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Anotace 

 Práce se věnuje popisu metod propojení elektronického obchodu s informačním 

systémem. V úvodní části je předložen teoretický základ a seznámení s terminologií 

využívané v oblasti elektronického obchodování a informačních systémů. Následuje rozbor 

technologií a metod používaných k realizaci propojení. V druhé části této práce je 

představen způsob propojení zvoleného IS Abra k jednomu elektronickému obchodu 

postaveném na platformě open source. V závěru práce je popis řešení, které umožňuje 

provoz sítě elektronických obchodů propojených s IS.  

 

Klíčová slova: elektronický obchod, eshop, informační systém, IS, propojení, integrace 

 

Summary 

 This thesis deals with the description of methods interconnection information 

system for e-commerce. The first part is presented the theoretical basis and become 

familiar with the terminology used in the field of e-commerce and information systems. 

The analysis techniques and methods used to implement the interconnection. In the second 

part this thesis presents a method of interconnection selected IS Abra to one  

of e-commerce platform built on open source. In conclusion, the description of the 

solution, which allows the operation network of e-commerce interconnected to IS. 

 

Keywords: e-commerce, e-shop, information system, IS, interconnection, integration   
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 
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OS   Operační systém 

 

Cizojazyčné zkratky 

B2B   Business-to-Business 

B2C   Business-to-Consumer 

CSV   Comma-separated values 

DBMS  DataBase Management System 

DoS   Denial of Service 

ERP   Enterprise resource planning 

FS   File Server 

FTP   File Transfer Protocol 

FTPS   File Transfer Protocol - Secure 

HTTP   Hypertext Transfer Protocol 

IaaS   Infrastructure as a Service 

ICT   Information and Communication Technologies 

IIS   Internet Information Services 

NFS   Network File System 

ODBC  Open Database Connectivity 

OS  Operating system 

OSS   Open Source Software 

PaaS   Platform as a Service 

PHP   Personal Home Page (PHP: Hypertext Preprocessor) 

SaaS   Software as a Service 

SEO   Search engine optimization 

SFTP   SSH File Transfer Protocol 

SCP   Secure Copy 

SMB   Server Message Block 

SOAP  Simple Object Access Protocol 

SQL   Structured Query Language 



   

SSH   Secure Shell 

URI   Uniform Resource Identifier 

URL    Uniform Resource Locator 

VPS   Virtual private server 

WSDL  Web Services Description Language 

XML   Extensible Markup Language 

XML-RPC Remote procedure call 

XSD   XML Schema Definition 

WebDAV Web-based Distributed Authoring and Versioning
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Úvod 

 Rozvoj informačních technologií umožnil vznik široké technologické základny, 

která se dnes v prostředí celosvětové sítě Internet využívá pro provoz nejrůznějších 

elektronických obchodních systémů. Globální rozšíření informačních technologií  

a vysokorychlostního internetu zpřístupnilo virtuální prostředí miliónům uživatelů, které 

firmy, s využitím elektronických obchodních systémů neboli elektronických obchodů, 

potřebují přeměnit ve své zákazníky. Vyhledávací nástroje na Internetu jsou každým dnem 

sofistikovanější, umožňují optimálně zacílit marketingové působení firem na požadované 

segmenty trhu a to dává rozvoji této oblasti stále nové impulzy. Informační systémy je 

stále častěji nutné integrovat s elektronickými obchodními systémy z důvodů efektivního 

využití času, úspoře nákladů a využití získaných informací. Informační technologie 

umožňují vyhodnocení získaných dat, expertní systémy pomáhají správně interpretovat 

závislosti a přinášejí tak firmám možnosti přijímat podložená strategická i taktická 

rozhodnutí.  

 Komerčně nabízené informační systémy se neustále vyvíjejí a nabízejí svým 

uživatelům stále více možností, jak elektronické obchodování řídit. Není ani rozhodující, 

jaký základní model elektronického obchodování firma využívá, zda B2C nebo B2B, často 

je využito obou modelů současně. S narůstajícím množstvím informací, které elektronické 

obchodní systémy generují, je vhodné zvážit přínosy propojení používaného informačního 

systému s elektronickým obchodním systémem a zajistit tak optimalizaci procesů. 

 Tato práce si klade za cíl představit možnosti integrace informačních systémů  

a elektronických obchodních systémů. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce se budu 

věnovat pouze systémům, které jsou prezentovány, nabízeny a prodávány na českém trhu.  

V závěru této práce popíši konkrétní případ propojení elektronického obchodu 

s informačním systémem ABRA, rozšířeným o návrh propojení sítě elektronických 

obchodů. 
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1 Požadavky na provoz elektronického obchodu 

1.1 Elektronický obchod – webová aplikace 

Elektronický obchod je specifickou webovou aplikací, která umožňuje realizaci 

obchodní transakce - nákup, výměnu nebo aukci zboží (služby). Základem webové 

aplikace je využití protokolu HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Webová aplikace je 

poskytována uživatelům z webového serveru přes počítačovou síť. Uživatelé přistupují 

k aplikaci prostřednictvím tenkého klienta - webového prohlížeče, který nezná logiku 

webové aplikace, pouze prezentuje uživatelům výstupy webového serveru [1]. 

1.2 Technologie využité pro provoz elektronického obchodu 

Elektronický obchod je aplikace zpravidla využívající vícevrstvé architektury, 

nejčastěji jsou využity 3 vrstvy, funkci aplikace tedy nezajišťuje jeden program, ale 

vzájemně spolupracující vrstvy, které mohou běžet na různých platformách. Prezentační 

část je zprostředkována webovým aplikačním serverem a je realizována ve webovém 

prohlížeči uživatele. Aplikační logika je zajištěna na webovém aplikačním serveru, kde je 

dynamicky vytvářen obsah, a v poslední vrstvě data, která jsou uložena na databázovém 

serveru. Provoz všech vrstev mohou zajišťovat sdílené hardwarové prostředky, nebo je, 

z důvodu optimalizace výkonu a rychlosti, možné každé vrstvě vyhradit vlastní 

hardwarové prostředky. Všechny tři vrstvy mají běhové prostředí připraveno samostatně  

a nezávisle na klientském počítači, který webovou aplikaci využívá. Běhové prostředí 

serveru má za úkol zajistit dostupnost požadovaného obsahu webové aplikace ostatním 

vrstvám a v případě prezentační vrstvy koncovým uživatelům. Charakteristikami 

zvoleného technologického řešení jednotlivých vrstev jsou operační systém, webový server 

software, skriptovací jazyk k dynamickému vytváření obsahu a databáze se systémem 

řízení báze dat [2]. 

Webová aplikace, která je postavena na standardních funkcích webového prohlížeče, 

může pracovat bez závislosti na operačním systému použitém na klientském počítači. 

Z důvodu nezávislosti na operačním systému, může mít webová aplikace pouze jedinou 

variantu a to pro Windows, Linux, Mac OS X a další operační systémy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_prohl%C3%AD%C5%BEe%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_server
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1.2.1 Webový aplikační server 

Obecně chápaný aplikační server je termín pro server nebo serverový software, který 

se specializuje na provozování sdílené aplikace. Webový aplikační server je speciálním 

případem aplikačního serveru v třívrstvé architektuře. Webový aplikační server poskytuje 

statický obsah a zajišťuje dynamické vytváření obsahu s využitím technologie skriptování 

na straně serveru. Nejčastěji používaný software pro zajištění provozu webového serveru 

k dubnu 2013 dle [3] je uveden v Tab. 1. 

Tab. 1: Software webového serveru - nejčastěji používané k dubnu 2013 

Společnost Produkt Podíl na trhu 

Apache Software Foundation Apache HTTP Server 51% 

Microsoft Corporation Microsoft IIS 20% 

Nginx, Inc. Nginx 15% 

Ostatní Ostatní 14% 

 

Nejčastěji používané server-side skriptovací jazyky k dubnu 2013, jsou dle [4] uvedeny  

v Tab. 2. Vzhledem k tomu, že jedna webová aplikace může využívat více skriptovacích 

jazyků současně, nebude součet 100%, uvádím tedy pouze 3 nejpoužívanější. 

