. V prvních chvílích byla tato vlastnost některým uţivatelům na obtíţ, ale 

průběhem pouţívání se stala, dá se říci záchrannou. Pokud si totiţ uţivatel nastaví špatně 

filtry, můţe se vţdy spolehnout na tyto přednastavené. Pod filtrem nové jsou procesy, ve 

kterých došlo ke změně od posledního prohlédnutí. Ve sloţce k vyřízení jsou procesy, kde 

je od uţivatele vyţadována činnost. 
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Obrázek 3 Sloţky uţivatele 

  

Činností je krok ke zpracování plynoucí z workflow, nebo akci z neřízeného procesu. 

Akcemi na výběr jsou Odpovědět, akceptovat, prohlédnout a dokončit. Takové akce 

můţeme poţadovat od kteréhokoliv účastníka procesu s daným termínem. 

 

Obrázek 4 Zadání akce 

Jak je patrné z obrázku, lze při otevření procesu zjistit, jak ostatní účastníci pracují 

s procesem. Pokud je u účastníka vykřičník, znamená to, ţe ještě neviděl poslední změnu. 

Otazník znamená činnost pro uţivatele. Symboly jsou i u jednotlivých kroků workflow. 
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Obrázek 5 Symboly 

M/User 

Je program slouţící ke správě osobních dat a práv jednotlivých uţivatelů. K osobním 

údajům a dalším atributům je moţno přistupovat ze všech ostatních modulů. Tím je 

zabezpečena jejich vzájemná bezproblémová spolupráce. Z našeho pohledu jsou údaje 

z této databáze důleţité hlavně pro organizaci workflow, která je mohou vyuţít díky 

skriptům. Uvnitř workflow slouţí k organizaci a určení kompetentnosti jednotlivých kroků. 

 Obsluha není vzhledem k cíli práce důleţitá, proto jde jen o představení a na 

rozhraní budou odkazy v průběhu práce. 

 

Obrázek 6 MUser 
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Workflow designer 

Před popisem samotného prostředí je vhodné předloţit obecné informace o workflow. 

Workflow chápeme jako schéma procesu nebo činnosti rozepsané na jednodušší kroky 

(další činnosti) a vazby mezi nimy. V kontextu  

V.Řepa ve své knize uvádí [1] Podle mezinárodní organizace Workflow Managment 

Coalition (WfMC) jsou základnímy zamýšlenými přínosy zavedení technologie workflow: 

- Zlepšení organizace a kvality práce, 

- Zvýšení efektivity práce, 

- Evidence pracovních postupů v systému, 

- Systematické podklady pro změnu procesů, 

- V kaţdém okamţiku je zjistitelný stav konkrétního případu, 

- Veškeré změny jsou autorizovány, 

- Evidence historie průběhu jednotlivých případů, 

- Podklady pro hodnocení pracovníků, 

- Atd. 

Je vhodné mít při psaní workflow na paměti zlepšení, která má tato práce přinést 

WfMC dále definuje základní vlastnosti systému workflow: 

- Grafický návrh pracovního toku, 

- Definice role (schopnost přiřadit jednotlivým krokům role nebo pracovní funkce), 

- Definice pravidel (schopnost vloţit do pracovního toku logiku procesu bez potřeby 

programování), 

- Řešení výjimek, 

- Monitoring činností, 

- Měřitelnost (schopnost generovat statistické zprávy), 

- Simulace (moţnost počítačově testovat procesy), 

- Aktivita (systém musí uţivatele informovat o nových úkolech, upozorňovat je na 

termíny atd.), 

- Rozhraní na databázový systém, 

- Připojování dokumentů k pracovnímu toku, 
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Workflow designer slouţí ke grafickému návrhu pracovního toku, návrh masek 

(formulářů) a k psaní skriptů. Obsluha prostředí není nikterak sloţitá. Pro grafický 

návrh jsou k dispozici kroky (stavy) a hrany (podmínky). Pro chod workflow se 

vyuţívají skripty, ve kterých se například rozhoduje, který uţivatel bude krok vyřizovat 

a jaká konkrétní aktivita se v tomto kroku bude provádět. Skripty se tvoří pomocí 

jazyka skriptu, jehoţ jméno dodavatel nikde neuvádí. Programátor se zkušeností 

s pascalem nebo C by s ním neměl mít problém. Skripty si můţete kdykoliv 

prohlédnout, není však moţné je zde zpracovávat, pokud nemáte pro tuto činnost 

přidělena specifická práva. Skript je přidělen jako : 

- Vstupní pro krok – výslednou hodnotou je uţivatel zpracovávající krok 

- Prováděcí krok - aktivita kroku 

- Skript hrany – je podmínkou „odpálení“ hrany 

 

- Důleţitým bodem při tvorbě je pochopení, jak systém vyhodnocuje podmínky na 

hranách a jaké jsou návaznosti mezi kroky v grafu. Podle návodu k systému [5] 