Tab. 2: Server-side skriptovací jazyky – nejčastěji používané k dubnu 2013 

Společnost Produkt Podíl na trhu 

PHP Group PHP 79% 

Microsoft Corporation ASP.NET 20% 

Oracle Server-side Java 4% 

1.2.2 Databázový server 

Databázový server je zdrojem dat pro webovou aplikaci. Přístup k údajům uloženým 

v databázi zajišťuje systém řízení báze dat, anglicky DataBase Management System 

(DBMS). Pro provoz webové aplikace je možné využít komerční produkty, jako jsou 

Oracle, MS SQL Server, Progress a další, nebo zvolit produkty šířené zdarma jako jsou 

MySQL, PostgreSQL nebo SQLite. Vzhledem k rozdílům uváděným v různých zdrojích 

informací, sumarizuji v Tab. 3 pouze hlavní zástupce DBMS, šířených jako open source 

software (v případě MySQL při dodržení licence GPL), používaných k provozu webových 

aplikací a to v pořadí, které udává jejich důležitost v zastoupení na trhu.  
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Data jsem čerpal z přehledových zdrojů, ve kterých  jsou uvedeny i komerční produkty [5], 

[6] a [7].  

Tab. 3: Nejčastěji používané DBMS v oblasti webových aplikací 

Společnost Produkt 

Oracle Corporation MySQL 

PostgreSQL Global Development Group PostgreSQL 

SQLite SQLite 

Volba vhodného DBMS určuje možnosti rozšíření při následném rozvoji funkcí 

webové aplikace a určuje také možnosti škálovatelnosti výkonu databázového serveru. 

1.2.3 Souborový server - datové úložiště 

Souborový server anglicky File Server (FS) je server, který poskytuje přístup  

k souborům, které jsou na něm uloženy. Webová aplikace souborový server využívá pro 

centralizovanou správu souborového obsahu. V případě, že nejsou kladeny vysoké nároky 

na vyhrazenou přenosovou rychlost, diskovou kapacitu nebo množství současných přístupů 

na souborový server, je možné zvolit sdílený provoz souborového serveru s webovým 

aplikačním serverem. Pro webovou aplikaci mohou být data přístupná prostřednictvím 

některého z protokolů HTTP (WebDAV), NFS, SMB, FTP, FTPS, SFTP/SCP. 

1.3 Požadavky pro spojení s informačním systémem  - platformy 

Aplikace elektronického obchodu by měla pro realizaci propojení s IS obsahovat 

rozhraní, které umožní alespoň poskytovat data do IS nebo zpracovávat data z IS. Jestliže 

obsahuje obě rozhraní, potom je možná i obousměrná komunikace systémů. Primární 

úlohou propojení elektronického obchodu s  IS je sdílení informací o základních objektech: 

 Skladové zásoby – skladová zásoba, popis a parametry nabízeného zboží/služby,  

 Zákazníci – kontaktní informace, doručovací a fakturační adresy, 

 Objednávky – objednané množství, stav vyřízení objednávky 

Volba platformy elektronického obchodního systému do značné míry určuje možnosti  

a složitost přípravy plánovaného propojení s IS. Je možné využít krabicový produkt, open 

source software (OSS) nebo vyvinout systém elektronického obchodu vlastními silami, 

případně ve spolupráci s externí firmou. V následujících odstavcích jsou představeny 

jednotlivé varianty a jejich možnosti pro propojení s IS. 
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1.3.1 Krabicové řešení 

Komerční produkt, který je nabízen s jasně definovanou funkčností, rozšíření 

funkcí krabicového řešení je možné s využitím doplňkových modulů, které zajistí jasně 

definovanou rozšířenou funkčnost. Mimo rámec standardního nastavení platformy 

obchodu, nebo rozšiřujícího modulu, nejsou zpravidla nabízeny úpravy na míru, nebo je 

jejich zajištění z pohledu nákladů na pořízení nákladné. Krabicový produkt je tedy obecně 

cenově výhodný, ale může být limitován funkčností. V případě specifických nároků je 

možné, že produkt, který bude splňovat požadovanou funkčnost, nemusí být na trhu 

dostupný. Krabicová řešení jsou většinou nabízena formou pronájmu, mezi nejrozšířenější 

patří InShop [20], FastCentrik [21] a oXyShop Ready2Go [22]. Tato řešení umožňují 

propojení s nejznámějšími IS na trhu, kterými jsou STORMWARE Pohoda [14], Money 

S3 a S4 [23] a Abra G1 a G2 [24]. Forma propojení s IS je základní a má pouze omezené 

možnosti nastavení fungování. 

1.3.2 Open source produkty 

Platforem elektronických obchodních systémů v open source software (otevřeném 

software) je velký počet s velkou variabilitou funkcí. Zdroj dat [8] udává základní přehled 

produktů, pro aktuální a přesné informace o konkrétním produktu doporučuji navštívit 

oficiální webové stránky konkrétního produktu, kde jsou k dispozici informace o vývoji 

samotného produktu, jeho funkčních možnostech a posledních vydaných verzích. Výhodou 

open source software je možnost přímé editace zdrojového kódu programu, pochopení 

funkce a vazeb a vytvoření prakticky libovolného rozšíření jako je například propojení s IS 

nezávisle na tom, zda tuto funkci samotná distribuční verze poskytuje. Vývoj propojení 

s IS může provádět sám provozovatel řešení, nebo tuto činnost svěří externí firmě, která 

dokáže na základě dokumentace ke stávajícímu systému připravit propojení, nebo upravit 

některý z existujících rozšiřujících modulů pro požadované využití. 

1.3.3 Řešení na míru 

Řešení elektronického obchodního systému na míru je z hlediska možností 

případného propojení s IS vhodnou volbou, protože je možné již při vývoji systému 

elektronického obchodu navrhnout optimální metodu propojení se stávajícím IS a připravit 

systém tak, aby v případě potřeby byl systém propojení nezávislý a byla možná i případná 
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změna IS v budoucnosti. Toto řešení je z hlediska nákladů nejméně výhodné, ale umožňuje 

prakticky libovolné řešení propojení bez předem známých omezení. Společnosti, které 

nabízejí krabicová řešení, nabízejí zpravidla i řešení na míru jako ShopCentrik [25]. 

1.4 Požadavky vycházející z technických nároků na propojení 

1.4.1 Provoz webové aplikace 

Požadavky na technické zajištění provozu webové aplikace jsou primárně určeny 

předpokládanou zátěží, která bude generována běžným provozem webové aplikace a na 

kterou je potřeba běhové prostředí dimenzovat. Za předpokladu vysoké zátěže, je vhodné 

vyhradit samostatné hardwarové a softwarové prostředky ve formě VPS nebo 

spravovaných serverů, nebo zajistit provoz v Cloudu. Takto vyhrazené systémové 

prostředky umožňují realizovat propojení webové aplikace s IS libovolnou formou, kterou 

technické vybavení umožňuje. Nezátěžové webové aplikace, z důvodu nízkých nákladů na 

provoz, jsou běžně provozovány na pronajatém prostoru umístěném na serveru, který má 

zajištěnu dostatečnou konektivitu do sítě Internet a zajišťuje všechny základní služby, které 

jsou pro fungování potřeba tzv. webhosting. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze  

o pronajatý prostor, není možné využít pro propojení s IS libovolné technologie, což je 

například z hlediska zabezpečení dat nevyhovující. 

Požadavky na provoz webové aplikace vycházejí také z potřeb, které bude mít 

samotné propojení elektronického obchodu s IS. Nejjednodušší formou výměny dat mezi 

elektronickým obchodem a IS je jednosměrná komunikace, pro kterou postačuje zajistit 

přenos dat z aplikace elektronického obchodu ve formátu, který, je IS očekáván na 

vstupním rozhraní, data se do IS importují a jsou dále zpracovávána. Opačný směr toku dat 

z IS do elektronického obchodu funguje analogicky s tím rozdílem, že požadavky na 

vstupní rozhraní jsou kladeny na elektronický obchod. V závislosti na použité platformě 

elektronického obchodu a IS je možné procesy výměny dat automatizovat. V případě, že 

systém neumožňuje automatické procesy, je vhodné vytvořit obslužné programy, které 

automatické fungování umožní. V případě elektronického obchodu postačuje využití 

plánovače úloh pro naplánované spouštění skriptů, které periodicky zajistí přípravu 

potřebných dat a jejich přenos do IS. Obousměrná komunikace je nejvyšší úrovní 

propojení, při které dochází v obou systémech k přípravě i zpracování dat. Tento způsob 
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komunikace je dnes díky vyspělým technologiím realizovatelný a stává se běžný, důkazem 

je, že i levná řešení nabízejí obousměrné propojení [22]. 

1.4.2 Přímý přístup do databáze IS 

Je-li technicky možné a bezpečné umožnit přímý přístup do databáze IS a může-li 

být webová aplikace rozšířena o příslušný databázový konektor (např. MySQL, MSSQL 

nebo ODBC), pak lze propojení zajistit vhodnou úpravou aplikační logiky webové 

aplikace. Webová aplikace využívá data přímo z databáze IS a také tato data v databázi IS 

modifikuje a vytváří. Nevýhoda tohoto způsobu propojení se projeví při rozšiřování 

webové aplikace, při které je nutná podrobná znalost vnitřní struktury databáze IS pro 

naprogramování aplikační logiky systému webové aplikace. Další nevýhodou je nutnost 

sledování všech změn v rámci aktualizací IS a v případě, že se v rámci pravidelných 

aktualizací změní resp. rozšiřuje vnitřní struktura databáze IS, musí být zajištěna také 

změna resp. rozšíření aplikační logiky webové aplikace. Jde tedy o model technicky 

jednoduše realizovatelný, z hlediska zabezpečení dat vyhovující jen v případě využití 

šifrovaného připojení k databázi IS a z hlediska nákladů na udržování technické části 

propojení neoptimální. 

1.4.3 Komunikační rozhraní IS 

Nabízí-li IS komunikační rozhraní, pak z důvodů uvedených v předchozím 

odstavci, je vhodné jej využít. Výrobce IS zajišťuje sám, že rozhraní bude kompatibilní do 

budoucna a změny v komunikačním rozhraní samotném budou vždy oznámeny 

s dostatečným předstihem. Není nutná podrobná znalost databáze IS, ale postačí znalost 

komunikačního rozhraní. Jestliže navíc komunikační rozhraní pracuje na základě obecně 

přijímaných standardů [26], potom je v budoucnu možná změna IS nebo platformy 

elektronického obchodu při zachování stávajících parametrů propojení. Výhodou je 

zajištění bezpečnosti prováděných operací, protože dochází ke kontrole a validaci dat tak, 

jako by se jednalo o operace vykonávané přímo v prostředí IS. V případě chybných 

vstupních dat nedojde k přenosu dat do IS, ale rozhraní zpravidla generuje výjimku. 

Nemůže tak dojít k porušení vazeb v databázi a případné nekonzistenci databáze IS, jak by 

se tomu mohlo stát při přímém přístupu do databáze. Zabezpečení této komunikace je na 

stejné úrovni, jako v případě ručního zápisu dat v prostředí IS.   
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2 Požadavky na provoz IS pro účely elektronického 

obchodování - Cloud 

V předchozí kapitole jsem se věnoval požadavkům na provoz elektronického 

obchodního systému ve vztahu k možnostem propojení s IS, tyto požadavky jsou výrazně 

odlišné oproti požadavkům na provoz IS. Požadavky na provoz IS jsou také určeny 

předpokládanou zátěží, ale pro účely elektronického obchodování jsou základním 

způsobem splněny v okamžiku, kdy IS nabízí obecné komunikační rozhraní s ostatními 

systémy. Dle [9] a [10] je na českém trhu přes 130 různých ERP systémů a zhruba 100 

ekonomických systémů (tyto údaje zahrnují i různé verze IS od jednoho výrobce), přičemž 

tyto dvě skupiny mají určitý průnik. Ekonomické systémy, jsou z velké části podmnožinou 

ERP systémů. Někteří z výrobců IS nabízejí provoz systémů s využitím Cloud computingu 

a to v konceptu SaaS (Software jako služba). V případě potřeby je možné pro Cloud 

computing využít koncepty řešení PaaS (Platforma jako služba) nebo IaaS (Infrastruktura 

jako služba) je možné zajistit i prostřednictvím firem, které se Cloud computingem 

zabývají. 

2.1 Provoz IS s využitím vlastního ICT 

Provoz IS na vlastním hardwarovém a softwarovém vybavení je z hlediska prvotních 

investic nejnáročnější variantou. Investice do ICT jsou dále provázeny náklady na 

zaměstnávání odborníků ve vlastním ICT oddělení, nebo náklady na outsourcing těchto 

služeb. Výhodou tohoto řešení jsou široké možnosti realizace propojení systémů, včetně 

provádění následných změn, nebo rozšíření. Jednou z důležitých činností ICT je i zajištění 

bezpečnosti provozu IS a bezpečnosti dat. Z těchto důvodů je takový provoz IS vhodný do 

větších společností, kde požadovaná stabilita, výkon nebo zabezpečení jsou kritickými 

faktory provozu.  

2.2 Provoz IS na virtualizované platformě 

Virtualizace platformy se realizuje na zvolené hardwarové platformě za pomoci 

softwarového vybavení, které vytváří simulované prostředí počítače pro provoz 

hostovaného softwaru [11]. Virtuální privátní server (dále jen VPS) a provoz IS na tomto 

serveru umožňuje snížit prvotní náklady do nákupu vlastního hardware a to buď zcela  
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(v případě pronájmu VPS), nebo částečně (v případě provozu více VPS na vlastním 

hardware). V případě provozu IS na vlastním vizualizovaném serveru je ale stále zapotřebí 

vyřešit hardware serveru, software, zálohování, síťovou infrastrukturu, datovou linku, 

samotnou instalaci a servisní pokrytí hardwarového a softwarového vybavení. 

2.3 Provoz IS v Cloudu 

Technologie Cloud computing nabízí možnost jak využít výpočetních prostředků, 

dodávaných jako služba [12]. Uživatelům IS postačuje přístup k síti Internet a od 

poskytovatele cloudových služeb mají zajištěn přístup k aplikační i databázové části IS. 

Poskytovatelé cloudových služeb, spravují infrastrukturu a platformu na které IS běží. 

Náklady na toto řešení jsou řešeny formou předplatného. Škálovatelnost výkonu je jednou 

z největších výhod tohoto řešení, v podstatě se jedná o dynamický VPS server, který 

dokáže za běhu hostovaného systému změnit dostupné systémové prostředky, nebo může 

být celý server za běhu přesunut na jiný hardware. Výrobci IS již nabízejí zajištění provozu 

v Cloudu jako např. ABRA Software ve formě PaaS [24] nebo K2 armitec s názvem služby 

K2 CLOUD [27]. V případě potřeby provozu IS, jehož výrobce tuto službu nenabízí, je 

možné využít například služeb firem FORPSI [28]. 
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3 Využití a přínosy propojení IS s elektronickým 

obchodem 

Propojení IS s elektronickým obchodem je důležité především z hlediska efektivního 

využití informací, a z hlediska úspory času resp. nákladů vynaložených na zajištění 

firemních procesů. Důležité procesní informace, jako skladová dostupnost zboží, stavy 

vyřízení objednávek, vydané doklady vázané k objednávkám přijatým, výzvy k platbám  

a potvrzení plateb jsou tak sdíleny oběma systémy. Plně automatické obousměrné 

propojení přináší jak firmě využívající IS, tak jejím zákazníkům v elektronickém obchodě, 

maximální přínos, a minimalizuje případné chybové stavy, které by vznikly bez sdílení 

informací mezi systémy. Příkladem chybového stavu může být nepravdivé informování 

zákazníka o době dostupnosti konkrétního zboží, nebo o jeho skladovém množství, to 

může mít za následek zrušení objednávky a v konečném důsledku i ztrátu důvěry 

zákazníka elektronického obchodu v jeho provozovatele.  

3.1 Kritéria výběru vhodných technologií 

Při výběru vhodných technologií, které mají zajišťovat propojení obou systémů, je 

vhodné zvážit následující kritéria na propojení obou systémů: 

 Požadovaná úroveň automatického režimu 

 Technologická náročnost propojení - nutnost zajištění odborníků 

 Možnosti rozšíření nebo změny propojení v budoucnu 

 Kapacitní náročnost datových přenosů 

 Bezpečnost propojení 

 Rozpočet investora na propojení systémů 

 Náklady na vytvoření propojení 

 Náklady na udržování propojení 

 Náklady na rozšiřování propojení 

Nižší náklady na zajištění jednosměrného automatického propojení jsou důležitým 

faktorem pro menší firmy disponující celkově nižším rozpočtem na tyto prvky. 