Nejjednodušší situace je taková, kdy workflow má pouze sériové kroky (Obrázek 7), 

tzn. kroky následující jeden za druhým a nejsou zde ţádná větvení. Pak systém po 

dokončení jednoho kroku automaticky připraví krok k vyřízení. (Stav vyřízení je 

takový, kdy krok muţe být přiděleným uţivatelem spuštěn). Drobná komplikace 

nastane, pokud se workflow větví, tak jak je uvedeno na následujícím obrázku. Pokud 

na ţádné hraně není skript, pak krok D bude ve stavu k vyřízení aţ tehdy, kdyţ bude 

dokončen krok B a C. Pokud je ale např. na hraně 1 podmínka, která hranu uzavřela, 

tak se krok D dostane do stavu k vyřízení ihned po dokončení kroku C. Dalo by se tedy 

stanovit pravidlo: Krok je ve stavu k vyřízení tehdy, pokud do něj přichází všechny 

hrany, které do něj vedou. Pokud by bylo potřeba rozhodnout jen jednu cestu pouţijí se 

skripty pro hrany. Pokud jedna z hran vycházejících z uzlu má skript, musí mít všechny 

ostatní hrany skript a jedna hrana musí mít funkci ELSE (toto hlídá při kontrole 

dosaţitelnosti program sám). 

 

 

Obrázek 8 Workflow 
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Z praxe vyplynula potřeba stanovit některé zásady a pravidla při tvorbě workflow. 

Důvodem je koordinace a spolupráce v pracovním týmu (zastupitelnost pracovníku 

vytvářejících workflow atd.). [7] 

- Maska se jmenuje stejne jako skript. V názvu jsou dve písmena firmy, pro které se 

WKF implementuje. Za podtrţítkem pak popis pracovního kroku 

-  Maska je umístěna ve sloţce odpovídají názvu workflow sloţek a je nutné masky 

umístit do sloţky ručně 

- Vlastnosti masky – pozice okna: "Střed obrazovky" 

- Vlastnosti masky – vyplněný Titul 

- Vlastnosti masky – pokud nejde o masku pouze se dvěma tlačítky, pak pole Standardní 

tlačítka a Stavová lišta jsou nastavena na "Ne" 

- Ovládací prvky určené pouze pro čtení jsou vybarveny šedivě. 

- Vlastnosti kaţdého tlačítka jsou nastaveny na Zavřít dialog = ANO 

- Při stisknutí tlačítka se provádí nastavení řídící proměnné wkf.jakDal na hodnoty 

odpovídající názvům tlačítek (bez diakritiky). zavrit a zrusit 

- U kalendářových polí je obvykle nastavena výchozí hodnota na aktuální datum 

Součástí worflow designeru je Slovník dat, který slouţí k nadefinování globální proměnné 

k přijímání informací od uţivatele. Důvod, proč se proměnná definuje a zvlášť, přidává k 

danému workflow je ten, ţe je moţné jednu definici proměnné pouţívat v různých 

definicích workflow. Existuje pak např. pouze jedna proměnná ID_dodavatele a ta je 

pouţita ve více workflow. 

 U vytvořeného workflow můţete provést takzvaný test správnosti workflow (test 

konzistence), který přezkouší vnitřní logiku workflow. Případné chyby jsou vypsány. 

Workflow, které neprošlo testem konzistence, lze uloţit jako nekonzistentní 

workflow.nebo jako konzistentní, pokud jste si jisti, ţe nekonzistence nebude na závadu 

fungování workflow. 

Realizované procesy 

Obchodní investice 

Zadání analýza a návrh workflow  

Prvním procesem zvoleným k realizaci MTB byla vybrána obchodní investice. Na tomto 

procesu se podílí technické a obchodní oddělení včetně jejich vedoucí. Díky obchodnímu 

řediteli pro domácnosti, jednomu z obchodních zástupců a finančnímu řediteli byl 

zmapován dosavadní průběh schvalování investice. 



13 

 

 Pokud obchodní zástupce (dále OZ) potřebuje navýšit kapacitu připojení pro 

nějakou lokalitu z důvodu očekávaného nebo jiţ probíhajícího zvýšení zájmu,  je realizace 

podmíněna schválením investice. Celá komunikace probíhala pomocí emailu. Pro zadání 

podnětu poslal OZ výjezdnímu technikovi vyplněnou tabulku (MS Excel) z šablony 

připravené finančním ředitelem. Do tabulky vyplnil : 

- Celkový dosavadní měsíční výdělek v lokalitě 

- Konkrétní zákazníky  

- Předpokládaný měsíční výdělek 

- Předpokládaný okamţitý výdělek (poplatek za připojení) 

Takto vyplněnou tabulku poslal výjezdnímu technikovi (dále VT) dané lokality. Ten do 

tabulky doplnil zařízení, které je potřeba jeho cenu a opět poslal tabulku k posouzení OZ. 