Provozování elektronického obchodu pro firmy, přináší výhodu ve formě dalšího 

prodejního kanálu, kterým mohou realizovat prodeje svých produktů nebo služeb, pro 

splnění tohoto cíle je ale nutné, aby provozovatel zajistil přesné, aktuální a pravdivé 
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informace ze svého IS v systému elektronického obchodu. Informace o zboží nebo 

službách jsou v IS vedeny podle potřeby systému, tedy pouze v rozsahu nutném pro využití 

v IS. Za účelem jejich prezentace v elektronickém obchodě je zapotřebí dalších popisných 

informací, jejichž zajištění a udržování si vyžaduje čas a prostředky. V případě provozu 

více nezávislých elektronických obchodů ve spojení s IS je pro zajištění efektivnosti všech 

procesů nutné využívat centralizovaná data nejen z IS, ale centralizovat i data doplňková 

(jestliže nejsou součástí dat v IS). Příkladem doplňkových dat k produktům nebo službám 

jsou fotografie, technické parametry, souborová data, certifikace, normy apod. V případě, 

že dochází k centralizaci dat o zákaznících, je možné již hovořit o komplexně propojeném 

systému, který přináší maximální komfort právě zákazníkům. Centralizace dat přináší 

provozovateli elektronického obchodu výhodu správy dat na jednom místě, eliminuje 

redundanci (nadbytečnost) dat, zajišťuje optimální rychlost aktualizací dat, minimalizuje 

nutnost rutinních opakujících se činností a s ní související chybovost. V neposlední řadě je 

klíčovým faktorem rychlá reakce na objednávky zákazníků, kterou je možné soupeřit 

s konkurencí. V následujících podkapitolách podrobněji rozdělím způsoby a uvedu 

přínosy, které propojení obou systémů přináší. 

3.2 Informace o produktech nebo službách 

Jde z hlediska množství informací o nejobjemnější část informací sdílených oběma 

systémy. Nejjednodušším případem je provozování jednoho elektronického obchodu 

propojeného s jedním IS. Pro prezentaci zboží nebo služeb je zákazníkům nutné 

poskytnout dostatečné množství informací, aby dokázali provést výběr a realizovat 

objednávku. Nedostatečnost nebo nepřesnost těchto informací má vliv úspěch 

elektronického obchodu a to hlavně z důvodu jeho virtuální povahy, která určuje, že zboží 

si není možné zpravidla osahat. Výjimkou z tohoto pravidla je sortiment, který je možno 

zaslat jako vzorek. Základní informace ke zboží nebo službě, které jsou potřebné pro 

prezentaci v elektronickém obchodě, jsou následující: 

 Cena  Kategorizace 

 Popis  Recenze a hodnocení zákazníků 

 Multimediální obsah  Informace pro zajištění SEO 

 Parametry popisující vlastnosti  
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3.3 Informace o objednávkách přijatých 

Realizace objednávky zákazníkem je cílem kvalitní prezentace v elektronickém 

obchodě. Zákazník vytvoří objednávku, která pro své vyřešení musí projít procesem 

vyřizování. Zákazník požaduje, v průběhu procesu vyřizování objednávky, aktuální 

informace o stavu jeho objednávky a je předpokládán i vstup dalších informací od 

zákazníka. Příkladem takového vstupu může být změna objednávky nebo zrušení 

objednávky (elektronicky nebo telefonicky). Bez propojení elektronického obchodu s IS 

podává informace zákazníkům zákaznický servis, který z důvodu pružného fungování, 

musí mít zajištěnu dosažitelnosti aktuálních a přesných informací. Jestliže propojení obou 

systémů funguje na takové úrovni, že zajistí tyto informace automaticky, potom je 

zákazník sám schopen sledovat průběh vyřizování jeho objednávky a zákaznický servis je 

pouze komfortem poskytnutým zákazníkovi, který dává přednost telefonickému kontaktu. 

3.4 Informace o zákaznících 

V rámci databáze IS se informace o zákaznících udržují zpravidla v adresáři, který 

obsahuje všechna potřebná data pro identifikaci zákazníka. Elektronický obchod zajišťuje 

vstup dat od zákazníka, který provedením registrace, nebo odesláním objednávky 

informuje provozovatele obchodu o tom, jaké fyzické nebo právnické osobě a na jakou 

adresu bude dodávka objednaného zboží realizována a fakturována. Znalost těchto 

informací je klíčová pro další využití ke komunikaci s využitím CRM, které umožňuje IS 

efektivní komunikaci se zákazníkem při znalosti všech vazeb. 

3.5 Přínosy propojení elektronického obchodu s IS 

Pracuji v pozici projektového manažera ve firmě, jejíž hlavní podnikatelskou činností 

je tvorba webových aplikací a integrace těchto aplikací s IS. Ze zkušenosti si tedy dovolím 

přínosy prezentovat na reálném podnikatelském subjektu, který v síti několika 

internetových obchodů nabízí zákazníkům sortiment oblečení, využívá více skladů  

a všechny produkty, které provozovatel nabízí v elektronickém obchodě, udržuje také 

v lokálním skladu. Skladové hospodářství je vedeno v propojeném IS Altus Vario, který 

řídí komunikaci se sítí elektronických obchodů. Propojení elektronických obchodů s IS 

přineslo výraznou úsporu času při provádění každodenních rutinních úkonů, jakými jsou 

např. tisk složenek, vyřizování objednávek, přenos informace o skladové dostupnosti 
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položek, příjem zboží a synchronizace informací mezi pobočkami. Tato časová úspora byla 

investována do rozvoje podnikání a to stále v těsné souvislosti s informačním systémem 

Altus Vario. U propojených systémů je možné reagovat na změnu podmínek 

dodavatelských subjektů, které elektronickým obchodům nastavují přísná pravidla a je tedy 

během několika minut možné například změnit cenu u stovek druhů zboží na všech 

elektronických obchodech zapojených v síti. Proces, který před realizací propojení sítě 

elektronických obchodů s IS, dle vyhotovené analýzy, znamenal vytížení několika 

pracovníků na několik pracovních dnů. 

3.6 Zabezpečení propojení elektronického obchodu s IS 

Elektronické obchody jsou provozovány v síti Internet, IS pro úspěšnou komunikaci 

musí také otevřít do Internetu komunikační kanál, zajištění bezpečnosti tedy hraje 

významnou roli pro oba systémy. V návrhu plně automatizovaného propojení IS  

a elektronického obchodu je tak vhodné bezpečnostní rizika zohlednit, aby byly v co 

největší míře eliminovány vlivy případných hackerských útoků způsobujících nedostupnost 

služeb (DoS), infiltrací útočníků do zranitelných částí systémů, například prostřednictvím 

zneužití znalosti struktury systémů. Konkurenční boj v oblasti elektronického obchodování 

dává útočníkům motiv a může mít za následek zjištění a zneužití chyby v navrženém 

propojení systémů a ve výsledku může znamenat například nereálnou objednávku, kterou 

systém sám nevyhodnotí jako podezřelou a zpracuje jí. Výsledkem mohou být jak zbytečné 

náklady na expedici zboží, dopravu na neexistující adresu, tak i chybná rezervace žádaného 

zboží na skladě, které již nebude nikdo moci zakoupit. Vzhledem k omezenému rozsahu 

této práce se nemohu této problematice věnovat podrobněji, alespoň tedy zmiňuji 

potenciální rizika nezabezpečené komunikace, které v produkčním provozu existují a na 

základě jejich rozboru je nutné přijmout bezpečnostní opatření a dodržovat principy 

zabezpečené komunikace.   
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4 Metody propojení IS s elektronickým obchodem 

4.1 Základní charakteristiky propojení 

Propojení elektronického obchodního systému s informačním systémem je možné 

obecně chápat, jako výměnu informací mezi systémy za účelem zajištění dostatečně 

aktuálních informací ve správný čas na správném místě tak, aby byly systémy schopny tyto 

informace dále zpracovávat a bylo možné se na základě těchto informací rozhodovat. 

Způsoby propojení je možné rozdělit dle několika základních kritérií, a to dle směru toku 

dat, dle úrovně automatického režimu a dle úrovně požadované aktuálnosti dat. Jednotlivá 

rozdělení podrobněji popisuji v následujících bodech. 