OZ buď s řešením nesouhlasil a vrátil ho zpět VT, nebo předal nadřazenému VT ke 

schválení. Nadřízený VT měl moţnost neschválené řešení vrátit k dopracování, nebo poslat 

obchodnímu ředitel (dále jen OŘ) pro schválení návratnosti investice. OŘ mohl opět vrátit 

k dopracování, nebo předat finančnímu řediteli, který v procesu figuroval jen, aby přidělil 

číslo investice vydané jiným informačním systémem ve firmě. V posledním kroku mělo se 

zavedením dojít i ke změně procesu. Ten by měl zpracovat VT, který vyplnil technické 

řešení a pouze doplnit datum realizace. Při probírání s jednotlivými pracovníky na všech 

úrovních byl zásadní problém v nejasnosti aktuálního stavu. Pracovníci managementu si 

stěţovali na nutnost posílání dalších emailů nebo volání pro „postrčení“. Pracovníci na 

niţší úrovni  byli nespokojeni s nejistotou odpovědnosti. Pokud proces schválení probíhal 

příliš dlouho a došlo ke ztrátě zákazníků, bylo někdy sloţité určit čí vinou se tak stalo. 

Dalším nedostatkem byla existence několika verzí tabulky u kaţdého uţivatele. 

 Před vytvořením grafického návrhu workflow bylo potřeba rozhodnout, jakým 

způsobem bude probíhat práce s daty. 

1. MTB přes přímé připojení do databáze nebo pomocí OLE data ukládá do jiného 

systému.  

Ostatní systémy ve firmě neobsahovaly agendu, která by pro tato data byla vhodná 

2. Data jsou uloţena v globálních proměnných workflow a zůstávají v dabázi MTB. 

Toto řešení není vhodné z hlediska dalšího zpracování. Technicky se ukázala tato 

varianta neproveditelná, protoţe formuláře MTB nebyly na takové úrovni jako 

tabulka. 

3. Jako příloha procesu zůstane tabulka pouţívaná dodnes 

V tomto řešení není stejně jako u bodu 2 snadná další práce s daty, ale technicky je 

velmi snadné. Dalším pro byla nejmenší změna dosavadní práce pro účastníky. 

Po společném jednání s managementem byla zvolena varianta 3. 
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Nyní bylo moţné přejít k vizualizaci procesu. Jelikoţ vývojové prostředí workflow 

designer nabízí dostačující grafické moţnosti, postačil sám pro návrh. V následující části 

popíši funkce jednotlivých kroků a pouze klíčové funkce jednotlivých skriptů. 

 

Obrázek 9 Investice 

Bylo by vhodné před začátkem psaní jednotlivých skriptů mít jasno v globálních 

proměnných. Ačkoliv i doporučení dodavatele zní si nadefinovat si je předem, vţdy jsem 

v průběhu narazil na nějakou, s kterou jsem nepočítal. Není problém se k definování vracet 

v průběhu psaní. Problém je jen ve zdrţování. 

 

Obrázek 10 Proměnné wkf investice 
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1. Krok  Načtení dokumentu do přílohy 

Vstupní skript – pracovnik 

script pracovnik (): UserCollection 

begin 

     if wkf.Pracovnik <> "" then 

        result:=getuserByID(wkf.Pracovnik) 

     else 

        wkf.Pracovnik := actuser.guid 

        result := actuser 

     end 

end 

 

Pouze uloţí ID uţivatele, který spouští workflow do proměnné Pracovník a předá mu 

k vyřízení krok 

Prováděcí skript - obch_investice 

Dojde pouze k přidání dané šablony k procesu 

2. Krok Potvrzení zadání hlavních informací a potenciálu 

Vstupní skript – pracovnik 

Prováděcí skript – ţádný 

Není potřeba ţádný skript ani formulář. Uţivatel potvrdí splněním kroku, ţe zapsal 

potřebné informace do souboru přílohy. 

3. Krok Potvrzení zadání technického řešení 

Vstupní skript - vyjezdni_technici_zakaznik_eskalace 

Návratovou hodnotou je v tomto případě uţivatel 

result := getuserlistbyrole("vyjezdni_technici_zakaznik") + 

getuserlistbyrole("vyjezdni_technici_sit") 

Při ukončení předchozího kroku, bude uţivatel vyzván k výběru uţivatele pro další krok. 

Na výběr dostane z uţivatelů zařazených v M/User do uvedených rolí (výjezdní technici). 

Další funkcí kroku je vytvoření eskalace pro kontrolu pomocí funkce SetEscalation. 

Eskalacemi jsou automatické činnosti prováděné serverem. V tomto případě spuštění 

skriptu přidávající nadřízené na den uloţený v proměnné VTsdnes nad procesem s ID 

uloţeným v proměnné sDocID. Součástí skriptu jsou funkce, které načtou do proměnných 

datum poţadované kontroly a ID procesu.  
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SetEscalation(wkf.LOS_escalationID,VTsdnes,"8:00",sDocID,

"Bpridat_VVT","",0,False,False) 

 

Prováděcí skript – OI_ potvrzeni_zadani 

Zrušení eskalace pomocí funkce FinishEscalationByID. To znamená, ţe zpracuje-li 

uţivatel další krok do stanoveného termínu, nedojde ke spuštění eskalace. 

FinishEscalationByID(wkf.LOS_escalationID) 

4. Krok Schválení OZ 

Vstupní skript – obchodni_zastupci 

  result := getuserlistbyrole("obchodní zástupci") 

Stejně jako v předchozím případě je při ukončení předchozího kroku uţivatel vyzván 

k vybrání zpracovatele dalšího kroku. V tomto případě z role „obchodní zástupci“. 