4.2 Rozdělení dle směru toku dat 

Vzhledem ke směru přenosu informací můžeme propojení rozdělit na dvě skupiny: 

 Jednosměrné propojení   

 Elektronický obchod → IS 

  IS → Elektronický obchod 

 Obousměrné propojení   

 IS ↔  Elektronický obchod  

Jednosměrné propojení elektronického obchodu s IS neumožňuje pružně reagovat na 

probíhající změny v datech v obou systémech a nejedná se tedy o plnohodnotné propojení, 

může ale výrazně zefektivnit pracovní činnosti spojené s provozem elektronického 

obchodu. V případě této úrovně propojení nejsou kladeny vysoké nároky na 

technologickou vyspělost obou systémů, ale postačuje, že jeden ze systémů dokáže zajistit 

export požadovaných dat v určitý čas a v určitém formátu. Data pořízená v jednom ze 

systémů je potom možné importovat do systému druhého. Příkladem může být vytvořená 

objednávka v elektronickém obchodě a její jednosměrný import do IS. Elektronický 

obchod již neobdrží zpětnou vazbu s informací o stavu vyřizování objednávky 

v následujícím období, protože informace o stavu objednávky již může pro zákazníka 

zajišťovat IS prostřednictvím zakomponovaného CRM modulu, nemusí to být závažným 

nedostatkem. Obousměrné propojení elektronického obchodu s IS je z pohledu množství 

zajištěných procesů výhodné, ale za cenu vyšších nároků na technickou vyspělost obou 

systémů. 
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4.2.1 Jednosměrné propojení 

Tok informací pouze jedním směrem není plnohodnotným propojením, ale může 

v některých případech poskytovat dostatečnou úroveň propojení. Data je možné 

zpracovávat dávkově a zpravidla nejsou kladeny zvláštní nároky na specifické formáty dat. 

Běžně využívané jsou souborové formáty určené pro výměnu tabulkových dat, jako je 

například textový formát CSV nebo formát XML. Pro zajištění této úrovně propojení 

postačuje, aby jeden ze systémů dokázal data v tomto přesně definovaném formátu 

exportovat a druhý ze systémů stejná data dokázal importovat. Příkladem může být export 

skladových zásob z IS a import těchto dat do elektronického obchodu. Skladové zásoby 

mohou být poskytovány na požadavek, nebo zcela automaticky. I když se nejedná  

o pokročilou metodu propojení, výsledný efekt pro provozovatele obchodu je dobře 

měřitelný. V případě, že bude tato výměna dat mezi systémy správně nastavena, nemělo by 

dojít k nesprávnému informování zákazníka v okamžiku vytváření objednávky. Výhodou 

tohoto jednoduchého propojení jsou nízké náklady na pořízení a následné udržování.  

4.2.2 Obousměrné propojení 

I když jednosměrné propojení může v některých případech postačovat k zajištění 

některých informací, obousměrné propojení je zpravidla jediná plnohodnotná úroveň 

celkově pokrývající propojení tak, aby byly zajištěny všechny informace nutné pro 

efektivní řízení elektronického obchodu. Vzhledem k tomu, že se zpravidla jedná  

o automatické propojení, jsou zde i jistá omezení při výběru komunikačních metod. 

Obousměrné propojení je možné stavět na importech a exportech souborových dat 

v jednoduchých souborových formátech, ale vhodnější metodou je využít webových 

služeb. V případě webových služeb výměna dat probíhá zpravidla využitím protokolu 

XML-RPC nebo jeho nástupcem SOAP. Obvyklé je využití připojení se zabezpečeným 

128bitovým SSL šifrováním. 

4.3 Rozdělení dle úrovně automatického režimu 

Z hlediska úrovně automatizace přenosu informací můžeme propojení rozdělit na: 

 Manuální režim (off-line) 

 Automatický režim (on-line) 
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Manuální (neautomatické) propojení vždy před provedením určité akce očekává vstup od 

uživatele. Vstupem může být požadavek na odeslání dat do IS, generování žádosti o data 

z IS, nebo ruční vložení souboru s daty ke zpracování v IS. Automatické propojení využívá 

webových služeb zpravidla prostřednictvím protokolu XML-RPC nebo jeho nástupce 

SOAP, především z důvodu zajištění aktuálních dat. 

V souvislosti s úrovní automatizace propojení mohou být klasifikovány dvě skupiny 

informací, první skupina je aktualizována pravidelně a během intervalu mezi aktualizacemi 

nedojde k zastarání dat a druhá skupina dat je aktualizována na požadavek. Při běžném 

provozu je tak IS minimálně zatěžován zasíláním redundantních informací a zpracovává 

pouze informace v daném okamžiku důležité. Elektronický obchod pracuje s vlastní 

databází, ve které udržuje provozní data v optimální formě zajišťující správnou a efektivní 

(z hlediska rychlosti) prezentaci zákazníkovi. 

4.3.1 Manuální režim 

Manuální režim vždy vyžaduje zásah uživatele jako impulz k provedení určité akce. 

Zásah uživatele může být opodstatněný v případě, že systém nemá dostatek informací 

k provedení rozhodnutí o dalším kroku v procesu, nebo pro jeho pokračování beze změny. 

Příkladem může být situace, kdy je zapotřebí rozhodnout o tom, zda vytvořená objednávka 

je reálná, nebo byla vytvořena neexistující osobou. Automatický režim v tomto případě 

může fungovat také, ale musí mít k dispozici dostatečně sofistikované metody, aby toto 

rozhodnutí učinil naprogramovaný algoritmus sám. V nejjednodušším případě manuálního 

režimu komunikace, mohou být objednávky systémem elektronického obchodu připraveny 

ve formátu datového souboru, který přichází jako příloha k emailové zprávě potvrzující 

vytvoření objednávky. Datový soubor je obsluhou importován do IS. Na tomto principu 

funguje propojení ekonomického systému STORMWARE Pohoda výrobcem nazvaná 

metoda propojení je STORMWARE eForm. Formát datového souboru je tzv. <eform>, 

jedná se o XML dokument [14]. Tímto jednoduchým způsobem propojení je možné 

eliminovat pracné ruční zadávání dokladů do IS a zefektivnit příslušné procesy. Manuální 

režim je možné využít v případě, kdy počet zásahů do procesu od uživatele je řádově 

v desítkách opakovaných činností. Vyšší počet nutných zásahů do procesu od uživatele, již 

přestává být efektivní, a i když dochází k úspoře času, je vhodné zvážit možnosti nasazení 

automatického fungování propojení. 
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4.3.2 Automatický režim 

Automatický režim je požadovaný vždy, kdy již není možné, aby impulzy k přenosu 

informací dával sám uživatel, a to buď z důvodu vysoké časové investice do této činnosti, 

nebo z důvodu reálné nemožnosti toto zajistit. V případech, kdy by uživatel byl nucen 

ručně iniciovat každý přenos informací, stává se propojení na tomto uživateli závislé a bylo 

by do jisté míry i chybové. K automatizování procesů v rámci propojení systémů je možné 

využít periodicky se spouštějících skriptů, naplánovaných úloh nebo definovaných časový 

posloupností v procesu, které zajistí vyslání impulzu v požadovaný okamžik. Za impulz lze 

považovat vyslání požadavku na určenou URL adresu, vytvoření souboru s časovou 

značkou, nebo přímé využití některé metody webové služby. 

4.4 Příklady propojení elektronického obchodu a IS 

Na několika následujících příkladech uvádím metody a úrovně propojení IS 

s elektronickým obchodem. Někteří výrobci IS nabízejí ke svým produktům i elektronický 

obchodní systém (např. IS Abra nabízí obchod EshopG3). Tyto elektronické obchody jsou 

plně propojené a kompatibilní s IS, ale je vhodné je použít pouze pro základní prezentaci 

produktů nebo služeb. Oblast elektronického obchodování je rozsáhlá a dynamicky se 

vyvíjející, a jestliže nedisponuje výrobce IS kvalifikovanými odborníky, není možné 

pružně reagovat na změny v této oblasti a může nabídnout v základním řešení jen 

standardní prvky. Úpravy elektronického obchodu od výrobce IS jsou zpravidla nákladné  

a nemusí přinést předpokládané výsledky, jestliže zadavatel nemá jasnou představu jak 

konkrétního cíle dosáhnout. V dynamicky se rozvíjející oblasti elektronického 

obchodování je důležité kvalitní odborné poradenství, které poukazuje na metody, které 

vedou k požadovanému cíli. Zpravidla každý IS nabízí nějaký způsob jak jej propojit 

s ostatními systémy, V segmentu ekonomických systémů určených pro malé podniky, jsou 

to v současné době způsoby založené na importech/exportech dat v různých formátech. 

V segmentu IS určených pro malé a střední podniky je běžné využití prvního jmenovaného 

způsobu, ale navíc je možné propojit prostřednictvím webových služeb.  