Prováděcí skript – volba_OR 

script volba_OR (): Boolean 

begin 

     wkf.JakDal := "" 

     idx("Schválení") 

     if wkf.JakDal <> "storno" then 

        idx("volba OŘ") 

        result := true 

     end 

end 

Dle doporučení dodavatele uvedeného výše se běţně pouţívá proměnná JakDal pro řízení 

chodu workflow jak uvnitř skriptů, tak pomocí formulářů. V kroku jsou pouţity dva 

formuláře. Jeden pro schvalování a druhý pro výběr obchodního ředitele (pro firmy nebo 

domácí zákazníky). Kliknutím na tlačítko ve formuláři schvalování dojde díky 

nadefinované funkci uvnitř formuláře $setVar("variableName";"value" ) ke 

změně proměnné JakDal 

Formuláře 

 

Obrázek 11 Formulář schvalování 

V tomto kroku jsou poprvé pouţity skripty pro hrany. Hrana pokračující ve směru 

workflow má v sobě podmínku 
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    If wkf.jakDal="ANO" then result:= true 

end 

Zpětná hrana pro neschválení má skript ELSE 

5. Krok Schválení technického řešení 

Vstupní skript - vedouci_vyjezdnich_techniku_sit 

result := 

getuserlistbyrole("vedouci_vyjezdnich_techniku_sit") 

Pokud je v roli pouze jeden uţivatel, systém nezobrazí v předchozím kroku tabulku 

s výběrem, ale rovnou mu krok předá. Krokům se dají přiřadit přímo konkrétní uţivatelé. 

Toto je nevhodné z hlediska stálosti workflou při změnách na pozicích. Role je proto 

vhodné volit podle funkcí. 

Prováděcí skript – schvaleni 

Stejný princip jako při schvalování OZ 

Formulář – schválení 

6. Krok Zadání data realizace 

Vstupní skript – uloz_usr 

Do kroku Potvrzení zadání technického řešení přibylo  

wkf.ULOZ_USR := wkf.ULOZ_USR := actuser.guid 

coţ uloţí ID zpracovávajícího uţivatele 

Vstupní skript pak obsahuje vyhodnocení uţivatele na základě zadaného ID 

result:=getuserByID(wkf.ULOZ_USR) 

Prováděcí skript - zadani_data_realizace 

Formulář – zadání data realizace 

 

Obrázek 12 Formulář zadání data realizace 

Hodnoty ze všech formulářů budou propsány do těla procesu. 
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Hotové workflow bylo předáno k otestování top managementu. Řadoví pracovníci dostali 

workflow aţ pro ostrý provoz. Testování nepřineslo ţádné závady. Upraveny byly pouze 

kosmetické vady formulářů. 

Po provozu dvou týdnů byla svolána porada s managementem pro zhodnocení dosavadního 

stavu. Ukázali se nedostatky v návrhu procesu, které je třeba upravit.  

 Při komunikaci emailem nebyl problém proces kdykoliv přerušit. V případě 

workflow musí být ukončení přesně definováno. Pro ukončení byl vybrán hned druhý krok. 

Proces končí zadáním data realizace, ale není jiţ kontrola, zda tomu tak je. I během 

realizace, která není předmětem tohoto workflow, můţe dojít k závaţným komplikacím, 

které znemoţní úspěšné dokončení. Pro práci managementu by bylo vhodné připojit 

k dosavadnímu procesu i tyto činnosti. Přepracované workflow vypadá následovně. 

 

Obrázek 13 Investice druhé kolo 

 

V druhém kroku Potvrzení zadání hlavních informací a potenciálu 

přibyl formulář pro předčasné ukončení workflouw a udání důvodu. 

Obrázek 14 Potvrzení zadání hlavních informací a potenciálu 
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Nové kroky 

7. Krok Potvrzení dokončení realizace investice 

Vstupní skript – uloz_usr 

Provádí iniciátor investice, jehoţ ID je uloţeno v proměnné uloz_usr 

Formulář – dokončení realizace 

 

Obrázek 15 Dokončení realizace 

Prováděcí skript - dokonceni_realizace 

Pomocí cyklu a podmínky zajišťuje, aby byl VT nucen zadat číslo dodacího listu, čímţ je 

zajištěno, ţe investici realizoval. 

 

wkf.JakDal := "maska" 

wkf.LOS_poznamka := "" 

while wkf.JakDal = "maska" do 

   b := idx("dokonceni_realizace") 

   if wkf.JakDal = "OK" then 

       if wkf.LOS_poznamka = "" then 

          MessageDialog("Chybí číslo dodacího listu","w") 

          wkf.JakDal := "maska" 

       else 

          result := true 

       end 

   else 

    result := b 

   end 

end 

if result = true then 

    if wkf.JakDal = "NE" then 

       text := "Důvod nerealizování: " + enter + wkf.poznamka 

       document.newnote(text) 

    end 

end 

end 

 

Podle proměnné hodnoty proměnné JakDal je pomocí skriptu hran dalším krokem 

Zrušení nerealizované investice nebo úprava na bodě. 
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Další kroky není nutné blíţ specifikovat, protoţe pouţité funkce a principy jsou shodné 

průběh je patrný ze schématu.  

Zhodnocení 

Workflow bylo předáno přímo uţivatelům. Byl jmenován člen vedení zodpovědný za 

proces. Pokud kdokoliv bude mít připomínky k funkci, předá je jemu a on si vyţádá 

případnou změnu. Díky širokým moţnostem MTB není toto určitě konečná forma. Dalšími 

moţnostmi můţe být těsnější napojení na ostatní IS ve firmě a tím zajištění vyšší úrovně 

automatizace případně sníţení nutnosti kontrol. 

Ţádost o výpověď 

Zadání analýza a návrh workflow  

Tento proces vznikl aţ po zavedení MTB a vznikal vlastně na jeho základě. Jiţ plánování 

bylo vázáno na technické moţnosti.  

Právo vypovědět zákazníkovi smlouvu má pouze pracovnice administrativního oddělení. 

Se zákazníky jednají obchodní zástupce OZ, obchodní asistentky OA a pracovnice 

callcentra CC. Ti ale nemají důvěru managementu k právům výpověď dořešit. Proces by 

tedy měl spouštět kdokoliv z výše uvedených. Schvalovatel výpovědi bude v případě 

obchodního oddělení vedoucí zadavatele a v případě jiných oddělení vedoucí oddělení 

podle typu zákazníka (firma/domácnost). Na konci workflow pracovnice administrativního 

oddělení potvrdí převzetí poţadavku a začne proces výpověď. Analýza procesu stejně jako 

v prvním případě probíhala pouze způsobem porady zaměstnanců, kteří jsou účastníky 

procesu. Hlavním poţadavkem byl pouze seznam hodnot, které má nést uţivatel. V této 

situaci by za normálních okolností bylo vhodné pouţít diagram tříd pro určení všech 

parametrů, které budou průběhem napříč procesy potřeba. Jelikoţ se nepodařilo prosadit 

dostatek času byl přebrán model evidenčního systému sluţeb a vytvořen soubor 

proměnných  stejný. 

Tento proces je vázán na zákazníka a bude spouštěn externím programem pomocí OLE 

rozhraní. Je tedy vhodné zavést globální proměnné pro jeho údaje, které se budou pouţívat 

ve všech ostatních zákaznických workflow. Údaje zákazníka a sluţby načte do procesu 

externí program, protoţe vede současně evidenci sluţeb. Konfiguraci OlE si zajistí 

dodavatelská firma 
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Obrázek 16 Proměnné výpověď 

Graf workflow je v tomto případě velmi jednoduchý 

 

Obrázek 17 Schéma výpověď 

1. Krok zaevidování ţádosti 

Vstupní skript – act_user 

Jednoduchý obecný skript, který přiřadí kroku aktuálně přihlášeného uţivatele. 

result := actuser 

Formulář – Zaevidování ţádosti 

 

Obrázek 18 Formulář zaevidování 

Zašedlá pole jsou hodnoty načtené externím programem. Ve formuláři má pole 

parametr jen pro čtení. Rozbalovací seznam čerpá ze seznamu hodnot a výběr se 

přiřadí do globální proměnné 
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Obrázek 19 Seznam hodnot 

Prováděcí skript - Zadost_o_vypoved_zaevidovani 

Na skriptu není ţádná funkce, kterou by bylo vhodné vysvětlovat.  

2. Krok schválení 

Vstupní skript - vyber_schvalovatele_ZV 

Zde bylo v zadání uvedeno, ţe první výběr je na základě uţivatele, který proces 

spustil. Jak bylo uvedeno výše, zpracovává se vstupní skript na konci předchozího 

kroku. Není třeba tedy ukládat uţivatele, ale pracovat s aktuálním. Tady byla pouţita 

funkce GetSimilarTemplates, hledající podobné role uţivatele, jako text ve 

vstupním parametru. Návratovou hodnotou je počet nalezených rolí. Nelze tedy 

vypsat všechny role a pak vybrat, ale projít všechny moţnosti. Řešení sice není 

zrovna hladké, ale v omezeném rámci moţností jediné. 

Declare Procedure MessageDialog dll "actualDocument" (string,string) 

declare function GetSimilarTemplates dll "actualDocument" 

(String,String,string,var integer,pointer):string 

script vyber_schvalovatele_ZV (): UserCollection 

var 

   roles, guid, text, enter : string 

   uRoleUsers : UserCollection 

   nasel : boolean 

   i : integer 

 

begin 

guid := wkf.LOS_kdo_dal 

 

roles := 

GetSimilarTemplates(guid,"obchodni_zastupci_firmy","",i,actualDocumen

t) 

if i > 0 then 

     result := getuserlistbyrole("obchodni_zastupci_firmy_vedouci") 

     i := 0 

     nasel := true 

end 

 

roles := 

GetSimilarTemplates(guid,"obchodni_zastupci_domacnosti","",i,actualDo

cument) 

if i > 0 then 

     result := 

getuserlistbyrole("obchodni_zastupci_domacnosti_vedouci") 

     i := 0 
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     nasel := true 

end …….atd 

 

Formulář - Schválení_ţádosti 

 

Obrázek 20 Schvalování 

Prováděcí skript - zadost_schvaleni 

Skript provede pouze vypsání do těla procesu výsledek schváleno/neschváleno 

3. Krok Přijmutí poţadavku 

Tento krok nemá ţádné skripty ani masku. V předchozím případě bylo řečeno, ţe není 

vhodné kroky dávat konkrétním uţivatelům kvůli případné změně na pozici. MTB má 

řešení, které není aţ tak ve funkci, ale ve způsobu pouţití pro zpracovávání skupinou lidí. 