4.4.1 Propojení IS STORMWARE Pohoda s elektronickým obchodem 

Propojení tohoto IS s elektronickým obchodem je realizováno bez použití 

webových služeb, protože tato technologie není u tohoto IS nabízena. Propojení je 
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postaveno na základě výměny datových souborů vytvářených na centrálním datovém 

úložišti a spouštěním IS ve speciálním režimu, ve kterém je zpracováván obsah těchto 

datových souborů. Je možné využít komunikačního rozhraní XML, prostřednictvím 

kterého lze přenášet data do dalších aplikací. Výrobce IS definuje formáty XML 

dokumentů prostřednictvím XSD šablon, které definují, jak mají být data elektronickým 

obchodem připravena pro import a jaký formát má mít požadavek na export dat z IS [14]. 

4.4.2 Propojení IS Altus Vario s elektronickým obchodem 

IS Altus Vario je modulární IS a nabízí tedy větší možnosti jak vytvořit propojení 

s dalšími systémy. V základní instalaci systému se nabízí možnost využít formátu XML dat 

pro export i import informací podobně jako v případě IS Pohoda. Díky větší modularitě je 

ale možné provést zásadní úpravy a rozšíření samotné databáze IS. Na základě těchto 

rozšíření je možné vytvořit doplněk, který rozšíří funkce samotného IS. Výhodou je, že je 

potom všechny informace prezentované v elektronickém obchodě lze spravovat pouze 

v IS. Nevýhodou je, že rozšířenou strukturu databáze IS je zapotřebí udržovat  

a respektovat změny přicházející v jednotlivých aktualizacích IS. Při základních nárocích 

na doplňující informace je možné využít přednastavenou sadu informací, kterou do 

databáze IS dodává již výrobce, ale pro specifické využití je nutné doplnit. Příkladem 

specifického využití může být potřeba vedení technických parametrů ke zboží nebo 

službám a u každého parametru definovat jeho způsob zobrazení, pořadí v zobrazení, 

vysvětlující informace a doplňkovou fotografii k technickému parametru. Samotná 

databáze IS bez rozšíření umožňuje parametr zadat pouze formou číselníku, další 

informace je nutné udržovat buď mimo IS nebo o tyto informace databázi IS rozšířit [16].  

4.4.3 Propojení IS AbraG3 a aplikace EshopG3 

V případě tohoto IS je možné využít technologie webových služeb. Výrobce nabízí 

jako doplňkový modul server webových služeb a sadu skriptů, které obsahují základní 

metody do webových služeb. Propojení IS s elektronickým obchodem EshopG3 zajišťuje 

webová služba AbraWS, která poskytuje aplikaci elektronického obchodu metody 

k získávání a zápisu dat do IS. Komunikace probíhá přes protokol TCP/IP komunikací 

prostřednictvím metody SOAP. Tímto propojením získává uživatel možnost spravovat 

elektronický obchod přímo z IS [15]. Vzhledem k tomu, že všechny informace jsou 
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zdrojově udržovány pouze v databázi IS, jsou kladeny vysoké nároky na prostor 

v databázi. Datová velikost databáze IS ovlivňuje přímo úměrně i nároky na systémové 

prostředky pro provoz IS. V případě specifických požadavků na udržovaná data je nutné ve 

spolupráci s výrobcem IS zajistit rozšíření databáze IS. Vzhledem k tomu, že IS Abra je 

koncipován již ze základu jako rozšiřitelný systém, není potřeba zasahovat do distribučních 

funkcí a tabulek v databázi, ale je možné rozšiřovat je s využitím připravených nástrojů. 

Efektivně lze modifikovat i jednotlivé formuláře v různých agendách IS a není zde tedy 

žádné omezení na nutné udržování takto rozšířených struktur s příchodem aktualizované 

verze IS. 

4.4.4 Propojení IS AbraG3 a obecného elektronického obchodu 

IS Abra jsem vybral jako zástupce skupiny IS určených pro malé a střední podniky. 

Díky modularitě řešení tohoto IS, nabízí tento systém a jemu ze stejné kategorie podobné, 

dostatečné možnosti jak systém upravit ke specifickým potřebám. Je-li tedy již 

z provedené analýzy řešení jisté, že standardní řešení propojení poskytované výrobcem IS, 

nebude dostačovat, nebo bude využíván jiný systém elektronického obchodu, než dodává 

výrobce IS, je možné využít webových služeb jako platformy pro vývoj vlastního 

propojení resp. vlastních metod webových služeb. Jak již jsem v předchozích kapitolách 

uvedl, není výjimkou, že specifické potřeby elektronického obchodu nejsou v IS v celé šíři 

pokryty a tedy je tento přístup většinou nutný. V poslední kapitole této práce se podrobněji 

věnuji tomuto propojení, které kombinuje využití informací důležitých pro IS a správu 

doplňujících informací v samostatné webové aplikaci k tomu určené. Ke spojení těchto 

dvou zdrojů informací dochází v rámci propojení a je tak zajištěno, že IS nebude zahlcen 

nepotřebnými informacemi. Není také nutné investovat další prostředky do rozšiřování  

a udržování IS, místo toho se udržuje relativně jednoduchá webová aplikace, jejíž rozšíření 

je méně náročné už z toho důvodu, že v případě přípravy aplikační logiky je využit 

skriptovací jazyk PHP, pro který není potřeba skripty ani kompilovat. 
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5 Webové služby 

V předchozí kapitole bylo na webové služby poukázáno jako základ obousměrného 

automatického propojení. V následujících odstavcích stručně popíši, jaký je princip, jak 

webové služby umožňují komunikaci a z jakých důvodů je tato forma komunikace vhodná.  

5.1 Co jsou webové služby 

Je to technologie, umožňující integraci aplikací, které jsou provozovány na různých 

platformách za použití platformě nezávislého jazyka XML. Základem webových služeb je 

vzájemná interakce tří částí:  

 poskytovatel služeb (Service Provider) 

 registr služeb (Service Registry) 

 klient (Service Requestor) 

Na Obr. 1 je obecné znázornění funkce webových služeb. 

 

 

Obr. 1 – Schéma funkce webových služeb 

 

Základem webových služeb je protokol SOAP, který umožňuje jednosměrný přenos 

informace od odesílatele k příjemci. Jinými slovy umožňuje zaslání zpráv ve formátu XML 

mezi komunikujícími aplikacemi. Aplikace komunikují předepsaným způsobem, který je 

popsán WSDL protokolem. Poskytovatel služeb zveřejňuje službu v registru služeb, klient 

využívající služeb prohledává registr služeb, získává WSDL dokument k požadované 

službě, dle kterého dokáže klient sestavit zprávu ve formátu XML a vyslat SOAP 

registr služeb

      UDDI

  SOAP poskytovatel 

     služeb
klient

  WSDL

 Zveřejnění Hledání
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požadavek v odpovídajícím formátu. Protokoly SOAP a WSDL dodržují zvolený standard 

XML [13]. V případě webových služeb se zprávy transportují od odesílatele k příjemci 

prostřednictvím protokolu HTTP. SOAP požadavek je obsažen v těle HTTP požadavku. 

K odeslání HTTP požadavku se využívá metoda POST, která je podporovaná v HTTP 

protokolu. Požadavek obsahuje HTTP hlavičku, která identifikuje SOAP požadavek.  

V XML jsou jednotlivé elementy a atributy popsány v definujícím dokumentu XSD. 

Aby nebylo nutné používat stále stejně definované elementy a atributy, byly zavedeny 

jmenné prostory, které představují sady jmen, které lze v dokumentu použít jako elementy 

a atributy. Jmenné prostory jsou identifikovány prostřednictvím URI [17]. Zpráva v SOAP 

je XML dokument se základní strukturou uzavřenou v kořenovém elementu (obálce).  

<Envelope> - obálka 

 <Header> - hlavička (nepovinné) 

 <Body> - tělo zprávy    

Hlavička je využita, v případě potřeby, pro zasílání pomocných informací, bez kterých 

není možno zprávu zpracovat (např. autentizace). Povinným prvkem je tělo zprávy, které 

identifikuje využívanou službu a obsahuje vstupní parametry služby.   

Transportní protokol HTTP pro odeslání zprávy využívá metodu POST. Součástí 

požadavku je HTTP hlavička SOAPAction, která může obsahovat URI webové služby, 

jestliže je hodnota prázdná, webová služba je určena URL adresou, na kterou je odesílán 

POST požadavek. HTTP hlavička může mít následující podobu. V SOAP zprávě jsou 

využity dva jmenné prostory Envelope a encodingStyle. V následujícím odstavci 

uvádím příklad HTTP požadavku se SOAP zprávou.  