Kaţdý uţivatel můţe mít nějakého zástupce, který za něj v případě nepřítomnosti 

zpracovává kroky. Pro některá oddělení byl vytvořen virtuální uţivatel a jeho členové 

definováni jako zástupci. Tento krok byl definován virtuálnímu uţivateli _ucetni kterého 

zastupují administrativní pracovnice 

Zhodnocení 

Workflow nebylo sloţité, bylo jen potřeba otestovat správné přiřazování uţivatelů pro 

schvalování. Toto se dělo za provozu. Další úpravy nebyly nutné. Do budoucna je návrh 

toto workflow spojit s navazujícím workflow výpověď, nebo pomocí OLE provést 

potřebné úkoly přímo v evidenčním softwaru. 

 

 

 

 

Vyhodnocení a kontrola 

Pro potřeby kontroly nadřízených a vyhodnocování bylo potřeby vyvinout prostředky a 

mechanismy. Hlavním cílem této části bylo co nejuniverzálnější řešení. Tzn. moţnost 

pouţití pro všechny budoucí procesy v systému. První bylo vytvoření reportu. Report není 

plně univerzální, protoţe se takové řešení ukázalo těţkopádné. Ukázka je k workflow 

obchodní investice.  
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Workflow report 

Součástí dodavatelského řešení je 

funkce reportingová mapa. Tato 

nabízí vyexportování vlastností 

procesů do šablony v MS 

Excelu.(Obrázek 20) Vytvoří se tím 

report s výpisem kroků, datem jejich 

splnění a hodnot globálních 

proměnných. Součástí dodané 

základní šablony je i objekt activeX 

umoţňující otevřít zvolený proces ze 

sešitu. 

Obrázek 21 Report 

 

Samotné workflow bude mít pouze jeden krok, ve kterém bude zadání parametrů. 

 

Obrázek 22Schéma a formlář reportu 

Funkce reportingové mapy je sice univerzální, ale skript pro zadání parametrů je potřeba 

pro kaţdé workflow zvlášť. Důvodem je lepší přehled ve výsledném souboru, ale hlavně 

zvyšující se doba zpracování čím bude podmínka obecnější a tím vyšší počet 

zpracovávaných  procesů. V praxi pak na takový report můţeme čekat řádově hodiny. 

Vstupním skriptem bude buď vyhodnocen uţivatel spouštějící workflow nebo můţe být 

zadán uţivatel Scheduler. Pak by byl report automatický a i skrypt by vypadal jinak. 

Uţivatel Scheduler je v systému zadán bez hesla a jedná se vlastně o automatické 

zpracování serverem 

Prováděcí skript 

script Report_Obchodni_investice (): Boolean 

 

var sFiltr : string 

 

begin 

 

  result := idx("CM_report") 

 

      if result Then 
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      sFiltr := "($DOC_WORKFLOW='Obchodní investice nová*') "  

 

//zpracovány budou pouze procesy workflow tohoto názvu 
      if (wkf.DatumOd <> "0:00:00") then 

        if sFiltr <> "" Then 

          sFiltr += " AND " //+ sFiltr 

        end 

        sFiltr += "($DOC_CREATED > " + wkf.DatumOd + ")" 

      end 

 

      if (wkf.DatumDo <> "0:00:00") then 

        if sFiltr <> "" Then 

          sFiltr += " AND " //+ sFiltr 

        end 

        sFiltr += "($DOC_CREATED < " + wkf.DatumDo + ")" 

      end 

 

      if wkf.Dokoncene = false then 

        if sFiltr <> "" Then 

          sFiltr += " AND " //+ sFiltr 

        end 

        sFiltr += "($DOC_PROCESS_STATUS=RUNNING)" 

      end 

 

//podmínky vyplněné ve formuláři, týkající se data spuštění a stavu workflow    

 wkf.ABRA_params[0] := "Obchodní investice nová" 

      wkf.ABRA_params[1] := sFiltr 

      ReportingovaMapa () 

//Předání podmínek k zpracování funkci reportingovaMapa 
 

  end 

 

end 

I dodaný skript reportingova_mapa je moţno upravit tak, aby pro různá workflow, 

pouţil různé šablony. Doplněním šablony o VBA skripty jsme schopni opět posunout 

report k poţadavkům zpracovatele. 

Počty procesů 

Druhým pomocníkem je skript vytvářející seznamy workflow i neřízených procesů, ve 

kterých uţivatel nesplnil termíny. Před představením této části je třeba přiblíţit ještě jednu 

funkci MTB. Jejím program MSchduler. Ten je umístěn na serveru nebo na jakémkoliv 

„desktopovém“ počítači v síti spolu s nainstalovaným klientem. V naplánovaných úlohách 

je pak plán spuštění nejlépe kaţdých 10 min. Spuštěním s parametrem 

MScheduler.exe –se vyvolá rozhraní pro organizaci eskalací. (Obrázek 22) 
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Obrázek 23 MScheduler seznam 

Zde je moţné zadat eskalaci (Obrázek 23) pro skript který proběhne a zaloţí se nová 

eskalace za stanovenou dobu. Jedná se tedy o automatickou úlohu.  

 

Obrázek 24 zadat eskalace 

Termín : první spuštění 

Text : název skriptu uloţeného ve workflow designeru 

Parametry #R:D30 – podokončení eskalace bude 

zaloţena nová naplánovaná za 30dní 

 

 

 

Při pravidelné poradě s vedením vznikl poţadavek na moţnost podchytit procesy, 

na kterých jejich zpracovatelé nezapracovaly jiţ 30 dní (Obrázek 24). Stávalo se, ţe proces 

neřešila ani jedna strana, nebo se uţivatelé prstě smazali.Tento poţadavek bylo moţno řešit 

pomocí dvou skriptů. Oba skripty vytvoří neřízený proces, provedou dotaz do databáze, 

výsledek vloţí do těla procesu a přidají management jako účastníky procesu. První 

v databázi hledají workflow, která mají k zpracování krok jiţ 30dní. 

 

script pocty_procesu (): Boolean 

var 

enter, text, stmp, sTrida, sParametry, sNazev, database, DB_PATH, SQLCOL, 

tmp, sKey, mezera, smezera, pmezera, Pout, tab : string 

column,  iParamsId, conn, SQLID, i, p, d :integer 

bResult, Eof, success : boolean 

Deklarace 
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begin 

 

   GetTab(tab) 

   mezera := "      " 

   enter := " 

   " 

   text := enter 

   GetItemFromMTBini("M/TeamBridge","Database",database) 

   GetItemFromMTBini("M/TeamBridge","Server",DB_PATH) 

 

   iParamsId := TB_CreateParams() 

   TB_ParamsAddStr(iParamsId, database) 

   TB_ParamsAddStr(iParamsId, DB_PATH) 

   TB_ParamsAddStr(iParamsId, "ANCZECH") 

   TB_ParamsAddStr(iParamsId, "") 

   TB_ParamsAddStr(iParamsId, "3") 

   conn := DB_ConnectWithParams(iParamsId, "teambridge", "kwsoft") 

   if conn = -1 then 

       write("Nepodařilo se připojení k databázi !") 

   end 

Nastavení proměnných a připojení k databázi 
   SQLCOL := "select USR_NAME,count(*) as pocet FROM DOCUMENT_WORKSTEPS 

WHERE status = 1 and created < (CURRENT_DATE -30) group by USR_NAME order 

by pocet DESC" 

SQL dotaz. Výsledkem jsou jen počty pro kaţdého uţivatele 

   SQLID:=DB_CreateSQLQuery(SQLCOL) 

   DB_OpenSQLQuery(SQLID, conn,success) 

   DB_SQLQueryEof(SQLID,Eof,success) 

   while  not Eof do 

 

      column:=DB_QueryFieldByName(SQLID,"pocet",success) 

      stmp := TB_GetResultStr(column) 

      Slength(stmp, i) 

      p := 6-i 

      StrLeft(mezera,i,pmezera, smezera) 

      //SpaceToGrid(smezera) 

      stmp := stmp + smezera 

      text := text + stmp 

      column:=DB_QueryFieldByName(SQLID,"USR_NAME",success) 

      stmp := TB_GetResultStr(column) 

      text := text + stmp + enter 

      DB_SQLQueryNext(SQLID) 

      DB_SQLQueryEof(SQLID,Eof,success) 

 

   end 

    DB_FreeSQLQuery(SQLID) 

    DB_Disconnect(conn) 

Přiřazení výsledku dotazu do proměnné text spolu s formátováním 

    sParametry += " /s `/x` `/r:now`" 

    sParametry += " `/i:68A0C51A-CE4D-4CBE-9FA9-57374C7F50FB`" 
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    sParametry += " `/i:ADE5DDE4-3A8A-4FD2-8478-95A565E61BE6`" 

    sParametry += " `/i:2E938F84-CD44-40CC-ACEE-340C84191DB5`" 

    sParametry += " `/i:6A01F402-E627-461C-8A10-CFD5B8A0F79C`" 

    sParametry += " `/i:876110D1-D9B1-4792-8657-6BA3AEC6C232`" 

    sParametry += " `/i:DACFDEC5-32B2-4C46-AEAF-BFCC8E514B61`" 

    sNazev := "" 

    sNazev += "report čekajících wkf" 

Do textových proměnných se načtou parametry pro funkci vytvářející proces. Do 

sParametry pro přidání uţivatelů a tvůrce procesu.  

result := CreateMTBProcess(sParametry,sKey,sNazev,sTrida,text) 

 

Funkce vytvářející proces  

Druhý ze skriptů vyhledává všechny procesy (nejen workflow) ve kterých je po uţivateli 

poţadována aktivita dokonči, akceptuj. Můţe existovat případ kdy na uţivatele čeká 

současně krok workflow i akce od uţivatele v jednom procesu. Pak bude takový proces 

v obou reportech. 