 

HTTP hlavička obsahuje: 

POST /Service HTTP/1.1 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

SOAPAction: "" 

 

Následuje tělo HTTP požadavku se SOAP zprávou: 

<SOAP-ENV:Envelope  

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  

 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">  

 <SOAP-ENV:Body> 

 …tělo zprávy… 
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5.2 Důvody využití webových služeb 

Elektronický obchod umístěný v prostředí internetu pro svou funkci využívá HTTP 

protokolu a umožňuje tak přístup zákazníků prostřednictvím klientského webového 

prohlížeče. Pro komunikaci elektronického obchodu s IS je tedy možné využití webových 

služeb právě prostřednictvím zasílání SOAP zpráv prostřednictvím protokolu HTTP. 

Dalším důvodem je široká podpora HTTP v různých aplikacích. Webový server, který 

zpracovává HTTP požadavky se SOAP zprávami, potom zajišťuje přijímání a předávání 

nezměněných zpráv webové službě, která zprávu zpracuje a vrátí návratovou hodnotu. 

Výhoda použití protokolu HTTP je také v té skutečnosti, že síťová infrastruktura, 

umožňuje bez dalších konfigurací bezpečnostních prvků (firewall), komunikaci na TCP 

port 80, tedy na portu vyhrazeném pro HTTP. 

5.3 Webové služby a jejich metody zajišťující propojení 

Propojení elektronického obchodu s IS musí zajišťovat nebo mít zajištěnu dostupnost 

informací o několika základních objektech. Webové služby musí tedy obsahovat metody, 

které zajistí potřebné informace o zboží nebo službách, zákaznících a objednávkách. Při 

podrobnějším pohledu lze za dostatečné informace považovat následující seznam: 

Katalog – zboží nebo služby 

 Unikátní identifikátor 

 Stav zobrazení (aktivní nebo neaktivní) 

 Stav zásoby (disponibilita) 

 Popisné informace (EAN, kód výrobce, Název, Popis…) 

Zákazníci 

 Unikátní identifikátor 

 Kontaktní údaje 

 Adresář 

Objednávky 

 Unikátní identifikátor 

 Hlavička objednávky 

 Položky objednávky 

 Stav objednávky 
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6 Návrh implementace propojení elektronického 

obchodu s IS ABRA 

V této praktické části práce se budu zabývat návrhem propojení jednoho 

elektronického obchodu s IS a to od výběru platformy elektronického obchodu, přes volbu 

IS a volbu technologie propojení. 

6.1 Verze IS ABRA 

Při volbě verze IS jsem zohlednil potřebu samostatného vývoje nových metod 

obsažených ve webových službách, a proto jsem dle [18] z dostupných verzí zvolil verzi 

AbraG3. Jako databázový server pro IS je využit Firebird. Pro provoz webových služeb 

musí IS obsahovat server webových služeb a pro vývoj vlastních webových služeb, nebo 

vytváření nových metod v existujících webových službách je zapotřebí doplňkový modul 

pro skriptování [29]. Tento modul umožňuje programování a kompilaci skriptů. Skripty 

jsou programovány v jazyce Delphi. Pro samotný provoz propojení není modul skriptování 

nutný a propojení samotné, je možné provozovat i s nižší verzí IS AbraG2 nebo AbraG1. 

Zveřejnění webových služeb a jejich využití prostřednictvím HTTP je zajištěno webovým 

serverem Apache, který běží jako služba na aplikačním serveru IS. 

6.2 Platforma elektronického obchodu 

Elektronický obchod poskytovaný výrobcem IS (Abra EshopG3), neposkytuje 

potřebnou šíři funkcí a bylo by nutné jej výrazně upravovat, zvolil jsem tedy platformu 

elektronického obchodu z oblasti OSS, konkrétně Zen Cart, který vznikl jako samostatný 

projekt v roce 2003 na platformě osCommerce. Otevřený zdrojový kód platformy, 

umožňuje provedení potřebných úprav ve fungování samotné webové aplikace a je 

důležitý i pro přípravu samotného propojení s IS. Elektronický obchod provozuji na 

serveru, který zajišťuje hostingové služby. Aplikace elektronického obchodu je 

naprogramována ve skriptovacím jazyce PHP. Operační systém aplikačního  

i databázového serveru je Linux v distribuci RedHat. Webový aplikační server je Apache, 

databázový server je MySQL. 
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6.3 Adresování objektů v databázích obou systémů  

Identifikace jednotlivých záznamů v databázi IS Abra je založena na primárním klíči 

složeném z identifikace třídy tzv. CLSSID typu char(26) a identifikátoru záznamu  

tzv. ABRAID, který je typu char(10). Tento primární klíč umožňuje adresovat jakýkoli 

objekt v databázi IS. Systém elektronického obchodu využívá k adresování záznamů jiný 

způsob, který je optimalizovaný pro provoz webové aplikace s databázovým serverem 

MySQL a to celočíselný identifikátor ID typu int(11).  Elektronický obchod udržuje 

informaci o identifikaci objektu v IS ve formě cizího klíče. Výměna informací mezi oběma 

systémy probíhá tedy na základě této adresace. 

6.4 Propojení systémů 

IS Abra ke svému provozu využívá jen určitou část informací, které jsou prezentovány 

v systému elektronického obchodu. Při návrhu propojení systému IS AbraG3 a 

elektronického obchodu na platformě Zen Cart, toto sehrává svou významnou roli, protože 

jedním z požadavků propojení je minimalizovat datové toky při komunikaci. IS  

a elektronický obchod jsou provozovány v jedné VLAN což umožňuje sdílení 

souborových informací z jednoho datového úložiště. V případě základního modelu 

propojení IS Abra s jedním elektronickým obchodem, je databáze CA současně databází 

elektronického obchodu. Schéma na Obr. 3 představuje interakci obou systémů. 

 

Obr. 2 - Schéma propojení ABRA – ESHOP 
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Pro efektivní komunikaci obou systémů na bázi webových služeb, využívám v IS 

specifickou datovou strukturu v databázi, nazývanou tabulka revizí. Po provedení 

úspěšného smazání, vložení nebo změny záznamu do databáze IS, zajistí připravené 

triggery (spouště) vložení nového záznamu nejen do cílových tabulek, ale také do tabulky 

revizí, kam jsou uloženy s aktuální časovou značkou. Časová značka zde nepředstavuje 

časový údaj, ale inkeremntální (přírůstkovou) celočíselnou hodnotu. V tabulce revizí jsou 

tedy uloženy časové značky spolu s identifikací objektu, u kterých došlo v databázi IS ke 

změně. Obsah této tabulky tedy představuje historii provedených změn v IS. Při vhodném 

dotazu do této tabulky je návratovou hodnotou seznam pouze těch objektů, které od 

poslední aktualizace byly změněny. Je žádoucí, aby tabulka revizí neobsahovala záznamy 

o všech změnách, ale pouze o takových, které mají pro propojení význam. To zajistím 

vhodným nastavením triggerů. 

6.5 Komunikace IS a elektronického obchodu 

Vzhledem k tomu, že platforma elektronického obchodu je založena na skriptovacím 

jazyce PHP, využil jsem SOAP klienta, který je implementován právě v PHP [19]. 

Součástí webové aplikace elektronického obchodu je sada funkcí a obslužných skriptů 

nazvaných souhrnně PHP Můstek, které zajišťují zasílání a zpracování SOAP zpráv 

prostřednictvím HTTP protokolu. PHP Můstek je umístěn na webovém aplikačním serveru 

elektronického obchodu. Komunikace PHP můstku probíhá se serverem webových služeb, 

který je nazván ABRA WS. Komunikace je založena na volání jednotlivých metod 

webové služby. Webová služba zveřejněná na serveru webových služeb má název 

WS_ESHOP. 