Připojení, načtení a zapsání je v druhém případě stejné liší se jen SQL dotaz. 

  SQLCOL := "SELECT USR_NAME, COUNT(*) as pocet FROM DOCUMENT_USERS where 

(((REQUEST_ACCEPT_BY <> '30.12.1899, 00:00:00.000' and REQUEST_ACCEPT_BY 

< (CURRENT_DATE-30)) and ACCEPT_AT = '30.12.1899, 00:00:00.000') or 

((REQUEST_VIEW_BY <> '30.12.1899, 00:00:00.000' and REQUEST_VIEW_BY < 

(CURRENT_DATE -30)) and VIEW_AT = '30.12.1899, 00:00:00.000') or 

((REQUEST_COMPLETE_BY <> '30.12.1899, 00:00:00.000' and 

REQUEST_COMPLETE_BY < (CURRENT_DATE-30)) and COMPLETE_AT = '30.12.1899, 

00:00:00.000')) GROUP by USR_NAME order by pocet DESC" 

 

Pro lepší pouţití byl druhý skript doplněn i o seznam procesů 

SQLCOL := "SELECT du.USR_NAME, dc.TITLE FROM DOCUMENT_USERS du left join 

DOCUMENTS dc on du.DOC_KEY = dc.DOC_KEY where (((du.REQUEST_ACCEPT_BY <> 

'30.12.1899, 00:00:00.000' and du.REQUEST_ACCEPT_BY < (CURRENT_DATE-30)) 

and du.ACCEPT_AT = '30.12.1899, 00:00:00.000') or ((du.REQUEST_VIEW_BY <> 

'30.12.1899, 00:00:00.000' and du.REQUEST_VIEW_BY < (CURRENT_DATE -30)) 

and du.VIEW_AT = '30.12.1899, 00:00:00.000') or ((du.REQUEST_COMPLETE_BY 

<> '30.12.1899, 00:00:00.000' and du.REQUEST_COMPLETE_BY < (CURRENT_DATE-

30)) and du.COMPLETE_AT = '30.12.1899, 00:00:00.000')) ORDER by 

du.USR_NAME" 

   SQLID:=DB_CreateSQLQuery(SQLCOL) 

   DB_OpenSQLQuery(SQLID, conn,success) 

   DB_SQLQueryEof(SQLID,Eof,success) 

   while  not Eof do 

      column:=DB_QueryFieldByName(SQLID,"USR_NAME",success) 

      stmp := TB_GetResultStr(column) 

      Slength(stmp, i) 

      p := 30-i 

      StrLeft(mezera,i,pmezera, smezera) 

      stmp := stmp + smezera 
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      text := text + stmp 

      column:=DB_QueryFieldByName(SQLID,"TITLE",success) 

      stmp := TB_GetResultStr(column) 

      text := text + stmp + enter 

      DB_SQLQueryNext(SQLID) 

      DB_SQLQueryEof(SQLID,Eof,success) 

   end 

 

 

Obrázek 25 Počty procesů 

Závěr 

Přístup k implementaci systému Teambridge byl po celou dobu hektickým závodem o čas. 

Tlak ze strany managementu a jeho direktivní přístup k úkolům znemoţnil všechny 

moţnosti analýzy procesů. Byly zpracovávány jen konkrétní procesy, coţ znesnadnilo 

nadhled a plně systémový přístup. Ačkoli jsme se odklonily od zavedených postupů, 

podařilo se nám postupnými úpravami docílit stavu, který odpovídal očekávání.  Co do 

rychlosti zpracování není u všech procesů znatelné zlepšení. To je dáno individualitou 

kaţdého případu. Neocenitelným přínosem a zde systém plně dosáhl toho, co sliboval, je 

přehlednost. Snadno zjistíme kolik procesů daného workflow je v činnosti a jak dlouho, ale 

i který článek procesu pokulhává. Toto přispělo ke spokojenosti nejen vedení, ale i 

řadových uţivatelů. Další vlastností, která se systému Teambridge nedá odepřít je velice 

flexibilní moţnost integrace mezi zavedené informační systémy. Pokud ostatní IS 

disponují nějakým otevřeným rozhraním, není pro Teambridge problém ho vyuţít. Na 

druhou stranu je OLE Teambridge plně postačující pro integraci do vašeho rozhraní. 

Zaměstnanci dodavatelské firmy byli vţdy nápomocni podle našich představ. 

 Co bylo z mého pohledu nevhodné, byl pokus udrţovat nějaká data uvnitř databáze 

Teambridge. Zcela ideální pouţití je právě v propojení ostatních systémů. Celou 

infrastrukturu tím posuneme na jinou úroveň fungování. Nepouţili jsme ale všechny 

moduly, mezi které patří i spisovna a DMS, které jsou určeny pro ukládání dokumentů. 
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