6.5.1 Webová služba -  WS_ESHOP 

Webová služba obsahuje metody, které uvádím se vstupními a výstupními 

parametry včetně stručného popisu jejich funkce: 

SetFirm(sID, AData) – založení zákazníka 

SetDocs(AData, Compress) – založení objednávky 

Sada obecných metod zajišťujících získání řídících informací: 

GetParameters(inc) – vrací data z číselníků 

GetCountChanges() – vrací záznamy z tab. Revizí 
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Sada metod zajišťující informace o konkrétních objektech: 

GetStoreCardData(Limit, TimeStamp) – vrací zboží 

GetEshopPrice(IDs, PDs, sSID)  – vrací ceny 

GetZasoba(TimeStamp, Shop, IDs)  – vrací zásoby 

GetStavObjednavky(sID)    – vrací stavy objednávek 

 

Datové typy vstupních a výstupních proměnných metod: 

TStringDynArray: IDs, PDs, AData, GetEshopPrice, 

GetStavObjednavky, GetGroupChangesByClass, GetParameters,                 

GetStoreCardData 

String: sSID, ClassID, inc, Shop, SetFirm, SetDocs 

Integer: TimeStamp, Limit, GetCountChanges 

unsignedByte: Compress 

Pro názornější představu, jak v procesech vystupuje webová služba a jak jsou 

použité některé z metod v kontextu, uvádím v přílohách této práce dva sekvenční 

diagramy.  Příloha č. 1 obsahuje návrh ve formě sekvenčního diagramu a popisuje proces 

založení objednávky do IS pro nového zákazníka z elektronického obchodu. Příloha č. 2 

obsahuje modifikovaný proces popisující založení objednávky do IS pro již existujícího 

zákazníka, u kterého dochází ke kontrole změn v informacích. 

6.5.2 Aplikační skripty - PHP Můstek 

Aplikační logika komunikačního můstku je na straně elektronického obchodu také 

naprogramována v jazyce PHP. Aplikační logika je sadou funkcí, které v rámci procesů 

naprogramovaných ve webové aplikaci zavolá v případě potřeby některou z metod webové 

služby. V následujícím seznamu uvádím základní procesy, u kterých je volání: 

 Změna skladové zásoby – GetZasoba 

 Registrace zákazníka – SetFirm 

 Vytvoření objednávky – SetDocs, GetZasoba  

 Změna stavu objednávky – GetStavObjednavky, GetZasoba  

 Změna v číselníku stavů objednávek – GetParameters 

Obslužné skripty, které jsou součástí PHP můstku, zajišťují řízení komunikace 

naplánovaným spuštěním nebo kdykoli je k tomu vyslán impulz a to buď ze strany IS, 
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nebo ze strany elektronického obchodu. Impulzem vyslaným IS je HTTP požadavek 

metodou GET na URL adresu, na které elektronický obchod impulz přijímá a dále 

zpracovává. Naplánované spouštění obslužných skriptů je zajištěno definicí tzv. crontab 

zpracovávané prostřednictvím služby CRON, která je na webovém aplikačním serveru 

v operačním systému Linux zavedena. 

 

Naplánovaná spuštění skriptů: 

Import objednávek – většinou není nutné, aby vytvořená objednávka byla okamžitě 

založena do IS, je tedy vhodné proces založení objednávky odložit a realizovat 

v pravidelných intervalech a založit tak několik objednávek v rámci jednoho spojení. 

Snižují se tím nároky na systémové prostředky, které vznikají při samotném vytvoření 

spojení obou systémů. 

Změna informací v katalogu – Dochází-li ke změnám informací o zboží nebo službách, 

není opět nutné tuto informaci přenášet okamžitě. Příkladem je zařazení nového produktu 

k prodeji. Výjimkou může být změna ceny produktu nebo služby. 

Synchronizace skladu – Synchronizace skladu spuštěná naplánovanou úlohou zajistí 

synchronizaci zásob a opravuje případné chyby, které mohou vznikat při výpadcích 

síťového spojení, nebo při chybách vznikajících při poruchách v databázích obou systémů. 

 

Spuštění skriptů na základě přijatého impulzu: 

Změna skladové zásoby – Při jakékoli změně informace o skladové zásobě vedené v obou 

systémech je nutné tuto informaci co nejdříve přenést. Ke změnám v IS dochází během 

všech procesů, které skladovou zásobu ovlivňují, např. příjem zboží, storno nebo změna 

objednávky, inventura apod. V elektronickém obchodě dochází ke změnám skladové 

zásoby zpravidla pouze v okamžiku vytvoření objednávky a tím změně skladové zásoby. 
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7 Rozšíření pro provoz sítě elektronických obchodů 

7.1 Rozšíření komunikace  

Cílem rozšíření jednoduchého propojení elektronického obchodu s IS je zajistit 

distribuci informací z IS do více elektronických obchodů současně a zajistit také zpětný 

přenos informací, tak aby síť elektronických obchodů sdílela všechny potřebné informace 

s IS a také mezi sebou vzájemně. To je důležité zejména při sdílení sortimentu několika 

elektronickými obchody. Na Obr. 3 je schematicky znázorněn princip propojení 

jednotlivých částí. 

 

 

Obr. 3 - Schéma propojení IS - CA - ESHOPY 

7.2 Komunikace IS Abra a CA 
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a obslužných skriptů se souhrnným názvem CA PHP Můstek. Rozšířením oproti 

předchozímu modelu je, že CA navíc vystupuje jako zdroj informací pro jednotlivé 

elektronické obchody. Propojení s IS není tedy s každým elektronickým obchodem 

samostatně, ale je realizováno pouze s CA.  

7.3 Komunikace CA a elektronického obchodu 

Každý elektronický obchod má vlastní databázi, a pro svůj provoz nepotřebuje 

komunikovat přímo s IS, tuto komunikaci zprostředkovává CA. Toto řešení zjednodušuje 

přípravu, konfiguraci a funkce jednotlivých elektronických obchodů. Součástí webové 

aplikace CA a každého elektronického obchodu zapojeného v síti obchodů, je sada funkcí  

a obslužných skriptů, které zajišťují komunikaci. K efektivnímu fungování se využívá 

sdílené datové úložiště, na které mají přístup všechny elektronické obchody i CA. 

V databázi CA jsou udržována časová razítka ke všem záznamům, které jsou pro 

komunikaci důležité. Obslužné skripty jsou spouštěny periodicky jako naplánované úlohy.  

Při komunikaci každý elektronický obchod vyšle HTTP požadavek metodou GET na 

URL adresu skriptu umístěném v CA. Návratovou hodnotou jsou názvy datových balíčků 

obsahující aktualizační data. Předávanými parametry jsou identifikace elektronického 

obchodu, který se dotazuje a časové razítko. V případě, že obslužný skript v databázi CA 

nalezne záznamy, určené pro dotazující se obchod, a dle časového razítka jsou novější, 

vytvoří skript datový soubor obsahující již konkrétní data k aktualizaci. Data jsou 

předávána jako definice 2-rozměrného pole v syntaxi jazyka PHP. Aplikace elektronického 

obchodu zpracuje pomocí sady funkcí všechny datové balíčky a tím zajistí aktualizaci dat 

ve vlastní databázi. Naplánované spouštění obslužných skriptů je opět zajištěno 

prostřednictvím služby CRON, která je na webovém aplikačním serveru zavedena. 
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8 Závěr 

V úvodní části této práce jsem se věnoval představení teoretického základu, ve kterém 

jsem čtenáře seznámil s využívanou terminologií a technologiemi používanými v oblasti 

provozu webových aplikací, elektronického obchodování a informačních systémů. Navázal 

jsem rozborem požadavků na provoz elektronického obchodu a informačního systému 

v souvislosti s možnostmi propojení těchto systémů. V rámci představení přínosů a využití 

propojení systémů, jsem specifikoval výběr z důležitých kritérií, zohledňovaných při volbě 

použitých metod a technologií propojení. V závěru 4. kapitoly jsem uvedl na několika 

konkrétních příkladech realizovaných propojení, možnosti a využití propojení. V druhé 

polovině práce jsem se podrobněji věnoval webovým službám, jedné z moderních 

technologií umožňující propojení systémů. V praktické části práce jsem se zabýval 

návrhem propojení jednoho elektronického obchodu s IS a to od výběru platformy 

elektronického obchodu, přes volbu IS a volbu technologie propojení. V návrhu jsem 

zmínil konkrétní metody webových služeb, které zajišťují výměnu informací mezi 

systémy. V závěru práce jsem rozšířil návrh o propojení sítě elektronických obchodů s IS. 

V jednotlivých kapitolách jsem se snažil poukázat na výhody a nevýhody, které, ze 

zkušenosti z reálných realizací, vystupují jako nejdůležitější. Hlavním přínosem této práce 

je návrh propojení IS s elektronickým obchodem, které přináší v rámci firemních procesů 

úspory časové a tedy i úspory nákladů. Vhodné pokračování v této práci je provedení 

komplexního návrhu řešení včetně provedením studie bezpečnosti propojení a formální 

validity informací existujících v rámci propojení. 
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